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²ÑÒÎÐ²ÎÃÐÀÔ²ß ÒÀ ÄÆÅÐÅËÎÇÍÀÂÑÒÂÎ
Л.В. Матвєєва

СХОДОЗНАВЧІ СТУДІЇ М.М. ЛУНІНА (1807–1844)

Х

ХІ СТОЛІТТЯ щедре на відновлення забутих імен науковців, серед яких знаходиться і
один з кращих основоположників
всесвітньої історії в Харківському університеті 30–40-х років
ХІХ ст. Михайло Михайлович
Лунін. Єдина стаття про надзвичайно коротке життя і наукову діяльність М. Луніна
написана відомим істориком,
професором Харківського університету В.П. Бузескулом і видана у
1905 році.1 Написання статті було пов’язане з тим, що на той час М. Лунін був
уже забутий. Наближався столітній ювілей Харківського університету (17 січня
1905 р.), і справою честі сучасників, як
вважав В. Бузескул, було згадати колишніх
діячів університету, особливо тих з них,
котрі свого часу становили славу і гордість
країни, втілюючи в собі ідеал професора,
вченого. Такими діячами жив і працював
Харківський університет.
У листі до професора В. Іконникова
В. Бузескул з цього приводу писав: “Надо
было составить несколько биографий
предшественников по кафедре. На одном
из них – Лунине, который для Харькова
был тем, что Грановский для Московского
университета, пришлось остановиться подробнее”.2
З біографії М. Луніна відомо, що він належав до заможної родини, за походженням
з Дерпту (Тарту) – чудового старовинного
міста, що є окрасою Остзейського краю, де
у 1828 році успішно закінчив університет
“по части правоведения”.
Дерптський університет на той час
істотно відрізнявся від інших університетів Росії, мав власний статут, спирався
головним чином на запозичені німецькі
підвалини в організації викладацького
і наукового процесу. Викладання відбувалося німецькою і латинською мовами.
Переважали західноєвропейські професори, студенти здобували відповідну
освіту.
Східний світ №4 2004

Подальше студіювання наук
М. Луніна відбувалося у Професорському інституті при Дерптському університеті, куди його у
1830 р. було зараховано з дозволу
Миколи І.
У цьому ж інституті у 1832 р.
Михайло Михайлович захистив дисертацію “Prolegomena
ad res Achaeorum”. На початку
1833 р. його було затверджено
у ступені доктора філософії і для
вдосконалення “в науках” відправлено
до Берлінського університету, котрий на
той час був одним із основних наукових
центрів Європи. До професорського складу університету входили відомі німецькі
вчені першої половини ХІХ століття: історик середніх віків, засновник історикокритичного методу дослідження Л. Ранке
(1795–1886); відомий представник німецької історіографії Ф. Раумер (1781–
1873); історик права, засновник школи
“історичного правознавства” Ф.К. Совіньї (1799–1861); основоположник теорії
взаємозв’язку між розвитком людства і
фізико-географічним середовищем К. Ріттер (1799–1859) та ін.
Як кажуть, “володарем дум” тодішнього покоління в Берлінському університеті
був Гегель, який незадовго до того помер
(1831 р.). Ідеї Гегеля значною мірою вплинули на формування світогляду М. Луніна,
Т. Грановського та багатьох інших науковців, які навчалися в Німеччині. У Росії на
той час, як зазначав професор Московського університету В. Григор’єв, “про Гегеля
едва ли слух до нас доходил”.3
Т. Грановський у своєму листі до
В. Григор’єва (1837) висловив ставлення
покоління 30–40-х років ХІХ ст. до філософії Гегеля: “Есть вопросы, на которые
человек не может дать удовлетворительного ответа. Их не решает и Гегель, но все,
что теперь доступно знанию человека, и
самое знание у него чудесно объяснено”.4
І тут же Т. Грановський радив другові:
“Займись, голубчик, философией... Учись
5
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по-немецки и начинай читать Гегеля. Он
успокоит твою душу”.5
Опанувати систему Гегеля, зрозуміти
історичний процес з позиції тієї філософії, яка “все пояснює” – до цього прагнув
і М. Лунін. Повернувшись із Німеччини,
він став одним із перших істориків-гегельянців у Росії і першим послідовником
великого філософа в Україні. Лекції Гегеля
з історії філософії на той час були ще невідомі в багатьох країнах Європи.
Після закінчення терміну наукового
відрядження до Німеччини у 1835 р. Лунін
отримав призначення до Харківського університету на кафедру всесвітньої історії.
Після прочитання так званої пробної лекції
на тему “Переход средней истории к новой
и значение сей последней”, прийнятої науковою спільнотою з великою цікавістю,
М. Луніна зарахували на посаду виконуючого обов’язки професора, а в 1837 р. – на
посаду екстраординарного професора. З
1838 р. і до останніх днів (1844 р.) він був
звичайним професором.
У середині 30-х років ХІХ ст. одним з
найбільш популярних загальноосвітніх
факультетів Харківського університету
був історико-філологічний, де М. Лунін
викладав давню і середню історію, вперше
використовуючи власні записи, зроблені
за найкращими джерелами. Колега М. Луніна А. Рославський згадував: “Сознавая
всю великость обязанностей историка, из
которых первая, по словам Цицерона, не
говорить ничего ложного, он никогда не
увлекался модными идеями, и не жертвовал им полнотою исторических фактов,
зато чтения его отличались богатством
существенных достоинств. О каком бы
отделе истории он ни говорил, повсюду
обнаруживал обширную начитанность,
почерпнутую из самых лучших авторов,
постоянно обращал внимание своих слушателей на источники науки, знакомил их
со всеми, сколько-нибудь замечательными
мнениями на счет известных в истории событий и характеров, и, если отдавал преимущество одному какому-либо мнению, то
в то же время не скрывал и доказательств
противной стороны, высказывая их со
всею достоверностью ученого, более всего
любящего истину”.6
Професорська діяльність М.М. Луніна тривала лише 9 років (1835–1844). У
6

1844 р., перебуваючи проїздом у Києві,
Михайло Михайлович помер від важкого
захворювання.
Відзначаючи велике наукове значення
лекцій Луніна на рівні європейської науки,
В. Бузескул саме з цього приводу називав
його “Харківським Грановським”, іменем
відомого російського вченого. Наш сучасник, історик античності Е. Фролов досить
достовірно характеризує ті риси Т. Грановського, які виділяють його серед істориків початку ХІХ ст.: “На университетской
кафедре Грановский всегда сохранял верность своим теоретическим постулатам:
его лекции по древней и средневековой
истории открывали путь к познанию современности. Раскрывая в них с максимальной полнотой и ясностью постепенный, мучительный процесс “просветления” человечества, Грановский исподволь
вовлекал в него своих слушателей. Опыт
прошлых веков должен был помочь им
осознать настоящее, понять, какую роль
в истории человечества играет их народ,
какие проблемы эта история поставила
перед их страной; должен был помочь им
определить свое место в борьбе нового со
старым, отжившим”.7
Подібні висловлювання зустрічаються
і стосовно лекцій та впливу М. Луніна на
становлення талановитих істориків у Харківському університеті.
У згаданому листі до В. Іконникова
В. Бузескул підкреслював, що Лунін був
непересічною особистістю і мав, зокрема, великий вплив на М.І. Костомарова.
Він був учителем останнього. У споминах
М. Костомарова Лунін характеризується
як один із найкращих викладачів всесвітньої історії, який будь-коли був у наших
університетах.8 “Лекции этого профессора, – писав Костомаров, – оказали на меня
громадное влияние и произвели в моей
духовной жизни решительный поворот: я
полюбил историю более всего и с тех пор
с жаром предался чтению и изучению исторических книг”.9
Професор М.П. Де-Пуле називав Луніна “звездой первой величины”.
Нечисленна наукова спадщина М. Луніна відзначається глибинними знаннями
автора в історичних дослідженнях. В. Бузескул називає один з перших його творів – дисертацію, яку Михайло МихайлоСхідний світ №4 2004

Л.В. Матвєєва
вич написав латинською мовою і захищав
на здобуття ступеня доктора філософії.
Повна її назва: “Prolegomena ad res Achaeorum, quibus mythica Argolidis historiae
primordia breviter adumbrantur” (видана у
Dorpatу 1832 р.). Автор також виділяє розділ, де йдеться про давніших мешканців
Греції – пелазгів. У них Лунін бачить вихідців із Фінікії та Єгипту. Не заглиблюючись, В. Бузескул оцінює гіпотезу Луніна,
виходячи з тогочасного стану дослідження
питання з приводу походження пелазгів,
і знаходить її цікавою своєю новизною.
В. Бузескул підкреслював, що питання
стосовно пелазгів є надзвичайно спірним.
Важливим, на його думку, є “метод Лунина и его приемы доказательств”. Крім того,
Владислав Петрович зазначав: “Важны дар
комбинации и широта кругозора, которые
несомненно обнаружил Лунин, и то, что
он доказывал связь древнегреческой истории и культуры с Египтом и вообще Востоком, что он признавал взаимодействие
стран восточной половины Средиземного
моря и как-бы предугадывал кое-что о той
микенской эпохе, которая нам известна теперь, благодаря раскопкам”.10
Владислав Петрович згадував і пробну
лекцію Луніна у Харківському університеті, про яку вже йшлося. Михайло Михайлович вдається до характеристики феодальної системи і влади римської церкви,
підкреслюючи при цьому загальні причини спадку “ленной системы в Европе”.
Лунін розглядає кожну державу окремо,
показуючи спадок феодалізму та розвиток
центральної влади, починаючи з Іспанії та
Португалії. М. Луніна приваблювало “іспанське рицарство”, що, на його думку,
мало на собі якийсь особливий відбиток.
“Здесь все дышит какою-то грандиозностью, какою-то восточной гордостью..,11 –
писав Михайло Михайлович.
Визнаючи межі нової історії, Лунін
водночас намагається осягнути її справжню ідею і значення. В цій першій лекції,
на думку В. Бузескула, розкриваються деякі характерні риси Луніна: схильність до
узагальнень, вплив Гегеля та виразна мова.
Слід виділити таку рису творчості Луніна, як вплив Гегеля, про що уже згадувалося. За своїм історичним світоглядом Лунін
був упевненим послідовником останнього,
вважаючи теорію Гегеля найвищим досягСхідний світ №4 2004

ненням історико-філософської думки, а
створену ним методологію – єдиною можливою для справжнього вивчення історії
людства. М. Лунін, розглядаючи хід історичного процесу, спирався на закони історичного розвитку за Гегелем, вважаючи їх
за можливі для сприйняття в будь-яку епоху і для всіх народів. Але як поєднати такі
різні концепції у вивченні, зокрема, Сходу,
які були у Гегеля і Луніна? Михайло Михайлович був прибічником вивчення історії
давнього Сходу; поряд з новими і давніми
класичними мовами знав санскрит і читав
турецькі, перські та арабські рукописи. За
нечисленними джерелами, присвяченими
життєвому шляху і науковій діяльності,
цей учений характеризується як людина,
яка цікавиться проблемами сходознавства
і володіє глибинними знаннями з цієї галузі. Професорові Луніну вдалося поставити
викладання історії давнього Сходу в Харківському університеті в контексті всесвітньої історії на сучасний науковий рівень,
що відповідав вимогам кращих світових
університетів. Згодом високопрофесійне
викладання курсу історії давнього Сходу Луніним сприяло перетворенню цього
розділу всесвітньої історії в одну з головних історичних дисциплін факультету,
що “... виділяло Харківський університет
поміж більшої кількості не тільки російських, але й загалом європейських вузів
тієї епохи”.12
У науковій спадщині М. Луніна давньосхідному матеріалу присвячено окремі
статті та рукописи лекцій, що свідчить про
постійну увагу вченого до давнього Сходу,
його історії та ролі, яку він відіграв у розвитку світової цивілізації.
Першою сходознавчою працею М. Луніна була стаття “Индия. Взгляд на жизнь
индостанского народа”13. Можна припустити, що і в цій праці помітний вплив Гегеля, якого сучасні дослідники називають
серед перших, хто високо оцінив культурний ґеній індійського народу.14
Показово, що книга Гегеля “Философия
истории” відкривається розділом “Географическая основа всемирной истории”.
“Географическим обозрением Индостана”
М. Лунін починає свою розповідь стосовно Індії. Далі Михайло Михайлович
звертає увагу на такі питання: “Элементы народонаселения”; “Постепенное про7
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исходжение каст. Священная литература
Индии”; “Отношения каст”; “Иерархическая архитектура. Религиозные памятники
Индостана”; “Взгляд на политическую историю Индии”. Подібні теми вивчав свого
часу і Гегель.
В. Бузескул відзначає, що стаття М. Луніна цікава стосовно викладу матеріалу:
напочатку розділів автор намагається виставити “обыкновенно какой-либо общий
закон или правило, наблюдаемое в истории человечества, или хотя бы только индостанского народа, а дальнейшее изложение служит развитием или иллюстрацией
таких общих положений”.15
У розділі “Элементы народонаселения”
М. Лунін зображує індійський світ як “тип
теократического владычества”, що зберігався впродовж століть у своїх певних, нерухомих формах.16 Майже в усіх країнах –
від берегів Ганга до Атлантичного океану –
вчений бачив переможців і переможених
(“два народные начала”), і відносно цього
він вважав “общим законом Истории, что
только там, где мы… в преддверии Истории каждого народа встречаем… эту двойственность начал…, могут развиться…
семена прочной и самостоятельной образованности. Для образованности народов
потребны всегда разнородные элементы,
и борьба этих элементов есть необходимое
условие дальнейшего развития оной.
Это условие образованности проглядывает из истории всех просвещенных народов”.17
Думки вченого 30-х років ХІХ ст. мають підтримку наших сучасників: “Индия
никогда не была изолирована от сложного
хода мировой истории. На Южно-азиатский субконтинент периодически накатывались мощные волны чужеземных захватчиков, демонстрировавших не только
новые виды оружия и военной тактики, а и
свои достижения в областях материальной
и духовной культуры. Население Индии
вынуждено знакомилось с новыми технологиями и новыми идеями, включая принципы и законы государственного управления”.18
На думку Луніна, в населенні Індостану поєднуються два різних племені: кавказькі і племена первісних мешканців,
“которых с вероятностью можно отнести к
измененной породе эфиопских народов, к
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племенам малайским”.19 У змішуванні рас
учений вбачає позитивний фактор історії,
що сприяє розвиткові культури.
Автор зупиняється і на релігії Індостану, на двох головних його релігійних сектах: брамаїзмі і будаїзмі. На думку М. Луніна, будаїзм є найдавнішим релігійним
віруванням, яке розповсюджувалось у різних змінних формах по всій східній Азії.
Почало розвиватися це віровчення в
Північній частині півострова і саме там
зустрічалося впродовж століть.
Будаїзм вирізняється тим, що не має
“отдельных исключительных каст”.20
Автор пише про часті переселення племен з різними релігіями, особливостями
своїх державних установ, своїми законами, моральністю, звичаями, і водночас із
зародженням початкових елементів каст.
Усупереч багатьом західноєвропейським
авторам, учений підкреслює негативне
значення кастової системи, засуджує засилля жреців у Індії. В окремому розділі
М. Лунін розглядає поступове походження
каст, з приводу чого він помічає, що початкова ідея про Бога у давніх народів була у
більш чи менш підвищених формах і тільки пізніше вона змінилася “в отвратительные формы естественного политеизма”.21
“В патриархальном обществе, – зазначає М. Лунін, – отец семейства является
как первоначальный жрец… Но с распространением общества скоро отделяется
уже целое семейство, или целое племя,
или целый класс от прочей массы народа, и
делается исключительным истолкованием
воли Божества…
В кругу этого семейства, племени, класса сохраняются и формы богослужения, и
весь запас познаний, которые накопились
в продолжении веков, и перешли в преданиях народных к поздним поколениям…
Везде одни и те же постоянные законы. Но
с образованием особого исключительного
сословия жрецов, полагается основание и
к раздроблению первоначальной идеи и
Боге.
… На этом основании открывается
отчасти другой закон теократической власти: что прочность и совершенное развитие
оной зависит от существования каст, как
мы их находим в Индии и Египте. Но касты опять основаны на покорении целого
народа или целой нации под владычество
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другого народа или другой нации: и это
владычество уже смешанное, религиознополитическое”.22
На думку автора, в умовах, коли переможений народ підкоряється релігії чужинців, її догматам і обрядам, касти починають розвиватися самі по собі, але боротьба
духовної влади зі світською неминуча. Подібно як історія Західної Європи середніх
віків та історія Єгипту, санскритська література зберігає легенди про часті незгоди
між кастами.
Михайло Михайлович Лунін називає
“жизненным источником” індійської теократії спадкоємність каст, чотири з яких
були головними: браміни, четри (воїни),
вейзіас (ремісники, купці, пастухи, землероби) і судрас (службовці). Три перші
касти вчений називає білою чи кавказькою
породою індійського народонаселення,
остання – об’єднувала темношкірих туземців.
Бажання М. Луніна всебічно висвітити
історію індостанського народу спонукало звернутися і до священної літератури
Індії, яка, на його думку, є кращим свідченням того, “как систематическое здание
каст, господствующие идеи и религия, как
главные основания индийской жизни постепенно проникли все умственное проявление индостанского быта”.23
Перше місце у священній літературі посідали чотири Веди, головний зміст яких
схожий із Зенда-Вестою Парсів. М. Лунін
докладно описує зміст Вед, з якими тісно
пов’язані Упаведи, Веданги і Пурати, створюючи з ними єдине ціле. Водночас вони
є коментарями для Вед – джерела релігійних віровчень індійського суспільства.
В окремому розділі Лунін розглядає взаємовідносини між кастами. Перш ніж почати виклад цього питання, вчений ставить
“общим правилом, что все прочие касты являют нам бесчисленные искусственные подразделения, между тем как каста жрецов
образует одно нераздельное тело”.24
Вищою кастою вважалися браміни, наділені “божеским величием”. Тільки ця
каста мала законне право не тільки читати
священні Веди, але й тлумачити їхній зміст.
Оскільки Веди були не тільки релігійним
джерелом, але і “всех ученых познаний”,
то браміни володіли всім “умственным достоянием Индии”.
Східний світ №4 2004

Стосовно влади брамінів Михайло Михайлович наголошував: “неограниченная
власть браминов в течении веков постепенно успела заковать свободу человеческого
ума в тесные железные формы неподвижности. Прошли тысячелетия – и народонаселение бесчисленных миллионов, как бы
поверженное небесным проклятием, покоилось бесчувственным сном умственной
парализации, слепое, мертвое орудие хитрых жрецов, терпеливое игралище суеверия, лености и разврата. Трудно поверить,
чтобы некоторые известные писатели наших и прошедших времен думали найти
истинное блаженство народа в подобном
пагубном унизительном состоянии Индостанского мира, где человечество упало
ниже животного, потому что оно забыло
свое высшее назначение, презрело свое
лучшее достояние, зарыв в землю талант,
поверенный ему проведением”.25
Михайло Лунін писав, що “елемент
волі” ніколи не зміг би повністю розвинутися в Індії, тому що організація каст заглушила його ще при народженні.
Останній розділ статті Луніна: “Взгляд
на политическую историю Индии”, як і
попередні, починається зі встановлення
правила: “Предварительное правило, которым мы должны руководствоваться в сем
кратком изложении древней истории Индостана есть следующее: индусы не имеют хронологии и истории в том смысле, в
котором эти науки принимаются у западных народов”.26
На підтвердження цієї думки автор
подає розуміння індусами хронології:
вони поділяли час на чотири широкі періоди, (Південь, Yooqs): 1. Сут – південь
(Sutyoog); 2. Трита – південь (Tritayoog);
3. Дувапури – південь (Duwapurycog);
4. Куль – південь (Kulyoog). Усі ці періоди
мали свої власні тимчасові рамки й особливості розвитку. Михайло Михайлович
писав, що така хронологія не узгоджується із хронологічними поняттями західних
народів. В Індії все оповите непроглядним
мороком релігійного міфу, все перебільшене, спотворене брагманською вигадкою.
Лунін, посилаючись на найдавніші індійські легенди, що збереглися в релігійних
книгах та санскритських літописах, показує,
що тут Індію зображено як цілу неподільну
державу – так само, як у розповідях жреців
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давнього Єгипту. На думку вченого, подібне розуміння єдності Індостану “как политического тела” абсолютно хибне. “Оно порождено или гордостью браминского бытописателя, ограниченного в своих географических понятиях об обширности и свойстве
беспредельного Индийского мира, – писав
М. Лунiн, – или фантазией разгоряченного поэта, воспевающего своего любимого
героя, свой любимый край в необузданных формах вдохновения: избранному его
герою, его избранной стране подчиняется
целое человечество, целый известный мир;
все создание образует только раму для его
смелой безотчетливой картины, и скромная
истина невольно заблуждается в бесконечности”.27
Для вітчизняних учених 30-х років
ХІХ ст. стародавня Індія була загадкою через відсутність достатньої кількості джерел, зокрема, санскритської літератури.
Михайло Михайлович у той час висловлював надію, що поява широких запасів санскритської літератури з часом у Європі допоможе розпізнати найдавнішу історію Індії: “Один неопровержимый результат мы
усматриваем из отечественных летописей
Индостана: этот результат заключается в
том, что уже в древнейшие времена Индия
была разделена на несколько отдельных государств; но ни взаимные отношения этих
государств, ни частная жизнь народов,
обитающих в их пределах, по-видимому
не сохранились в памяти потомства”.28
Михайло Лунін, звернувшись до джерел
давніх іноземних письменників, описував
окремі відомі походи, але з розповсюдженням Магометанського володарювання непроглядний морок покривав історію Індії.
Другий твір М. Луніна з історії Сходу – “Взгляд на историографию древнейших народов Востока”, опублікований
у 1842 році29, є спеціальним історичним
дослідженням. У ньому Михайло Михайлович цілеспрямовано відкриває картину
давньої східної історіографії. Починається
стаття зі вступних визначень лінгвістичного характеру. Автор вдається до тлумачення слова “історія”, підкреслюючи його
грецьке походження. На думку автора,
спочатку це слово означало знання взагалі, “приобретенное собственною наглядностью, или посредством разведывания и распросов”.30 Пізніше, зазначає Лунін, вжи10

вання слова “історія” у значенні вірогідної
історії означало почасти поступовий хід
розвитку поняття про історію у давніх істориків взагалі.
Вступні визначення історії охоплюють
лише перші сторінки статті. Другий розділ подає загальну характеристику східної
історіографії. Основними джерелами для
вченого були праці англійських істориків,
їхні переклади східних середньовічних
джерел.
М. Лунін удається до визначення поняття “історіографія”. На його думку,
“Историографическое искусство развивалось у каждого народа по индивидуальным законам его отдельного проявления
на поприще человечества, на Востоке
иначе, нежели на Западе: ибо историография есть ничто иное как воссоздание жизни человечества в общности (всеобщая
история), или частности (специальная
история), в систематическом целом, или
другими словами, картина человеческого
существования в религии и государстве,
в судьбах и опытах, в науке и гражданственности, в литературе и промышленности. Азия, колыбель первых обществ и
первой гражданственности, представляет
нам и древнейшие писанные исторические памятники. Но эти памятники носят
на себе особый отпечаток, отпечаток народов, блуждающих в сумерках теократических и героических веков, между
поэзией и прозою, между вымыслом и
действительностью”.31
У цій статті помітний вплив Гегеля.
М. Лунін прагне виробити концепцію дослідження давнього Сходу, спираючись на
провідні ідеї цього вченого. Звертаючись
до твору Гегеля “Философия искусства”
(“Эстетики”), вчений цитує: “Жители Востока…, за исключением может быть одних только китайцев, не имеют довольно
прозаического чувства, чтобы представить
истинные исторические творения, предаваясь то чисто религиозным, то фантастическим истолкованиям и преобразованиям
действительного”.32
Михайло Михайлович намагається визначити причини, за якими споконвічно на
Сході об’єктивний світ історичних даних
відбивався “в субъективности дееписателя, в воспроизведении оных в писанной
истории”.33
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Учений визначає такі три причини:
І. Східний світ стоїть на моральних засадах, на розумінні добра і зла, але не на
вищому усвідомленні прав і обов’язків
людини – це перший ступінь до обмеження свавілля та пристрастей людини.
“Нравственные правила… предписаны как
законы, – зазначав М. Лунiн, – но так, что
субъективная воля человека, его действия,
управляется этими законами, как внешнею
властью, принудительным средством, и
что вследствие того весь внутренний мир
разрушен, свобода нравственных чувств,
совесть, сознание добра и зла не существуют, потому что они повелеваются, если
они даже и находятся в гармонии с индивидуальным убеждением”.34 М. Лунін посилається на книгу Гегеля “Философия истории”, де цей закон було запозичено.
ІІ. На думку Михайла Михайловича,
друга причина полягає в тому, що “Каждый
народ Востока имеет только одну книгу, в
которую он верует как в единственный источник всех человеческих познаний, законов и нравственности, единственный архив
всех религиозных, философских, политических и исторических правил и мнений,
а исключительною истолковательницею
оной была там каста богослужителей. Китайцы имеют свои пять книг, Индия свои
Веды, Персы свою Ценд-Авесту, арабы
свой Коран и т.д. От того-то это однообразие понятий, однообразие цивилизации
Востока, которое в продолжение тысячелетий характеризует народы Азии”.35
ІІІ. Третю загальну причину М. Лунін
пропонує шукати у самому походженні
східних держав. “Все восточные монархии, – пише історик, – основаны на завоевании, и, так сказать, живут и держатся духом завоевания... Нигде предания о
всемирных завоевателях не распространены повсеместнее, нигде они не имеют
большей чары на умы и фантазию, нигде
не встречаем мы большего однообразия
политических начал, как именно в Азии.
Эти государства появляются, процветают
и упадают вследствие одних и тех же законов: их появление подобно внезапному
разрушительному урагану; их жизнь и
процветание кратковременны, их падение
быстро... Но в этой-то внезапности и быстроте, в этом однообразии политических
переворотов заключается смерть истории.
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Победители и покоренные не сливаются в
одну общую массу; их предрассудки, взаимная ненависть, их разнородные понятия,
их политические отношения не сглаживаются ни временем, ни законами, ни кровным смешением; первые остаются отдельным повелительным народом, последние
притесненным элементом, с немою злобою
против притеснителей”.36 Так Лунін з досить від’ємною думкою подає власну теорію завоювань. На ґрунті негативних рис
буття вчений намагається пояснити, чим
відрізняється загальний характер східного
“историописания” від західного, вказуючи
на різницю між “восточными бытописателями” и “истинными историками запада”,
яка виявляється в тому, “что в творениях
первых выступают редко наружу индивидуальность, верования, предрассудки, ненависть, понятия самого писателя или того
племени и народа, которому он принадлежит по своему происхождению, или с которым он скован по своим политическим
отношениям, напротив того у западных
писателей эта личная и дробная индивидуальность исчезает, и место ее заступает
элемент общности, элемент аналитического воззрения на происшествия по законам
разума, элемент критики”.37
М. Лунін будує свою розповідь у напрямі логічного поглиблення проблеми і в
наступному розділі досить докладно аналізує спадщину чільних народів Азії на терені історіографії. Особливо вчений виділяє Китай, літописи та історичні пам’ятки,
що дійшли до тих часів. Михайло Михайлович підкреслював, що жодний народ не
мав таких старожитностей, тісно пов’язаних і безперервних, як китайці.
Міфічні легенди, стародавні перекази, народні спомини, байки становлять
багатий історичний матеріал, що стосується давніх мешканців Китаю і початку
китайської історії. За даними Луніна історіографічна спадщина Китаю зумовлена тим, що “уже с древнейших времен
властители Китая повелевали записывать
все замечательные происшествия, случавшиеся в их царствовании, равно как речи,
которые они произносили к своим вельможам... Также были собираемы законы,
правила религиозных обрядов и придворного церемониала, песнопения, нравоучительные поучения и пословицы”.38
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Сходознавчі студії М.М. Луніна (1807–1844)
У VI столітті до н.е. ці матеріали були
впорядковані Конфуцієм.
Михайло Михайлович зупиняється на
питанні про загальний характер китайської
історіографії, її особливостях, підкреслюючи при цьому, що китайський народ відзначався своєю індивідуальністю, збереженою з глибокої давнини майже незмінною
впродовж тисячоліть, що значно відрізняє
китайців від індійців і народів Азії. Багато
тисячоліть у Китаї панують патріархальні
закони життя, родини та отчої влади, цим
виділяється Піднебесна.
М. Лунін характеризує китайську поезію, де відсутні міфічні образи, які зустрічаються в інших народів Азії та Європи.
Михайло Михайлович пише, що китайці
не мають національної епопеї: “ибо практическая основная черта их умозрения,
положившая даже на первые начала их
истории скромную бесцветную форму
прозаической, исторической действительности, равно как их религиозные понятия,
вовсе недоступные для истинного художественного развития, постановляли искони непреодолимую преграду для высшей
эпопеи; и поэзия китайцев носит на себе
характер лиродидактический...”.39
В окремому розділі автор розглядає історичні твори Індії у зв’язку з історією і
характером народу. М. Лунін наголошує,
що історіографія Індії представляє явище
зовсім протилежне Китаю. Незважаючи
на багатство літератури, Індія, так само
як інші народи Сходу, не мала історичних
“творений в Европейском смысле этого
слова: фантазия и аллегорический (цветистый) язык этих народов пренебрегают
все границы истории, в особенности там,
где, как напр. в Индии, настоящее призирается как эпоха падения и несчастий, а
над народом тяготеет жреческая деспотия,
которая все преклоняет под иго своекорыстия и тесного круга своей собственной
пользы”.40 Такою династією були браміни,
які зберегли тільки те, що було пов’язане
зі славою та пишнотою. Лунін наголошує,
що в такому випадку важко домогтися
“объективной истины важнейших фактов,
потому что они почерпнутые из традиции,
переданы в эпопеях и других поэтических
творениях”,41 унаслідок чого виникає думка про їхню недостовірність як джерел у
розкритті давньої історії Індії та в пошу12

ках історичної послідовності. Лунін відзначав, що в індійців релігія подавляла появу історіографічних пам’яток.
Світ Індії мав багаті епічні творіння і
цим відрізнялася країна від усіх інших народів Азії. Індія створила свій народний
епос.
Відкриття XVIII і ХІХ ст. у санскритській літературі передбачали, що з часом
Індія подасть і “богатый клад исторических творений”, проте, як зазначає М. Лунін, цього не сталося. Якщо в геометрії,
астрономії та алгебрі індійці досягли “великой славы”, то “их философия доведена
до высокой степени спекулятивной тонкости и обширности, если из грамматических трудов знаменитейнейших ориенталистов Европы доказано, что ни один язык
в отношении богатства, роскоши форм и
гибкости не может сравниться с санскритом; то те же изыскания с другой стороны
открыли нам, что историография в Индии
вовсе пренебрежена или вернее вовсе не
существует”.42
Михайло Михайлович характеризує
індійський народ і “в сердцах” докоряє
йому невмінні “схватить и усвоить определительной действительности, проявления жизни в ее объективности”.43 Водночас Лунін вважає можливим продемонструвати досягнення англійських учених,
яким поталанило відкрити в літературних
творах давньої Індії деякі “летописные исторические творения”.
Продовження статті “Взгляд на историографию древнейших народов Востока”
М. Лунін опублікував у журналі “Москвитянин”, № 9 за 1842 рік, і починається вона
з Персії. На той час авторові не були відомі історіографічні пам’ятки давніх персів і
він писав про це. Стародавні письменники
повідомляли, що перси не мали “народной
эпопеи”, “настоящих историков”, так як
інші східні народи.
Михайло Михайлович звертається до
історії перської мови “как первого условия народного проявления, и вернейшем
ключе к истории его происхождения и
цивилизации”.44 Вчений ставить питання:
перська мова та її наріччя, відомі в Європі
в другій половині XVIII ст. – чи була вона
справді мовою і пізнішими наріччями давніх персів? У пізнанні правди М. Лунін
використав рідкісні історичні джерела для
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з’ясування походження перської мови та
її наріччя. Почав учений з вивчення твору
Abrahama Hyacinthe Anquetil du Perron’a,
його життєпису. Анкетиліо – вихованець
Паризької Королівської бібліотеки, де вивчав східні мови.
Знайомство Анкетиліо з Цендським рукописом, Vindidad Sade, в Оксфорді спонукало його зайнятись Індією, яка “сделалась целью всех его желаний, а открытие
священных книг древних народов – его
любимою мечтою”.45 У 1754 р. він вступив
на військову службу Індійської компанії і
відправився простим солдатом із Парижа
на Схід. У 1755 р. він відплив до Індії.
Анкетиль присвятив своє життя вивченню малабарської і новоперської мов.
Він познайомився з чудовим історичним
джерелом – давніми книгами Зороастра у
парсов, які там проживали.
У 1557 р. Анкетиль прибув на Малабарське примор’я. Лунін підкреслює, що
саме там “начинается беспрерывный ряд
его трудов для открытия литературных
памятников тамошних народов, и его путешествий в разные области и места Малабарского берега”.46
У 1758 р. Анкетиль у Сураті зустрівся
з ученими парсів. Це були Деспурн, Дараб
і Каус. Під їхнім керівництвом він навчався мовам ценду і пельві. Поступово Анкетиль зробив переклад цендських і пельви
творінь та склав невеличкий словник цих
мов.
Коли у 1762 р. учений повернувся до
Парижу, то мав багатий скарб, що становив 180 рукописів та інші рідкісні старожитності. Відтоді Анкетиль став перекладачем східних мов при Королівській бібліотеці, де в 1771 році видав переклад ЦендАвести, а в 1776-му – твір щодо східного
законодавства, історичні та географічні
розвідки про Індію.
М. Лунін писав, що мова давніх парсів
має багато чого загадкового. Історично
підтверджено, що широкий простір від берегів Тигру на захід, до Інду й Окси – на
схід, від Перської затоки та Індійського
океану – на південь до Аральського і від
Каспійського озер і Кавказьких гір на північ, заселявся народами одного спільного
походження. Вчений припускав, що мова
з часом мала би подрібнитися на численні
наріччя. Михайло Михайлович подає відоСхідний світ №4 2004

мості, запозичені у письменника Mr. Erskine, який називав їх сім, – що вийшли
в ХІХ ст. з ужитку: farsee, deri, pehlevee,
herowee, sughzee, zalvulee i suodee. З часом
лишилися тільки farsee, pehlevee i deri.
За свідченням М. Луніна, кращі знавці
східних мов стверджували, що різні діалекти мешканців широкого простору (давньої Персії чи Ірану, між Тигром та Індом)
мали головним чином два наріччя – parsi,
або farsi і pehlewee. За легендою, Бактринське наріччя (Бактрія – на схід від Аріанської пустелі) у давні часи “было самым
образованным или самым коренным языком прочих наречий Farsi”.47
Фарсі було головною мовою Східної
Персії. У західних провінціях панувала pahlavi. У Соляній пустелі Середнього Ірану
використовувались обидві мови.
Михайло Михайлович відзначає, що
на Сході мова пануючого племені була в
той час і головною мовою вищих класів
та двору. Пельви була розповсюдженою
мовою державних актів і документів. Учений припускав, що наріччя пельви було
пануючою мовою в епоху Пароянського
володарювання. Спираючись на давні історичні свідчення, вчений відзначав, що
це відбувалося в той час, коли Пароянські
можновладці зробили Гамадан і Ктезифон
своїми столицями.
М. Лунін розглядає історію вживання
пельви, його зникнення, трагічне знищення більшої частки літературних творінь,
написаних цією мовою в часи арабських
завоювань. Учений писав, що винищування, якого зазнала література згаданою
мовою, проводилося за часів пізніх Сассанідів, пізніше – з боку магометанських фанатів, і повної байдужості до давньої історичної спадщини. “Это истребление было
столь велико и обширно, – підкреслював
Михайло Михайлович, что за исключением немногих надписей и медалей, и нескольких частей Ценд-Авесты…, не сохранилось ни одного обширного сочинения,
и даже помянутые отрывки так бедны,
скудны, и неопределительны, что необходимо должны были породиться различные
мнения относительно семейства языков, к
которому принадлежало Пельвы”.48
Незважаючи на те, що стаття М. Луніна
писалася близько 70-ти років тому, окремі історичні факти мають певний інтерес.
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Зокрема вчений підтверджує гіпотезу, що
прикордонні мешканці завжди розмовляють змішаною мовою. Так, на пельви розмовляли мешканці провінцій, суміжних
із Тигром і Месопотамією – країною, де з
давніх часів кочували й осіли арамейські
племена. Взаємовідносини мідійських
племен з халдео-арамейськими сусідами
на західному березі ріки, поєднаними з
ними в часи ассирійського володарювання, під одним урядом, привели до злиття
мов. На думку М. Луніна, все це відбувалося у зв’язку з тим, що племена Ассирії
досягли певного ступеня цивілізації раніше, ніж мідійці, “… а явление, что менее
цивилизованный народ принимает алфавит народа, достигшего высшей степени
образованности, есть такое обыкновенное
в истории, что нельзя основывать на оном
предположение о кровном родстве обеих
народов”.49
М. Лунін виділяє найбільш плідний період перської наукоємності й літератури
між кінцем X i XV століттями. Історик називає великих поетів Персії, які представляли цю епоху. Серед них: епічний поет
Фірдоусі з його романтичною “Історією
перських царів та героїв”, яка не поступалася гомеричним епопеям греків; епічний
поет Низамі з його головною поемою про
життя Олександра Великого.
М. Лунін звертається до окремих дидактичних поем: Шейка Джелалл-уд-дина;
поеми Jami й оди Гафіза, що належали до
числа найулюбленіших народних творінь.
Учений відзначає мову Фірдоусі як взірець
освіченого перського Дері, де не вживаються арабські слова.
Історик розглядає різні гіпотези стосовно перської мови. Водночас він зупиняється і на легендах та джерелах з історії давньої Персії: грецьких і східних (перських,
вірменських, єврейських), що дійшли до
нового часу (ХІХ ст.). М. Лунін віддає перевагу грецьким письменникам з тієї причини, що вони жили переважно близько до
епохи тих подій, які описували, або були
їх сучасниками. Водночас автор мав деякий сумнів щодо повної достовірності цих
свідчень стосовно Сходу.
Михайло Михайлович пише, що перська література, класичне творіння давності, переживала величезні потрясіння
в епоху варварства, тому так мало зали14

шилося пам’яток того часу. “Несчастная
година для персидской литературы начинается с завоевания Александра Великого, – писав Лунiн. – Сурасшские парсы в
своих Ravaëtax или собраниях преданий и
поверьев присудили Александра Великого
к племени ада, не за то, что он опустошил
землю их предков, но за то, что он предал огню исторические отделения ЦендАвесты”.50 Саме тоді загинули численні
пам’ятки перської писемності епохи давньої Перської монархії. М. Лунін називає
цей період, що тривав п’ять століть, “несчастной эпохой”. Було загублено навіть
священні книги Зороастра.
Епоха нещастя та страждання для Персії почалася з магометанських завоювань,
коли з великою непохитністю перси захищали свою незалежність і викликали цим
безмежну ненависть варварів. Зруйновано
і зрівняно із землею було все, що тільки
могло підтримувати непохитний дух. Природно, що книги, за словами М. Луніна, в
яких збереглися всі скарби їхніх знань, накопичені впродовж століть: наука, релігія,
історія та поезія, нещадно винищувалися.
Михайло Михайлович писав, що фанатичний араб не хотів нічого знати, крім
Корану. Вчений цитує одного з перських
авторів, Jbni Chaledun: “Когда исламисты завоевали Персию… и нашли множество персидских книг, то Saad-ben-Wakas,
предводитель Мослимов, писал к Калифу
Омару, прося позволения сохранить оные
и перевести на арабский язык для пользы
правоверных; Омар однако же приказал их
бросить в воду или огонь. Таким образом
погибли все знания Персии”.51
Проте важко повірити, що знищено
було всі народні пам’ятки перської літератури. Збереглися легенди в пам’яті людей, частини вже згаданої і відомої трудами Анкетиля дю Перрона Ценд-Авести та
інші вісники епохи.
Відомо, що окремі давні царські архіви і бібліотеки існували ще на початку
Парфянського володарювання. Тому “мы
в праве заключить, – писав М. Лунiн, –
что цепь истории не была совершенно
разрушена; что исторические предания
древних персиян переходили от поколения к поколению; и что гению Фирдоуси предоставлено было утвердить оные
навсегда”.52
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Л.В. Матвєєва
У свoїй Schahnamch, або книзі царів,
Фірдоусі передав прийдешньому поколінню історію давньої Персії, починаючи від
першого легендарного царя Кайоморця і
закінчуючи розрухою другої Перської монархії в часи Єздиджирда.
Поема Фірдоусі, “… где собран весь запас древних преданий, составляет славу и
наслаждение Востока, который поистине
гордиться ею”.53
Життя Фірдоусі закінчилося трагічно.
Обмовлений перед можновладцем, він змушений був тікати до свого міста поблизу
Tus’a в Корассані, де й помер у бідності.
Пізніше ориґінальні оповідання на
пельві та їх перські переклади, на яких засновано Шахнаме, та за допомогою яких
можливо було б відділити історичні факти
від прикрас поезії, загинули у вогні страшенної розрухи столиці Афганамі Гура у
першій половині ХІІ століття.
Закінчуючи свою статтю, М. Лунін зазначає: “Важным следствием было то, что
Шахнаме содержит такое множество пельвийских слов, что без словаря она не понятна для персианина новых времен; между
тем как поэт старался ревностно избегать
всех арабских слов и оборотов, несмотря
на то, что эти арабские элементы со времени введения Корана, следственно уже за

несколько веков до Фирдоуси, постепенно входили в персидский язык, и мало по
малу слились в общенародный язык новой
Персии. Фирдоуси поистине гордится сам,
что он исключил все арабские элементы из
своей поэзии; и следственно, одушевляемый в сем последнем отношении истинно национальным духом, он повидимому
руководствовался равно народностию и в
другом отношении, придерживаясь строго
древних преданий своего отечества”.54
Статтю М. Лунін написав у Харкові в
серпні 1839 року.
Як людина, за своїми моральними
якостями М. Лунін стояв досить високо.
Колеги називали його “… чистым рыцарем, человеком редкой прямоты и бескорыстия, пламенным поборником добра и
непримиримым врагом зла во всех его видах, идеалистом, как-бы не от мира сего,
всецело преданным науке: в ученой работе, в неутомимом труде он находил отраду и вдохновение, которых не давала ему
жизнь”.55
В. Бузескул писав, що своїм життям
Лунін закликав “не убивать своего духа
в тесной области грязной корысти и материального существования” і нагадував
про “высоком и великом в человеческой
природе”.
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ВІДОМОСТІ ПРО ПОХОДЖЕННЯ НАЗВИ “КАШМІР”

К

АШМІР – земля багатої культурної
спадщини, яка стала перехрестям шляхів різних етносів і багатьох релігійних та
філософських вчень. Це осередок найвідоміших не лише в Індії, але й у світі, ремесел, у чудових взірцях яких також простежуються впливи різних культурних традицій. Споконвіку Кашмір приваблював
мандруючих у пошуках духовної істини,
він був “пропускним пунктом” до Індії для
подорожуючих з Китаю, Персії, Афганістану. Через кашмірські землі йшли з Індії
прочани до інших країн, – саме так потрапило на китайську землю вчення буддизму. Справді, розташування Кашміру, через
землі якого проходили найбільш важливі
караванні шляхи, значною мірою визначило його історико-культурну долю: індійці
називають його “краєм святих людей” та
“землею святих місць”. Калхана, автор
хроніки кашмірських царів, писав, що “...
немає тут місця більшого за сезамове зернятко без якоїсь святині” [цит. за Kalla ].
Ця земля стала притулком для вчителів
багатьох релігійних течій, надала їм можливість жити разом, сперечатися, вчити і
вчитися. Традиція толерантності зберігалася до новітніх часів, до сумнозвісних подій 1947 р., коли землі Джамму і Кашміру
було поділено між Індією та Пакистаном, і
відтоді вони стали осередком ворожнечі та
недовіри між двома країнами.
А до того часу Кашмір завжди вважався
найкращим в Індії місцем для відпочинку,
оскільки, на додачу до атмосфери святості, він має унікальні природно-кліматичні
умови, – це так званий “регіон без хмар”,
з чудовою флорою та фауною. Різні індійські автори називали його “земним раєм”,
Харша в “Ратнавалі” описував жовтогарячі шафранові поля Кашміру, а Калідаса вважав, що Кашмір – “місце, краще за
самі небеса”. Цей регіон посідає особливе
місце в історії Індії, а також – Центральної
Азії, серцем якої його вважають. Завдяки
його розташуванню не лише індійські, але
й іноземні автори (Страбон, Сюань Цзан,
Східний світ №4 2004

ал-Біруні, Марко Поло, Абу-л Фазл, Пір
Зада Хассан та ін.) залишили відомості
про історію, географію та багату духовну спадщину краю. Слід зазначити, що
Кашмір був залучений до ареалу загальноіндійської історичної традиції значно раніше, ніж за часів імператора Ашоки, як
іноді вважається. На думку деяких індійських дослідників, його землі входили до
найдавнішої Індської цивілізації (або цивілізації Хараппи та Мохенджо-Даро), що
є цілком можливим з огляду на її географію – від Афганістану до Гоа. Пізніше південні землі Кашміру увійшли до першої
зони розселення арійських племен, про
що можна судити з джерел. Наприклад,
“Атхарваведа” повідомляє про заселення
арійцями Мадра-деш – країни мадрів, і
ці арійські племена згадуються в інших,
більш пізніх джерелах [Sathe 1998, 187]. У
“Рігведі” йдеться про міграцію арійських
племен панчалів, пуру, ану та ін. до басейну річок системи Інду, який значно перевищує територію власне Панджабу. Такі
свідчення підтверджують епос та пурани,
упанішади і брахмани, граматики Паніні
та Патанджалі, художні твори класичної
доби. Цікаво також, що саме в Кашмірі
збереглася значна кількість списків давніх
текстів: “Атхарвававеда”, окремі частини
“Махабгарати”, “Чаракасамхіта” – медичний трактат та ін. [Серебряков 1982, 4].
В індійській середньовічній літературі
(загалом – бідній з точки зору історичної
традиції) Кашмір також посідає особливе
місце, оскільки поруч з великим масивом
художньої літератури з її цікавими, проте
недостатньо достовірними, свідченнями,
тут було створено декілька творів надзвичайно важливих з точки зору історичних
свідчень. Передусім, слід назвати романхроніку Калхани “Раджатарангіні”, “Ріка
царів” (ХІІ ст.) Вперше критичний текст
і переклад цього твору було опубліковано
наприкінці ХІХ ст. О. Стейном. Твір став
справжньою сенсацією, оскільки традиційною була думка, що в індійців взага17
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лі не існувало історичних творів. Відтоді
більшість учених вважає, що це була перша в індійських умовах спроба створити
цілісну історію окремої держави, а не
просто опис правління династії, що був
досить звичайною справою. Один з провідних індійських дослідників “Раджатарангіні” С. Дгар зазначав: “Створений
між 1147 та 1150 рр., цей неповторний
історичний роман містить цінну інформацію про суспільно-політичне життя
Кашміру та прилеглих до нього частин
країни” [Дгар 1993, 7]. Роман-хроніка
Калхани, безперечно, ще чекає на подальші детальні дослідження з огляду на ориґінальність та важливість цього тексту.
Слід зазначити, що хроніка кашмірських
володарів різних часів спиралась на вже
існуючі джерела: Калхана називає 11 своїх попередників і вказує на інші твори,
які він використав. Окрім того, провідний
російський учений, дослідник індійської
літератури І.Д. Сєрєбряков зазначає, що
“Раджатарангіні” містить деякі методологічні поради щодо написання історичних
праць. Отже, ці деталі підтверджують
існування на ті часи в Кашмірі, поруч з
багатою релігійно-філософською та художньою літературою, певної історичної
традиції. З цього приводу відомий російський етнограф А. Снесарєв писав: “Кашмір дає найвідоміших істориків, поетів та
філософів...” [Снесарев 1981, 79].
Окреме місце у джерелах посідає питання про походження самої назви країни
Кашмір. Йдеться про це і у “Раджатарангіні”. Та якщо пізніші джерела (в тому числі
й іноземні) посилаються, повідомляючи
про легендарне походження назви краю,
саме на цей текст, то власне Калхана у
тому ж разі згадує передусім “Ніламатпурану”, яка містить багато різних, в тому
числі – і напівлегендарних, свідчень про
Кашмір. Калхана недаремно виокремив
цю пам’ятку – вона має неабияке значення
для вивчення культури Кашміру. На думку
вчених, цей текст міг бути створений приблизно у VІ–VІІ ст. (як і більшість пуранічних текстів). Збереглося 10 рукописів
цієї пам’ятки, і вже неодноразово її перекладали англійською мовою. Найбільш
повне та критичне видання тексту було
здійснене професором В. Кумарі [Nilamata purana 2000]. Хоча “Ніламат-пурана”
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не належить до 18 основних пуран, вона
справді відповідає всім вимогам цього
жанру, проте має певні особливості. Як зазначає Г.М. Бонгард-Левін, зміст класичних пуранічних текстів завжди становлять
космогонія, теогонія, легендарна історія та
генеалогія [Бонгард-Левин 1993, 138]. Усі
звичайні для пуран елементи (описи місць
культу, звичаїв та ритуалів, пояснення їхнього походження) у цьому тексті пов’язані виключно з Кашміром, і тому свідчення
“Ніламат-пурани” про географію, етнічну
історію та релігійні культи краю є надзвичайно цінними, хоча й не завжди абсолютно достовірними. “Ніламат-пурана”
подає опис земель Кашміру та прилеглої
до нього області Джамму (Мадра-деш) і
є ледь не першим історичним джерелом з
такою значною кількістю фактів та географічних назв. Текст дозволяє з більшою чи
меншою імовірністю простежити процеси
заселення Кашміру різними племенами та
їх контакти з народами сусідніх районів
Індії. Тут згадуються племена абгісарів,
гандгарвів, мандавів, мадрів, яванів, шаків, нагів, кхасі та ін., знайомі, наприклад,
з “Махабгарати”. Як і в інших пуранах,
текст містить багато свідчень про різні вірування та культи, описи місць паломництва та традиційних свят як прихильників різних течій індуїзму, так і буддистів;
вчить, як правильно слід “доглядати” богів
та богинь: які квіти та їжу у різні часи та
дні слід підносити зображенню того чи іншого бога. Йдеться тут і про популярний у
Кашмірі культ Нагів – змій. Він, безперечно, є одним з найдавніших культів індійців. Як зазначає А.Е. Снєсарєв, “...в оповіданнях Кашміру ми зустрічаємо згадки
про те, що змії були мешканцями долини
ще у ту пору, як вся вона була болотом, і
що дотепер вони живуть у водах долини, захисниками якої вони є...” [Снесарев
1981, 58]. У тексті постійно йдеться про
надзвичайно важливе становище Кашміру
як святої землі: ”Усі святі місця розташовані у Кашмірі: священні озера Нагів, святі гори та річки, заховані секретні храми,
місця паломництва. У центрі тече річка
Вітаста (Джемам), народжена у Гімалаях,
святіша від усіх” [Nilamata purana 2000, 6.
24–26]. Також, як відзначає І.Д. Сєрєбряков, є у “Ніламат-пурані” небагаточисельні свідчення про політичний лад, варновий
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О.А. Борділовська
розподіл, обов’язки царя та армію [Серебряков 1982, 37].
Текст є надзвичайно цікавим ще й
тому, що саме у ньому найбільш повно
викладено легенду про походження назви
краю – Кашмір. Отже, згідно з “Ніламатпураною”, колись у сучасній кашмірській
долині існувало велике озеро – Сатісар,
яке вважали втіленням богині Саті: “...богиня Саті прийняла форму човна, а майбутній Ману, завдяки магічній силі, сховав
там насіння усіх рослин. Вішну, перетворившись на рибу, підхопив цей човен...”
[Nilamata purana 2000, 1. 4–41]. Потім
Саті спустилась на землю, і в цьому місці
утворилося чудове озеро з найчистішою
водою, яка могла змити усі гріхи. Якось,
повідомляється у легенді, неподалік від
цього озера точилася жорстока битва між
богом Індрою та асуром – демоном Санграхою. Перед тим, як Індра здолав асура,
крапля сім’я Санграхи потрапила до води
священного озера, і від неї згодом народилося дитя – асур Джалодбгава (“народжений у воді”). Зміцнивши з часом свою демонську силу, Джалодбгава заподіяв багато
всілякого лиха, він постійно спустошував
квітучі країни, розташовані поблизу. Налякані ним мешканці тікали якомога далі від
демона, який потім приходив на їхні землі.
Саме в ті часи, муні – святий Кашьяпа, син
Марічі і легендарний батько усіх Нагів,
подорожував по святих місцях Північної
Індії. У “Ніламат-пурані” згадуються такі
й донині визначні місця індуїстської прощі, як Пушкар, Курукшетра, Праяг, Варанасі та ін. Цар Нагів Ніла (на його честь і
названа пурана), вирушив на зустріч з Кашьяпою і вмовляв його якнайшвидше відвідати країну мадрів та святі землі поблизу
Гімалаїв. Кашьяпа вирушив разом з Нілою, але побачив замість квітучих земель
спустошений край. Тоді Ніла поскаржився
на розбій Джалодбгави. Почувши про біду,
Кашьяпа, який мав надзвичайну силу завдяки своїй мудрості та святості, зголосився звільнити святу землю та подолати асура. До того ж, він знав секрет демона: той
був непереможний, лише доки жив у воді.
Індра та інші боги вирішили прийти на допомогу у справедливій боротьбі з асуром.
За порадою Кашьяпи, було вибито велику
щілину у горах поблизу Барамулли, через
яку витекли води озера, після чого ДжалодСхідний світ №4 2004

бгава був атакований з гір богами на чолі з
самим Вішну і зазнав поразки. На осушену
землю, за легендою, було запрошено брахманів, які відтоді мешкають тут, а Кашмір у багатьох середньовічних джерелах
називають “землею брахманів-пандітів”
(і справді, серед індусів Кашміру й дотепер значно більше представників вищих,
у тому числі й брахманських, каст, ніж у
будь-якому іншому індійському регіоні,
проте існують різні версії, що пояснюють
цей факт). Наги дають згоду жити поруч з
людьми, оскільки вони будуть нащадками
Кашьяпи. Кашьяпа звертається до богів з
проханням повернути воду до звільненої
ним країни і дати їй своє благословення.
Різні богині перевтілюються у річки й несуть свої води до долини, а богиня Саті нагадує, що цей край – навіки є одним з її перевтілень, він очищений та освячений нею
[Nilamata purana 2000, 245–252].
Долина, яка утворилася на місці колишнього озера, отримала назву Кашмір (скорочено від “Кашьяпа – мар”, або “Кашьяпа-мір”), що означає “місце, дім Кашьяпи”.
Індійський учений Б.Н. Калла трактує цю
назву як “озеро або море Кашьяпи”, посилаючись на те, що “мар” у багатьох мовах означає “морський” [Kalla, 1]. Сучасні
мешканці долини часто називають свій
край “Кашір”, але саме так ця назва звучить лише мовою кашмірі, а інші індійські
мови зберігають назву “Кашмір”. Лінгвістичні дослідження цієї легенди вказують
на те, що, ймовірно, спершу головне місто
долини отримало назву “Кашьяпа – пур”,
“місто Кашьяпи”, а пізніше назва стала загальною для всієї долини – “Кашьяпа-мір”.
Вона збереглася й надалі, хоча і з деякими
змінами – згідно з мовними особливостями
різних народів: античні автори називали
цю землю “Кашперія”, або “Кашпапіра”,
що за звучанням близьке до “Кашьяпапура”, китайський монах-пілігрім Сюань
Цзан, який здійснив свою велику подорож
до Індії саме через Кашмірську долину, називає ці землі “Каші-Мі-Ло”.
Існує й інша версія щодо походження
назви: Ка (“вода”) + Шимір (“осушувати”),
тож Кашмір означає “осушена земля, що
з’явилась після зникнення води”. Щоправда, доказів на користь такої версії знайти
не вдалося, про неї індійські автори лише
згадують. Наприклад, у “Ніламат-пурані”
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пишеться: “Оскільки Баларама, який збудував греблю, звільнив цю землю від води,
що зветься Ка, цей край буде відомий у світі, як Кашмір” [Nilamata purana 2000, 227].
Проте ще у попередньому вірші міститься
інше пояснення: “Праджапаті зветься Ка,
Кашьяпа – також Праджапаті, створена
ним країна буде зватися Кашмір” [Nilamata
purana 2000, 226].
Деякі вчені вважають, що легенда про
боротьбу з асуром Джалодбгавою певним
чином відбиває колишню боротьбу аріїв з
місцевим (“темним”) населенням. Таким
чином, підкреслюється той факт, що землі Джамму і Кашміру були серед перших
індійських територій, на яких оселилися
арії, і відтоді нерозривно зв’язані з іншими індійськими землями, хоча становище
Кашміру завжди було досить особливим.
Міфологічні сюжети та історичні оповіді також мають пояснення завдяки геологічним дослідженням. Відомо, що Кашмірська долина є відносно слабкою ділянкою земної кори, для якої характерні зсуви.
Кашмір входить до зони високої сейсмічності: підйом Гімалаїв, у тому числі й кашмірської частини, триває і в сучасну епоху.
Наразі Кашмірська, або Шрінагарська, до-

лина є найбільшою котловиною у системі
Панджаб – Гімалаї, з усіх боків оточеною
високими хребтами. Серед небагатьох
свідчень про докембрійський період є такі,
що ця територія колись була вкрита мілким Пуранським морем. Озера, які сьогодні є прикрасою Кашмірської долини, вважаються реліктами величезного водоймища, що існувало тут колись давно. Також
вчені довели, що, завдяки підйому гірської
гряди Пір Панджал, близько 4 мільйонів
років тому в долині утворилося величезне
озеро. Пізніше, понад 85 тисяч років тому,
внаслідок зрушень та через втрату природної греблі (саме біля Барамулли!), озеро
зникло, його води забрала річка Джемам.
І сьогодні її долину оточують високі тераси, що отримали назву “кареви”. Деякі
учені вважають, що ці тераси справді оточували великі озера Кашмірської долини у
міжльодовиковий період [Пуляркин 1956,
11–19]. Цікавим видається той факт, що історична пам’ять людей, хоча б у вигляді
сказань та міфів, зберегла події прадавнього минулого: можливо, реалії, пов’язані з
геологічними змінами, трансформувались
у легенди. Одна з таких легенд – про утворення долини Кашміру.
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О.Д. Василюк

З БІОГРАФІЇ АГАТАНГЕЛА КРИМСЬКОГО.
ПОЧАТОК ТВОРЧОЇ СПІВПРАЦІ
З ЧАСОПИСОМ “ЗОРЯ”

Н

АУКОВА діяльність А. Кримського
(1871–1942) по-справжньому і глибоко вражає – настільки вона масштабна,
ґрунтовна, багатогранна, плідна. Так само,
як І. Франка, з котрим упродовж 14 років
мав тісні творчі стосунки через листування, його також можна назвати титаном
праці. У світі він знаний передовсім як щедро обдарований і самобутній орієнталіст
широкого діапазону – арабіст, іраніст, тюрколог, семітолог, ісламіст тощо. Невтомно
й наполегливо досліджував історію, мову,
релігію, літературу, культуру, фольклор
народів Близького і Середнього Сходу.
З даної тематики опублікував безліч розлогих статей, фундаментальних досліджень і
монументальних праць.
Дуже багата й розмаїта наукова спадщина Кримського і в царині україністики.
Особливо значними є його здобутки в галузі мовознавства. Наприклад, вагомим внеском у вітчизняну гуманітарну науку стала
ориґінальна двотомна праця “Украинская
грамматика” (1907–1908). Навіть вона одна здатна переконати, що Кримський дотримувався запевнення, висловленого в
листі (22 вересня 1896 р.) до свого вчителя
в колегії Павла Галагана, відомого українського вченого-філолога П. Житецького:
“Коли я люблю Схід, то чи ж я тому винен? А що східна спеціальність не спинить
мені роботу українську, дак цьому вірте”
[ІР НБУВ, ф. І, спр. 48486].
І сумніву немає: не без його впливу
Кримський ще в пору свого навчання у колегії до безтями полюбив українську мову,
що в той час не було прийнято. Й сам розповів про один з епізодів, коли публічно,
демонстративно доводив, що слово “Кобзаря” щиро шанує: на аматорські вистави в
рідній Звенигородці йому “дуже любо було
являтися” в “щонайпоганішому вбранні”.
Так учиняв задля того, аби “обурити” тамтешню “провінціальну аристократію неприличностю своєю”. А щоб “іще більше
обурити всіх”, він в антрактах звертався до
брата по-вкраїнськи, інколи по-французьСхідний світ №4 2004

ки: “Останнє я робив на те, щоб показати,
що я вмію не тільки російської, ба навіть ще
аристократичнішої мови, а все-таки вкраїнську шаную більше, бо вона мужицька”.
При цьому уточнив: “Я тоді багацько викидував таких штук, бо одне, що був зовсім
ще хлопчина, а друге – хтілося бравувати
своїм мужицтвом” [Кримський 1973, 65]. І
українській мові А. Кримський був беззавітно відданий протягом усього свого творчого життя, що засвідчує й велика організаційно-наукова діяльність у цій царині, а також поява в наступні роки багатьох цікавих,
пізнавальних статей, принципово важливих
розвідок з питань української мови. Одна з
них – “Филология и погодинская гипотеза”,
аналітичні доповіді Кримського. Але найпершою була його стаття “Наша язикова
скрута та спосіб зарадити лихові”, видрукована в “Зорі” (1891).
Взагалі треба особливо наголосити –
журнал “Зоря” відіграв у житті Кримського як ученого і письменника винятково
важливу роль. Саме в даному часописі у
1889–1891 роках він дебютував друкованим словом як перекладач вірша, поет,
прозаїк, літературний і театральний критик, літературознавець, мовознавець, навіть як хронікер новин для започаткованої
рубрики “Ілюстрована Україна” – про вміщені в російських журналах репродукції
творів живопису з української тематики.
Лише 1891 р. Кримський опублікував
у “Зорі” оповідання “Батьківське право”,
поезію “Весняна розмова”, документальну оповідь “Лєґенда про Шевченка”, рецензії на книги І. Франка “В поті чола”,
В. Масляка “Кістяки Гольбайна” і на
п’єсу М. Янчука “Не поможуть і чари, як
хто кому не до пари”, огляд гастрольних
вистав: у Москві – двох українських театральних труп, у Смоленську – однієї,
та згадану вище мовознавчу статтю. Крім
того зібрані Кримським матеріали відповідного змісту вміщено під рубрикою
“Ілюстрована Україна” в п’яти числах
журналу.
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Однак, зауважимо, що доволі плідна
творча співпраця із “Зорею” дуже молодого українського вченого і письменника,
фактично ще студента, наразі не вивчена
нашими дослідниками. У статтях і розлогих розвідках, навіть у трьох, правда, невеликих за обсягом біографічних книжках
про Кримського часопис “Зоря” в кращому
разі тільки побіжно згадується [Бабишкін
1967; Гурницкий 1980; Павличко 2000].
Можливо, це сталося тому, що з відомих причин наукова і літературна спадщина Кримського тривалий час, надто в
40–50-ті роки, по суті в Україні не вивчалася. А дослідження його публікацій у
“Зорі” вкрай необхідне, бо вони виразно
переконують, що їх автор не був байдужою
молодою людиною до різних тогочасних
суспільних проблем, хоча б до виховання
дітей чи оприлюднення творів Ст. Руданського (1834–1873) – дуже талановитого
поета драматичної долі.
Саме в зазначений період Кримський
почав широко дивитися на світ, навчався
осмислювати життєві процеси, визначалися його “змагання”, формувалася власна
система світогляду. Не випадково в одному
з перших своїх листів до Франка (23 листопада / 5 грудня 1890 р.) він чітко заявляв,
що не хоче “бути невидющим”, а прагне
“правдивого шляху, на котрім би міг попрацювати для нашого мужика”, з ним вважає себе пов’язаним “і своїм походженням
із цього т. зв. “подлого сословия”. Водночас висловлює готовність “дуже охочо”
здійснити Франкову пораду “переложити
з Хейяма більше”, сам має гадку “дещо”
перекласти з творів Фірдоусі (“тільки не
сатиру на Махмуда, бо вона і довга, і не
дуже-то колка”), але “опісля, бо тепер займаюся Саадієм та Гафезом”, котрі, на його
переконання, “містять багато високих
загальнолюдських мислей” [Кримський
1973, 15, 14]. Принагідно варто зазначити,
що Кримський вступав до Московського
університету (навчався у 1892–1896 рр.),
за його словами, вже як “людина сформована, з точно визначеними науковими інтересами” [Кримський 1972б, 656].
Звичайно, в майбутній повній біографії Агатангела Кримського всю його багатогранну творчу працю кожного періоду буде гідно відображено. Тому важлива
будь-яка свіжа деталь, усякий новий мате22

ріал, якщо вони переконливо висвітлюють
конкретну віху в житті та науковій, літературній, мистецькій, педагогічній, організаційно-науковій і громадській діяльності
Кримського.
У пропонованій статті докладно розглядається його перша рецензія на художній
твір, у даному випадку – на книжку оповідань І. Франка “В поті чола” і дотичного
до неї листування. Як нам здається, в цій
публікації Кримського, здійсненій у “Зорі”
навіть у скороченому варіанті, виразно відбилися суспільно-політична позиція та естетичні погляди ще дуже молодого автора.
Тим вона й заслуговує належного аналізу
та поцінування.
До слова, “перша наукова рецензія”
Кримського “по східних науках” написана
на прохання редактора “Этнографического обозрения” – на дослідження відомого
мовознавця-орієнталіста, фольклориста професора Вс. Міллера “Материалы
к изучению еврейско-татского наречия”.
Як зізнався у листі (17 липня 1892 р.) до
Б. Грінченка, та обставина, що автором
наукової праці є його вчитель у Лазаревському інституті східних мов, молодого
рецензента, вчорашнього студента цього ж
інституту, й “конфузить, але й чимало тішить, мов дитину” [Кримський 1973, 73].
Не без допомоги П. Житецького Кримський ще до закінчення у Києві колегії Галагана (1885–1889 рр.) відкрив для себе
Драгоманова. Зокрема, із “захопленням
прочитав” [Кримський 1972б, 626] до
“Повістей Осипа Федьковича” (1876 р.)
його передмову, чиє палке слово на юного Кримського мало визначальний вплив,
бо ж його “нове світло осіяло”. Тож він
“цілком свідомо” та “жадібно ухопився
за українство” [Кримський, 1973, 65]. І в
Києві у колегії Галагана, і затим у Москві
в Лазаревському інституті східних мов
(1889–1892 рр.) Кримський щиро бажав
набути набагато більше знань, аніж викладалося згідно з навчальними програмами.
Тому й “кожнісіньку вольну од “офіціальних” занять часину” використовував задля
поглибленого пізнання, осмислення духовного життя українського народу, хоч і не
раз наголошував, що в ньому “ані кровинки вкраїнської” немає, “тільки що вродився та виріс на Вкраїні” [Кримський 1973,
68, 39, 59].
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Передовсім “заклопотався” А. Кримський тим, аби повніше збагнути все багатство рідної мови, оскільки мав тверде
переконання, що “перша ознака національності є мова” [Кримський 1973, 68].
З великою охотою цікавився етнографічними матеріалами, студіював різні філологічні дослідження, а щоб глибше вивчити вітчизняну літературу, перечитував
“навіть” явно недосконалі книжки. І наче
оглядаючи в уяві свої тодішні захоплення
та старання, констатував: “Я не гадав про
те, що коли вдовольнитися самісінькими
лекціями, то можна й десять факультетів
скінчити, а зостатися тим самим неуком!
Я не хтів зміркувати, що задля України я
зможу бути корисним тільки тоді, коли я
матиму основні всесторонні знаття, коли
я буду людиною, а не якимсь хлопчиною,
коли я матиму широкий світогляд” [Кримський 1973, 68].
Як сам запевняв, “кинувся й до літературної праці: перекладав, писав ориґінальні твори” [Кримський 1973, 68]. Тим паче,
що в колегії Галагана – середньому навчальному закладі закритого типу “трохи з
українським духом” [Кримський 1973, 59],
виходив “потай начальства” рукописний
журнал. Там колегіат Кримський умістив
цілу низку українських віршів під спільним заголовком “Голоси природи”. За самокритичною оцінкою їх автора, то було
“невдатне наслідування Гете”. Там же він
оприлюднив переклад уривків з “Julius Caesar” Шекспіра [Кримський 1973, 118]. Ще
під час навчання в колегії, за його словами,
“дуже був звабився школою Золя” [Кримський 1973, 75]. До своїх прозових творів
ставився також самокритично, називаючи
їх – “недостиглі повістки” [Кримський
1973, 69].
У листі від 27 липня за ст. ст. 1893 р.
до Ом. Огоновського Кримський підтвердив, що “українську свідомість прокинув”
у нього Драгоманов своєю вже згаданою
передмовою (хоч згодом і суперечки між
ними виникали). Тож А. Кримський, пишучи по-українськи, зачав налагоджувати
стосунки з галицькими періодичними виданнями [Кримський 1973, 118].
А в Москві з осені 1889 р. “з першого
ж місяця, опинившися на вольній волі, без
догляду чи то батьківського, чи то колегіатського-інтернатського, одразу жадібно
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кинувся знайомитися з письменством
закордонної України”, тобто Галичини
[Кримський 1972б, 626]. І “таким способом увійшов у русько-українське літературне товариство” [Кримський 1973, 75].
І хоч загалом сповідував принцип Горація – “nonum premam in annum!” (тобто, “нехай друкується на дев’ятий рік!”),
Кримський усе-таки не повністю дотримувався заповіту про те, що не варто поспішати з друкуванням твору, й деякі зі
своїх “овочів незрілої музи” [Кримський
1973, 69] вирішив надіслати до львівських
часописів (після Емського указу 1876 р.
журнали українською мовою на Наддніпрянщині не виходили). Зав’язалося обопільне листування, зосібно, з Франком:
“В його листах блищала та жива течійка,
од якої я вже був одзвичаївся за рутенщиною” [Кримський 1973, 78].
За зізнанням Кримського, листи і друковані видання з “країни закордонських
братів” “живіше” нагадували про “нашу
єдність з Україною австрійською”. В тому
ж листі (20 січня/1 лютого 1891 р.) до професора Ом. Огоновського Кримський писав: “Взагалі письмо од галицького діяча
робить на вкраїнця якесь любе, підбодряюче вражіння, бо заразісінько родить згадку про той вільний куток нашої вітчизни,
де наше слово лунає на волі...” [ЦДІАЛ
України, ф. 309, оп. 1, спр. 2383].
Згодом у листі до того ж адресата, як
двома роками раніше до Франка, Кримський засвідчив, що “спершу був послав
до “Зорі” довжезну повість “На чужім
ґрунті” – “дуже тенденціозну і  la Zolas”.
До друку не була схвалена (рукопис не зберігся). Автор погоджувався, що “повість
варта була тільки коша” [Кримський 1973,
40, 118].
А в листі від 25 липня 1892 р. до Грінченка прозаїк-початківець знову самокритично визнавав, що його твір (відносив
до жанру роману), написаний у “смаці
натуралістичної школи”, не був “нічого
варт під зглядом художницьким”. Автора
дуже роздратувала тільки основна причина відмови в публікації. Також з іронічною
невдоволеністю сприйняв покликання на
“такі вже наші обставини” [Кримський
1973, 75, 40]. На щастя, Кримський не відмовився надалі співпрацювати з редакцією
“Зорі”. В тому ж часописі в грудні 1889 р.
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було вміщено перекладений ним вірш російського поета І. Нікітіна “Ранок на березі ставу” [Нікітін 1889, 400]. Автор перекладу стверджував, що ця публікація була
“найпершою” його “річчю”, надрукованою
“по-вкраїнськи” [Кримський 1973, 118]. До
речі, серед галицьких журналів “найважнішим” Кримський вважав “Зорю”: “вона
свідомо заходжується зробитись духовним
органом цілої Русі-Вкраїни”. Прагнула
бути лише белетристичною, що повністю
підтримував Кримський, бо тим самим
вона могла “здобувати чимраз ширші та й
ширші кола читачів і передплатників” і на
Подніпров’ї. Тому “вже самим фактом свого існування будитиме українську самосвідомість національну” [Кримський 1972б,
661–662].
Як засвідчують листи, загалом добрі
творчі стосунки в Кримського склалися з
редактором “Зорі” (з вересня 1890 р.) Володимиром Левицьким (1856–1938 рр.),
широкознаним і під псевдонімом Василя
Лукича. На той час він уже набрався достатнього досвіду праці в журналістській
та видавничій царинах. До слова, “Зорю”
заснували 1880 р. у Львові народовці. З
1885 р. часопис випускало у світ Товариство (з 1/13 березня 1893 р. – Наукове товариство) імені Т. Шевченка (НТШ). На
початку 1898 р. часопис було реорганізовано в “Науково-літературний вісник”.
З появою нового редактора “Зоря” різко змінилася. Виріс її художній рівень, бо
розширилося коло залучених талановитих
письменників, з’явилися цікаві рубрики,
приміром, “Ілюстрована Україна”. І Кримський відкрито зізнався, що раніше “Зоря”
йому “не подобалася”, тому доводилося
“напружувати свій усенький патріотизм,
щоб не заснути, читаючи її”. Оновлену –
цілком сприйняв: “Не диво, що я од того
часу дуже прихиливсь до “Зорі” і спомагав їй скільки міг своїми слабими силами”
[Кримський 1973, 118].
Сторінки “Зорі” з початку останнього
десятиріччя XІХ століття наочно показують, що в часописі з-поміж наддніпрянців
друкувався не лише Кримський. “Зоря” з
часом ставала всеукраїнським періодичним виданням – і насамперед у царині
літератури, мистецтва. Дуже часто публікувалися твори Т. Шевченка та мовилося вдячне слово про великого Кобзаря у
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спогадах, нарисах, розвідках. Кримський
познайомив читачів “Зорі” з документальною оповідкою “Лєґенда про Шевченка”
[Кримський Х. 1891, 96]. Поряд із творами письменників з Галичини та Буковини,
зосібно, І. Франка, Ю. Федьковича, Ольги
Кобилянської, Б. Лепкого, В. Щурата, Наталі Кобринської, О. Маковея, К. Устияновича, О. Колесси, Д. Млаки (С. Воробкевича), Уляни Кравченко, Євгенії Ярошинської, В. Масляка друкувалися проза,
поезія, п’єси майстрів слова з Наддніпрянщини і Подесення. Серед них – твори
П. Куліша, Б. Грінченка (часто під псевдонімом В. Чайченко), І. Нечуя-Левицького,
Лесі Українки, П. Граба (П. Грабовського),
М. Коцюбинського, М. Вороного, О. Кониського, Олени Пчілки, С. Руданського,
В. Самійленка, Л. Глібова, І. КарпенкаКарого, М. Кропивницького, М. Старицького, П. Мирного, Я. Щоголіва, В. Забіли.
Публікувалися статті М. Грушевського,
М. Сумцова, Ор. Левицького. Було оприлюднено україномовні вірші російського
поета О. Кольцова, С. Бердяєва – брата
відомого філософа М. Бердяєва. З 1891 р.
часопис багато ілюструвався портретами
відомих українців, фотографіями знакових місць (приміром, первісного вигляду могили Т. Шевченка, сільської садиби
Ю. Федьковича), численними світлинами
етнографічного змісту.
Звичайно, не випадково Кримський
присвятив “яко щирому патріотові” [ВРФТ
ІЛ, ф. 61, спр. 637] Василю Лукичу – редактору “Зорі”, поезію “Весняна розмова”.
Отже, після зими відбувається невпинне
пробудження природи і “весняне повітрє
потоками лине у хатнє віконце”, а з вересня 1890 року відразу почалися значні якісні зміни і в часописі “Зоря”. Як ліричний
герой згаданої поезії Кримського зізнався,
що його найперша любов – “моя Україна”,
тому, окрилений до неї почуттями, радісно
проголошував:
О, друзі! чи є що на світі солодше
Од цього кохання?! [Кримський 1891б,
167],
так редакційний колектив “Зорі” на чолі з
молодим редактором конкретними публікаціями на її сторінках доводив відданість
часопису українству. Журнал означеного
періоду набагато виразніше, аніж його номери попереднього часу, відповідав своєму
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визначенню “літературно-наукове письмо
для родин”. І Кримський у листах до В. Левицького бажав йому всіх гараздів: “Дай
Боже, щоб довго-довго тривало Ваше редакторування” [ВРФТ ІЛ, ф. 61, спр. 635].
Принагідно зазначимо, що “Зоря” виходила у світ за його редакцією до самого кінця
1896 року [Лукич 1896, 481].
Задля повнішої інформації про ранній період літературної та наукової праці
Кримського слід ще сказати, що тоді ж
він мав плідні творчі стосунки і з такими
львівськими періодичними виданнями,
як журнали “Правда”, “Народ”, “Зеркало”, “Дзвінок”, пізніше – “Житє і слово”.
Публікувався також у чернівецькій газеті
“Буковина”. А ще – листувався з громадським діячем і журналістом Д. Гладиловичем, відомими літераторами М. Павликом
та О. Маковеєм, згодом – з видатним ученим В. Гнатюком.
У своїх листах Кримський не раз писав
про своє бажання приїхати до Галичини,
зустрітися з її достойними представниками... У червні 1940 року він відвідав
Львів у складі академіків та наукових працівників Академії наук України. Тоді біля
могили свого вірного друга Івана Франка
виголосив схвильоване слово [Кримський
1972г, 713, 680–681].
У листі від 27 липня за ст. ст. 1893 р. до
професора Ом. Огоновського, розповідаючи про свій початковий період літературної
та наукової праці й контакти з львівськими
часописами, Кримський, зокрема, пригадав: “Найбільше ж чого бажав од мене
В. Лукич, так рецензій, звісток...” [Кримський 1973, 119].
І, можливо, задля утвердження свого недавнього заочного знайомства з І. Франком
Кримський почав працювати над рецензією на книгу письменника “В поті чола”
(Львів, 1890) ще до виходу цих “образків з
житя робучого люду” у світ. У тому переконує особистий лист від 24 липня 1890 р.
до автора майбутнього збірника оповідань:
“Вже я одержав частину Ваших повісток –
перші 10 аркушів (1–160 стор.). Уклінно
просю Вас: скоро надрукуються ще кілька
аркушів, пришліть рекомендованою опаскою... Я пишу статтю об “В поті чола” і не
хтів би, щоб вона дуже спізнилася”. Щоправда, твердої надії, що ця рецензія з’явиться друком у “Зорі”, не мав, зважаючи
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на політичні (звісно, народовські) симпатії
часопису: “Можлива річ, що “Зоря” одмовить їй місця (тепер-бо хвалити писання
соціаліста “Зоря”, певно, не дуже охоча)”
[Кримський 1973, 8–9].
А вже восени у листі (1/13 жовтня
1890 р.) до В. Левицького – редактора
того ж журналу, перепрошуючи, що дуже
мало присилав нових матеріалів до часопису, Кримський все-таки пообіцяв: у поточному місяці запропонує “тільки розбір “В поті чола” та “усякі дрібнички, бо
під кінець жовтня” має “чималу роботу з
арабської словесности” [ВРФТ ІЛ, ф. 61,
спр. 635].
І слова дотримав: у листі (23 грудня
1890 р. / 4 січня 1891 р.) до Франка Кримський сповіщав: “Рецензія вийшла і довга, і
слабенька, бо я підчеркнув тільки дещицю
з головнішого або навіть не з головнішого,
а просто видаючогося. Певне, що талантові Вашому оддана належна йому честь...
Вислав я її Левицькому ще в початку листопада н.ст.”. А свою вину бачив у тому,
що “там допустив спори з “Народом” – головним виданням галицьких радикалівдрагоманівців. І зізнається: “Не хочу я
сказати, що я тепер не поділяю тих думок,
які написав. Ні, я писав щиро, але зовсім
злишньо” [Кримський 1973, 17–18].
Рецензію було опубліковано під авторським псевдонімом “А. Хванько” [Хванько
1891, 56–57, 75–78]. Але дорога до друку
не була для неї гладкою. Згодом про перипетії, пов’язані з цією рецензією, Кримський розповів у листі від 27 липня 1892 р.
до Грінченка. Він згадував: “Я був написав рецензію на “В поті чола” і... зовсім
не таку, як тая, що надруковано її в “Зорі”.
Потім якось, розлютований на радикалів,
багацько в тій статті я позмінював. (Тільки
ж, як я вже писав, і в тій переробці вона
здалась “Зорі” невідповідною, і я мусив
опісля ще її переробити, так що вона вже
зовсім ганебна. Спитаєте, нащо ж я дозволив її переробляти? – З “патріотизму”!)”
[Кримський 1973, 77].
На наше переконання, автор явно применшив безперечні достоїнства згаданої
рецензії – чи то через свою скромність, чи
то під впливом згадок про колишні тертя
з даного приводу з редакцією “Зорі”. Хоч
вона, як нам здається, не позбавлена і вад:
автор в основному аналізує тематику, зміст
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З біографії Агатангела Кримського. Початок творчої співпраці з часописом “Зоря”
уміщених у Франковій книзі оповідань,
але майже не розглядає їх художніх особливостей, побудови сюжету тощо, крім характеристики мови.
А в чому полягав згаданий у листі “патріотизм” Кримського? Можливо, у його
незмінній прихильності до “Зорі”. В усякому разі, певний натяк на такий здогад
наявний у його листі (26 вересня 1893 р.)
до Франка: “Тим часом мені хтілось [...],
щоб стаття моя (ідеться, звичайно, про
рецензію на “В поті чола” – О.В.) була
надрукована у “Зорі” ж таки, бо це найбільш розповсюджена часопись” (виділено нами – О.В.) [Кримський 1973, 122].
Кримський у рецензії передовсім зауважив, що не можна не порадіти з того, що
Франко свої оповідання, досі друковані нарізно, через те “не могли звернути на себе
належної уваги”, “напоумив ся” за тематикою зібрати в одну книгу. Разом вони чітко
доводять, що “варті великого пошановку”,
бо “задумані глибоко, порушують важкі,
пекучі питання”. До того ж, “всі мають
тісний звязок між собою, власне ідеєю” та
“виразно обмальовують змагання автора”.
Й висловлює переконання, що загалом під
думками, якими наповнена книга, “сьміливо підпишеть ся кожна чесна людина”, бо
Франко “виступає тутечки проти того, що
дісне гнобить усіх”, стає в оборону “принижених і ображених” – і старих, і малих.
Рецензент також ясно натякає, що докладно оцінювати дане видання не має наміру,
бо “це обібрало-б дуже багато часу”.
Розмову про твори, вміщені у книзі “В
поті чола”, Кримський зачинає з низки
“повісток” – “Малий Мирон”, “Грицева
шкільна наука”, “Schn Schreiben”, “Олівець” та ін., у котрих автор висвітлює тему
дітей – їхнє виховання, навчання, становище. Кримський тут же наголошує, що
означене питання і в “більш просьвічених
народів” не цілком улагоджено “як сьлід”,
а тому є “болюче”. Рецензент солідарний
з письменником, що батьки, вчителі в
основному, ведуть себе з дітьми зверхньо,
свавільно, відбирають у них “усяку свободу”, позбавляють можливості “мислити
самостійно”, сильно сковують політ підліткової фантазії. Замість того, аби щиро
заохочувати школярів до знань, вони різними категоричними примушуваннями та
заборонами з різким голосовим притиском
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викликають до цих знань “огиду”. В тому
рецензент і вбачає причину появи у сільських учнів жаданної мрії якомога швидше увільнитися від “щоденних різок, позаушників, штурханців, попідволосників”
і дочекатися вакацій, аби опинитися “в повнім блеску своєї поваги на пасовищі”.
Певною мірою Кримський шкодує, що
Франко “не гурт порушує тему безмежного пановання батьків і вихователів над
дітьми в інтеліґенції, в сьвітлій громаді”.
Та він, читаючи у Франка про шкільне
“становище в менче осьвіченій верстві”,
робить публіцистичний відступ і порівнює його, те становище, з атмосферою,
що панує в російських гімназіях. За спостереженнями рецензента, там учителями
застосовуються різки мало (хіба тільки з
волі батьків). Але гімназист не сміє вияснити своє “чом і на що?”, бо у відповідь
неодмінно почує: “Мовчать і слухатись!”
За словами автора рецензії, така “моральна мука” не здатна вести до чогось доброго, світлого, і його тривога не є наслідком
філософського віртуального розмислу, а
випливає з тодішнього галицького шкільного чи російського гімназійного буття:
може статися, “дитину забють-затукають,
позбавлять її всякої своєї волі, вироблять
з хлопця якогось автомата, котрий у життю буде спосібний вчинити яку підлоту по
приказу старшого”.
Мабуть, варто ще раз підкреслити, що,
розглядаючи Франкові оповідання дитячої
тематики, Кримський не забував і про достатньо усталені свої погляди на проблеми, в котрі заглиблювався письменник.
У листі від 23 червня 1892 р. до Грінченка
він чітко їх розкрив. Важливо, що склалися
вони на основі власного досвіду: “Ученик,
син, вихованець etc. повинні мати які-небудь права, котрих не сміє переступити ніякий учитель, батько, вихователь. А в нас
раз у раз робиться не такечки: в нас (я вже
кажу не тільки за колегію) і досі дивляться на хлопця як на річ або, краще, як на
цуцика, якого сьогодні за яке-небудь діло
можна ласкаво потріпати по шерсті (бо ми
сьогодні в гуморі!), а взавтра за те саме
діло – набити, одлупцювати (бо, бачте, ми
не в гуморі!). В нас не хтять зрозуміти очевидної аксіоми, що дитина чи хлопець є
повноправна людина, котра хоче доказів, а
не сліпого послуху... Коли я ж вимагав од
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вихователів аргументів, то мене за це лаяли, звали резонером, несправедливо карали, переслідували” [Кримський 1973, 62].
Дотичним до означеної теми буде й
такий випадок із власної практики Кримського. Дуже невдоволений суворим ставленням вихователів до колегіатів, він вельми наполегливо, систематично студіював
протягом двох місяців різні педагогічні
книжки і написав “довгу статтю про виховання взагалі, а про колегіатські порядки
зосібна”, яку вмістив у вже згадуваному
рукописному журналі. За його словами,
вона “мала великий успіх” серед учнів...
[Кримський 1973, 64].
Отже, з цілковитою впевненістю є підстава говорити про те, що двадцятирічний
Кримський до розмови про Франкові оповідання дитячої тематики був добре фахово підготовлений та обізнаний з надбанням у даній сфері літератури. Наприклад,
він порівнює названі вже тут оповідання з
творами М. Помяловського “Очерки бурсы”, “Вукол”, вбачає їхній вплив на Франка і вважає, що йому варто більше дбати
про психологічну виразність своїх малих
героїв. На думку рецензента, Василько з
оповідання Марка Вовчка “Два сини” і галицький Мирон мають у своїх долях багато спільного... [Хванько 1891, 56–57].
Виявляється, вічна тема стосунків батьків та дітей не була байдужою Кримському і
як прозаїкові. Його оповідання “Батьківське
право” з’явилося в тому ж часописі того ж
року, що й рецензія на книгу Франка “В поті
чола” [Кримський 1891а, 386–390]. На виразних сюжетних прикладах автор показав,
як кухарка власника пекарні несамовито
лупцює, обзиває десятилітню доньку (“це
не дитина, а якеєсь звірча!”) лише тому, що
дівчинка не хоче говорити явну неправду, до
чого її приневолює мати у своїх корисливих
інтересах. Друга сюжетна лінія: батько (він
же власник пекарні) безцеремонно забирає
у малолітнього сина-гімназиста щоденник
та з іронічною посмішкою перечитує його.
І він, ображений, раз у раз із плачем шепоче: “Клятий татко, поганий татко!” Авторові оповідання здається, що загублена довіра
малого сина до батька, напевне, ніколи не
повернеться.
Одразу після виходу з друку “Зорі”, в
якій було вміщено цей твір, Кримський
як молодий прозаїк у листі з Москви від
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19/31 жовтня 1891 р. попросив Франка
дати відгуки на два його оповідання –
“В обіймах старшого брата”, а надто про
“Батьківське право”: “Будьте ласкаві,
скажіть мені про них Вашу щиру думку.
Я не покривдюся ніяким осудом, а тим
часом Ваше слово матиме на мене великий вплив. Як Ви думаєте: чи варто мені
щось самому писати, чи краще обмежитися перекладанням?” І тут же повідомив
Франка, що в нього “вже є чимало поперекладеного зо східних мов, переважно з
перської (Сааді та Гафіз). До Гафіза” зміг
би “дати докладну передмову”, де з’ясував би “багацько речей, цікавих задля європейця” [Кримський 1973, 37].
З відповіддю Франко не забарився.
Вже 4 листопада того ж року в листі він
писав, що про “оба” оповідання скаже “свою думку зовсім щиро”, зокрема:
“Батьківське право” мені видалося доволі
слабеньке, якесь шаблонне і дуже нагадує
великоруську школу, котра напродукувала
таких речей багато. Психологія неглибока,
особливо психологія батьків, по-моєму,
зовсім невірна. Та все-таки в оповіданню
є проблески таланту (сцена з служницею
та її дівчиною, хоч також трохи утрирована)... Далеко краще враження зробило на
мене друге Ваше оповідання” [Кримський
1973, 468].
Кримський спокійно сприйняв критичне Франкове слово й у листі від 2/14 листопада до нього дякував за “щиру гадку” і,
зосібна, дещо уточнював: “Мені здавалося, що “Батьківське право” далеко сильніше, ніж другі оповідання. Ви тільки от у
чому помиляєтесь – “Батьківське право” є
дійсність, а не “драматизована формула”.
Це епізод з мого власного життя, тільки
що я не був тоді таким наївним, як Гнат, і
старшого брата не мав. Так само й у другім оповіданні, все – правда... Тільки дякуючи браку талану в мене, дещо в обидвох
оповіданнях видалось Вам неприродним”
[Кримський 1973, 40].
А в рецензії на книгу “В поті чола”
Кримський запевняє, виходячи з конкретних Франкових творів, що “багато, багато
є всякого терня” і “в життю” працюючих
жінок. Якщо в оповіданні “Лесишина челядь” письменник досить коротко розказав
про гірку долю дівчини-сиротини, змушеної пов’язати своє буття з нелюбом, то у
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“повістці” “Маніпулянтка” тему “жінка й
суспільність” автор розкриває широко, із
психологічною вмотивованістю вчинків
героїнь цього твору. Рецензент відзначає
інтригуючий розвиток перипетійних ліній
розлогого за обсягом оповідання, розглядає також проблеми, в обороні яких виступає письменник – за повні громадянські
права жінки, зосібна, за надання їй можливості здобувати освіту, без усяких принижень, кпимів перебувати на публічній
службі, щоб “еманціпантки” не терпіли тої
кривди, як у зазначеному творі, де паничі глузливо докоряють дівчині, буцімто “її
ревна служба, її гарячі ідеали – хилять ся
тілько до того, аби вловити жениха”.
Роздумує письменник, а з ним і рецензент–дебютант у “Зорі”, про три життєві
шляхи, котрі переважно стеляться перед
молодими трудівницями. Дві з трьох героїнь зазначеного оповідання: розчарована,
в чиєму серці “горе житя”, з надто “затісненим круговидом житєвих інтересів”,
та енергійна, повна “запалу до праці”,
до життя, повна “посьвяченя і співчутя”,
на яку чатують “найбільші небезпеки”, –
ідуть двома різними дорогами. Третьою
мають простувати “тії, що поводять ся не
чуттям, а розумом”. І Кримський шкодує,
що “Франко не подав нам жінки третього
шляху”. Врешті-решт унаслідок лаконічних роздумів Кримський приходить до висновку, що Франко визнає за жінкою “свободу серця”, але зважаючи на усталені в
суспільності відносини, їй “поручає керувати ся розумом і підклоняти йому чуття”.
На думку Кримського, “вартність новель” Франкових полягає і в тому, що він,
торкаючись будь-якого питання, саму теорію, з котрою багато хто може і не згоджуватися у викінченому її ідеалі, “зводить на
практичний ґрунт”. Як такий, що тоді прихилявся до соціалістичних уподобань, він
“такечки обстає за здійсненням лиш частки, найближчої точки своєї мети”. Рецензентові уявляється, що на “таку програму
мусить пристати усякий поступовець”…
У рецензії Кримський наголошує, що
Франко як письменник глибоко переймається проблемами людей різного віку та
професій, які потерпають від нужди та
несправедливості, а також “взиває нас на
милість до всіх пригноблених”. Приміром,
письменник створив образ Стебельського,
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котрий у відчаї “од думок за біди люду”.
Сам себе ніяк не може утримати, але й
позичати надалі навідріз одмовляється,
бо переконався, що борги віддати ніколи
не матиме змоги: перед його очима постають такі ж, як і він, – знедолені жінки,
голодні діти...
Кримський оглядає далі галерею виписаних Франком у оповіданнях гострого
соціального змісту “Домашній промисл”,
“Добрий заробок”, “Ліси і пасовиска”,
“Цигани”, “Історія моєї січкарні” та ін.
образів людей, приречених на страждання. Як той муляр, що зі своєю сім’єю є
дуже залежним від примх самоправного
підмайстра, чи селянин, у котрого відбирають хатину за якусь несплату і тим самим змушують іти у старці, чи арештанти,
зовсім беззахисні перед свавіллям лютого
“капраля”…
Крім того, Кримському видається, що
персонажем Франкової книги є і закон,
його рецензент іронічно називає “бідним”, бо “гнеть ся в користь багатиря і
сильного”, тому і не може запобігти “бід
людських”. Це його волею забирають у
селянина “посьлідню худібчину” або вимагають податків, більших “од самого заробку”, або ледь не повертають сільську
бідноту знову в лещата панщини, це ним
дозволяється жандармові через свою забаганку віддавати в жертву “життя цілих
родин”. Отже, за висновком рецензента,
Франко, який перебував тоді під впливом
соціалістичних поглядів, особливо звертав
увагу на “потребу праці економічної задля
покращення долі нашого “менчого брата”,
а намальовані ним “такі образки, що читача й знехотя” переконають. І тут же автор
“Зорі” відзначає дуже прикметну особливість оповідань Франка: зображуючи злиденне життя людей, він “ніколи не силуєть
ся ідеалізувати страдальців”.
Найповніше Кримський розглядає,
за його оцінкою, найвизначнішу в книзі
“повістку” – “На дні”. Передовсім уважно придивляється до постаті її головного
героя – Темери, прагне осягнути зміст та
логіку його думок. Вони були незвичні
для обивателя, ворожі до тодішньої влади.
Темера опинився в ув’язненні – “на дні
суспільности”, де побачив украй фізично
змордованих, духовно виснажених людей,
що навіть “був на часину всумнив ся”, чи
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вони, “брати його”, здатні “чуть, як і він,
красу і погань життя”. За словами рецензента, “тут Франко талановито нам малює
хапаючі за душі картини зниження людської особи”.
Насамперед Кримського цікавлять суспільно-політичні, світоглядні позиції чолового героя твору, який досить відверто
й дещо патетично їм виповідає. Хоча б:
найперше особисте покликання він вбачає
в тому, щоб “віддати житє своє боротьбі за
свободу – свободу народа від чужовладства, свободу людини від пут, які на ню
накладають другі люде і нещасно уладжені
суспільні відносини, свободу праці, думки,
науки, свободу серця і розуму”. Рецензент
цілком схвально до цих устремлінь Темери поставився, ще підкреслив: їх “поділяє
певне що всякий сьвітлий чоловік”. Автора рецензії передовсім порадувало те, що
серед ідеалів провідного персонажа оповідання значиться національне питання –
тезу “свободу народа від чужовладства”
він сприймає не як виявлення любові “до
людськости взагалі”, а саме до “народа
українсько-руського”, тобто, до українців
Галичини.
Принагідно Кримський наводить і
надто печальне запитання-роздум Франка – чи не його побратими-краяни складають “нижню верству поміж народами?”, і
запевнення Павлика з його листа до “великоруських народників” (хоча рецензент
переконаний: ніхто з них того послання
не читав), що галицькі радикали поклоняються “лиш тому, що є в народі доброго”,
в інтерпретації рецензента – не погорджують “народніми сьвятощами”. І Кримський
визнає, що “ціль в Темери [...] поставлена
добра, але ж способи переведення її можуть бути різні”. Врешті-решт він не стільки запитує, скільки стверджує: “Невже ж
народовці хотять не того самого?! Тільки
що вони націоналізму не закидають, як загал наших Драгоманівців”. Устами Темери
радикали заявляють про свою стурбованість, що люди до них не горнуться, не переймаються їхніми поглядами. Рецензент
розмірковує: в їхніх думках, котрі видають
за нові й поширюють, проглядається “багато де-чого ще непевного”. Тому, на його
пересвідчення, не варто “хапати ся за тії
теорії”, в яких сумніваються (й цитується
відповідний витяг з оповідання) навіть “їх
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прихильники”. Висновок рецензента категоричний: “Докажіть, що “громадівство”
єдино спасенна стежка, і побачите, що не
так тоді однесуть ся всі до вас” [Хванько
1891, 76].
Вельми докладно Кримський розглядає
тезу-“плач” Темери про те, “чому то чоловік не машина, така, котру б тілько розум
накручував на свій лад? По що ще тої другої, необрахованої сили – чуття?” З приводу одних її аспектів Кримський розмірковує в дуже розлогій примітці, яка навіть
може бути маленькою статтею, інших – у
тексті власне рецензії.
Її автор дотримується слів одного селянина, що “люде не янголи”, котрий у
журналі “Народ” так заявив у відгуку на
опубліковану там же статтю І. Франка
“Що таке громада і чим би вона повинна бути” [Франко, 1890, 62–63]. Тому, за
Кримським, не може остаточно втілитися
ідеал громадівців, бо для “ідеального порядку” потрібні люди, які б “розуміли усі
свій обовязок, совістно виконували свою
частку праці, а не висіли б на шиї других”.
Що для того необхідно здійснити? Відповідь Кримського однозначна: “Наперед
усього треба просьвіти і запевне – на національній основі, в національнім дусі”. Ще
наголошує: “Надто нам”, тобто, українцям,
котрі перебувають у національній невизначеності, ваганні, сумнівах між народамисусідами – поляками і росіянами… Далі
констатує, що “просьвітою народньою
займались і займають ся Українофіли”, – в
Галичині, безперечно, це передовсім народовці. “Рівночасно, – за Кримським, – потрібне матеріяльне підвисшеннє народу”,
а громадівці й, “натурально, Франко у своїй книжці” (“В поті чола” – О.В.) дуже багато цьому надають уваги, що є “їх велика
заслуга”.
У листах і статтях Кримського нерідко
зустрічаємо слово “безсторонній” – так він
себе представляв, інколи навіть додавав, що
не пов’язаний із жодною з партій у Галичині. Й у тільки-но згаданих розмислах він
як автор рецензії на книжку Франка “В поті
чола” об’єктивно сказав про окремі моменти діяльності й громадівців (драгоманівців,
радикалів), принагідно й народовців. У цих
роздумах немає прямого заклику не поборювати одні одних у гострих суперечках,
полеміці, не взивається відкрито до поєд29
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нання спільних зусиль задля блага рідного
народу, але такий висновок мимоволі напрошується. Отже, є всі підстави доводити, що фактично ще з юних літ Кримський
показав себе вдумливим аналітиком навіть
у питаннях суспільно-політичних, загалом
людиною далекоглядною.
Без будь-якого задоволення Кримський
зазначав, що в оповіданні “На дні” Франко
засвідчив, що є “добрим псіхольоґом у смаці Достоєвського”, бо ця “його псіхольоґія”
впливає тим, що “леденить душу жахом”.
Різкій критиці рецензент піддав наявність
у “повістці” кривавих сцен, хоча й визнає,
що в певних моментах, визначених логікою
розгортання сюжету тим чи тим письменником, вони можуть бути вмотивованими.
А в оповіданні “На дні”, як вважає рецензент, їх поява не виправдовується: “Не конечно стісняти ся законами естетики, це
так”, але Франко “кріваві сцени” пропонує
читачам “надто залюбки”, приміром, як
бійку арештантів. Автор твору педалює на
відверто “страховидних” деталях, вдається
до таких же порівнянь. Засуджує рецензент
і явно “лазаретні” епізоди (опис харкотиння
на стіні, ампутація обморожених пальців
тощо). Й цілком логічне, слушне запитання: “Нащо таке надуживання прав реальної
(тобто, натуралістичної – О.В.) школи?”
Тим паче, що згадані неприємні словесні
“картинки” в оповіданні не мають на меті
викликати “огиду до мерзоти” і “чинити добротворний моральний вплив”. У “повістці” такого роду сцени здатні “болісно” дратувати “одні лиш нерви”. За визначенням
рецензента, справляє “сміховинне вражіння” епізод, що тлумачиться ним як “комізм
у трагізмі”.
Анітрохи не сумнівається Кримський у
тому, що оповідання, зібрані у книзі “В поті
чола”, “одзначаються своєю тенденцийностю, й ідею ясно видко одразу”. Також рецензент не вважав, що Франко відтворював
усе так, як спостерігав у житті: “навпаки –
він який-небудь життєвий випадок підведе
під теорію і дасть своє сьвітло”. В цьому
Кримський убачав і достоїнство письменника, і його хиби. Він зазначав, що справді,
у Франка бачимо ту чи ту “подію, сьвідомо
осьвітлену з усіх потрібних боків, бачимо
ввесь глиб душі людської, бачимо немов на
свої очі – всякі страшні сцени (о, Франко
вдатний художник!)”. І тут з’являється оте
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рецензентське “але ж”... Кримський робить
серйозний закид письменникові, що в його
оповіданнях переважно все зображене –
“загально людське”, навіть наважується
сказати “космополітичне”.
Кримський намагається мотивувати
своє надто суворе визначення: стверджує,
що, за деякими винятками, перед читачем
постають “не русини-галичане, але просто
люде – не раз любісінько можна вважати
Франківського русина” і за українця, і за
росіянина, і за поляка, і за німця, і за “італьяна” – за “кого хочете!” Для порівняння Кримський узяв літературне надбання
І. Нечуя-Левицького, в чиїй творчості, за
його ж спостереженнями, досить багато
всяких побутових та етнографічних деталей. Вони здаються “навіть ніби злишні, бо
не мають прямого одношення до ходу дії”.
Й хоч начебто “непотрібні”, але насправді
відіграють важливу роль для надання колориту того чи того краю, де розгортаються
події, виписані в певному творі. Франко ж,
зображуючи галицьке життя, загалом вибирає з нього лише ті риси, які йому необхідні задля висвітлення обдуманої ідеї.
Та все ж таки, як помітив молодий рецензент, і у Франкове оповідання інколи вривається “якась дуже мила” деталь,
“щиро народня, вдераєть ся наддаткова
подробиця руська”, тоді ніяк не можна засумніватися, що на сторінках твору живе,
діє “наш братчик” із притаманними йому
рисами, хоча б – з “природним гумором”.
Загалом, як вважає рецензент, Франкові
оповідання, написані рукою майстра, і з
побутовими малюнками, і без них – “й те
й те однаково вабить до себе”. Важливою
думкою-порадою Кримського слід визнати
його передчуття стосовно того, що тема селянського життя має певною мірою звужувати та обмежувати для Франка небезпеку
“зоставати писателем-космополітом”.
Тим паче, що Франко, як відзначає
Кримський, дуже добре знає побут селянський, йому “знайома й душа народня”.
Саме його твори селянської тематики найбільше наповнені поетичними малюнками.
Перлиною серед них є “Лесишина челядь”,
де окремі епізоди, як здається рецензентові, написано в “тоні Федьковича” (зокрема,
розмова дівчини з коханим, гра на сопілці).
Побажання його – щоб такі поетичні епізоди у творах Франка були рясніші.
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Кримський переконаний, що “додає любости і краси новелям Франка ще й гарна
мова, яку не часто доводить ся встріти”.
Особливо ним із задоволенням сказано:
українцям вельми приємно читати “В поті
чола” ще й тому, що книгу “надруковано
не то фонетикою, ба й вимовою, близькою
до нашої”, тобто, до мови наддніпрянських
українців. Одначе, він усе-таки зауважив, що
“В поті чола” зрідка трапляються слова, – на
сторінці таких “із тройко”, за тлумаченням
котрих треба звертатися до словника.
Саме тоді активно утверджуючись і як
талановитий мовознавець, Кримський торкнувся ширшого кола питань з цієї наукової
царини, спираючись, звісно, на мовну палітру книги, котру розглядав. На його думку,
в Галичині “дуже лякаються нашого такого древнього закінчення -ський і -цький,
хоч це щиро питоме наше закінчення”,
яке відрізняється “од польського та російського”. Рецензент з радістю констатує,
що “Франко сьміливо його вживає”. Позитивно відгукується про форми слів у його
книзі, зокрема остатній, домашній, третій,
ллє ся (замість галицького лє ся) та ін, а також помічає, що письменник “під впливом
своїх земляків начеркує: бурян, підюдили,
здоровє”. За спостереженнями рецензента,
“галичане, уникаючи нашого подвоєння
співзвуків перед мнякою самогласною, але
ненавидячи ъ”, графічно передають склади
і слова так: бє, лє, вє, бю, пю, ря... З цього приводу Кримський розмірковує фахово
на конкретних прикладах, доводячи, що
неоднаково вимовляються наведені склади
у словах буръян і рясно, підъюдив і дюра,
въязати і сьвятий, подвіръє і повітрє та ін.
У своїх висновках молодий мовознавець виходив із тогочасного стану вкраїнської практики в цій галузі та лінгвістичних
поглядів, тому не заперечував проти повернення “засланого ъ або, коли він такий
страховинний”, то вводити “ь, як по-росийськи. (Можна-б писати з апострофами, та
це дуже незручно)”. Крім того, не проминув
А. Кримський нагоди висловитись і про начебто не зовсім українські мовні конструкції,
наявні у Франковій книзі, як-от: “просити о
що”, “спитати ся о що”. Але зізнався, що не
наважується “назвати таку конструкцію полонізмом”, бо у древньоруських писемних
пам’ятках “вона на кожнім ступені”, хоча в
“Україні так не кажеть ся”.
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Наприкінці свого розбору Франкової книги оповідань Кримський закликає
письменника не витрачати “свої сили на
дрібні повістки”, а братися за створення
“довшого суспільного роману”, бо впевнений, що в “новелях”, яку високу літературну вартість вони б не мали, талант Франка
не зможе “розгорнути ся в усій повні”.
Рецензія А. Кримського на книгу “В
поті чола” виявилася не тільки першою на
ці “образки з житя робучого люду” І. Франка, а взагалі першою опублікованою в літературно-критичній діяльності її автора
на художній твір. Коли над нею працював,
йому – студенту Лазаревського інституту
східних мов – йшов тільки 20-й рік. А Франкові – вже визнаному українському поету,
прозаїку, публіцисту, літературному досліднику та критику, фольклористу, етнографу,
організатору та редактору часописів – саме
виповнилося 34. Зовсім недавно відбулося
їх заочне знайомство, обмін першими листами. Але при читанні даної рецензії зовсім не помітно найменшої якоїсь юнацької
запопадливості, загравання перед зрілим
майстром пера. Рецензент веде себе цілком
гідно, не кривить душею, спокійно говорить про тематичну щедрість уміщених у
книзі оповідань, відзначає їхні достоїнства,
виділяє прикметні ознаки деяких епізодів
або рис характеру того чи того зображеного
письменником персонажа. Водночас – поводиться дуже принципово, не все, написане Франком, схвалює: з окремими висловлюваннями героя – насамперед Темери,
який є виразником поглядів самого автора
“повістки”, полемізує, заперечує поодинокі аспекти в художній тканині книги, різко
засуджує певні сюжетні моменти, зокрема
логічно не виправдане захоплення письменником кривавими сценами, відсутність
в окремих “образках” належного українського національного колориту.
Важливо зазначити, що в критико-біографічному нарисі “Доктор Іван Франко”,
написаному на замовлення галицького
ювілейного комітету для проведення свята з нагоди 25-річчя літературної діяльності великого Каменяра (листопад 1898 р.),
Кримський фактично повторив свої оцінки, наприклад, “повісті болю” “На дні”, які
містилися в його рецензії, опублікованій у
“Зорі”. В розвідці автор уперше, зокрема,
сказав лише про ті жахливі умови, в яких
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З біографії Агатангела Кримського. Початок творчої співпраці з часописом “Зоря”
влітку 1880 р. в Коломиї створювалося
згадане оповідання – “на самоті, в голоді,
в тяжкій недузі, в близкості смерті, в безнадійній розлуці з милою” (згадуваною
під ім’ям Гані). Зважаючи на ці обставини, як розмірковує Кримський у нарисі,
“можна вибачити авторові безліч гірких
мелодраматичних викликів, емфатичних
віщувань, іноді хлоп’ячо-революційних
філософствувань і іншого суб’єктивного,
ліричного елемента... Але нема де правди
діти: спокійніший, епічний тон був би личив тій повісті далеко більше; він не тільки
не був би зменшив тої трагічності, з якою
описано дно суспільності, а навпаки: авторова об’єктивність робила б на читача
якраз найтрагічніші враження. Може бути,
не завадило б повісті і те, щоб у ній було
трохи менше кривавих та гидких сцен.
Далі: в перші дві глави варто було б влити
трохи більше жвавості. А втім, навіть така,
яка вона єсть, повість “На дні” незвичайно славиться скрізь...” [Кримський 1972а,
516–517].
Оцінки, дані творові “На дні” й у рецензії, й у нарисі не є суперечливі. Хоча,
безперечно, в пізнішій публікації явно
відчувається висока фахова вправність
автора розвідки стосовно точності визначень свого ставлення до повісті, її окремих
аспектів. Якщо в рецензії Кримський полемічно коментує чи не кожне висловлювання головного героя, то в нарисі лише
констатує про наявність у творі “іноді”
наївно-революційних розмислів. Новим у
розвідці є думка автора, що Франкові слід
було уникати у творі надто суб’єктивних
та мелодраматичних мотивів, а підійти до
зображення подій з більшою об’єктивністю і надати розповіді належної епічності.
Принагідно можна додати, що в рецензії
та нарисі Кримський вельми схвально відгукнувся і про такі оповідання, як “Муляр”,
“Олівець”, “Лесишина челядь”, “Добрий
заробок”, “Історія моєї січкарні”, “Ліси і пасовиска” та інші твори із Франкової книги
“В поті чола”. Тож є достатня підстава говорити, що вже своєю першою опублікованою рецензією на художній твір Кримський
цілком відбувся як літературний критик з
глибоким розумінням суспільного покликання літератури, зі здоровим естетичним
смаком, високою громадянською позицією.
Зокрема, вже у першій видрукованій рецен32

зії він чітко виступив за те, що література
повинна виразно відображати життя народу
в усьому розмаїтті його національної своєрідності, колориту, в тому числі й побуту.
Та особливо варто наголосити, що й
після появи в “Зорі” зазначеної рецензії
на “образки з житя робучого люду” добрі
стосунки, сказати б, Кримського з книгою
“В поті чола” не припинилися. Вони публічно тривали впродовж майже чотирьох
років. При цьому, як засвідчує листування,
“тая” рецензія не принесла А. Кримському
як авторові цілковитого задоволення, бо
з’явилася друком не в повному задуманому й написаному вигляді, а у скороченому
варіанті – на вимогу редакції. Але її автор
не таїв зла на головного редактора і в листі
(30 червня 1892 р.) до Грінченка щиро запевняв: “Я не зовсім обвинувачую Лукича:
не він власник “Зорі”, – тільки ж справа од
того не міняється” [Кримський 1973, 66].
Повернемося до щойно згаданого випадку, коли Кримський і після опублікованої своєї рецензії протягом тривалого часу
й без будь-якої вигоди для себе турбувався
про популяризацію книги, яку сумлінно поціновував. Здається, такий приклад є рідкісним, навіть унікальним в історії української
літератури. Тут доречно розпочати з того
факту, що на прохання львівського часопису
Кримському довелося ознайомитися з видрукованими у Москві лубочними книжечками на українську тематику. Вони викликали у нього серйозні претензії насамперед
до мови, якою їх написано, та правопису,
про що він виразно сказав у статті-огляді
“Українсько-руські видання московських
лубочників” [Кримський 1890, 335]. Тому й
домовився з тамтешніми видавцями таких
книжечок, що з метою підвищення їх літературно-мовного рівня братиме особисту
участь у залученні та підготовці до друку
кращих оповідань українських письменників. І в листі (18 лютого/2 березня 1892 р.)
Кримський сповіщав Франка, що йому вже
пообіцяли допомогти власними творами
“деякі українці”, зокрема Б. Грінченко та
його дружина М. Грінченко (Загірня). Просив і свого адресата “дати щось, напр., із “В
поті чола”, звичайно, за умови, “якби що
цензура дозволила друкувати щось Ваше”
[Кримський 1973, 48].
Нове прохання, висловлене у листі
Кримського до Франка від 3 липня 1894 р.:
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послати “для декого з московських учених” 2 примірники “В поті чола” на адресу: “Императорское общество любителей
естествознания, антропологии и этнографии. Политехнический музей”. Радив
відправити “рекомендованою опаскою”,
вказати на ній свою адресу (“хоч я думаю,
що цензура пустить”). Прикметна деталь:
усі витрати, пов’язані з цим, брав на себе
[Кримський 1973, 155].
З тієї ж Франкової книги Кримський
переклав на російську мову оповідання
“Олівець” і “Муляр” [Франко З. 1993, 57],
але в листі від 26 вересня 1893 р. у тому
не зізнався. Лише повідомив Франка, що
“Русские ведомости” обіцяють їх надрукувати, “викинувши тільки “образцы малорусских ругательств” (в “Мулярі”)”. Згадує він і про одну прикрість: “За великою
силою матеріалу все” у тій громадсько-політичній газеті “мусить довго чекати своєї
черги” [Кримський 1973, 123].
Також Кримський дає знати у листі від
5 грудня 1894 р. своєму львівському “дорогому, високоповажному другові”, що
і “Русская мысль” (гадаємо, не без його
участі – О.В.) “хоче зрецензувати і, здається, трохи переложити Ваше “В поті чола”.
І знову споминає про ту ж прикрість: “там
з рецензіями та критиками надовго спізняються”. Й усе-таки – “та коли Ви не лякаєтеся чекати, то вишліть 1 прим. “В поті
чола” (вказується адреса редакції московського літературно-політичного журналу
і міститься прохання на книзі зазначити
“Для рецензии”) [Кримський 1973, 162].
З наведених тут листів Кримського до
Франка, безпосередньо дотичних до книги “В поті чола”, слід передовсім виділити
написаний 15 травня 1892 р. Він цілком
присвячений саме означеній темі. Якраз
в Лазаревському інституті східних мов
тривала гаряча екзаменаційна пора, чим
не міг не бути заклопотаний і Кримський
(“Екзамени: тра скінчити лист”). Але
йому – студенту випускного курсу – захотілося ознайомити літературознавця, знаного “своїми вченими статтями в усій Росії і прихильника українців” [Кримський
1973, 6], професора Московського університету й тільки-но названого інституту Олексія Миколайовича Веселовського
(1843–1918) – “прекрасну людину і прекрасного професора” [Кримський 1973,
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336] з Франковою книгою “В поті чола” та
почути його думку про неї. Як виявилося,
професор не раз бачив у журналі “Киевская старина” “твори”, точніше сказати,
літературні та етнографічні дослідження
й рецензії за підписом “Мирон” (тодішній
псевдонім І. Франка), але через брак часу
не читав їх. Тобто, про Франка як письменника вчений знав лише з чуток. Кримський
передав професорові збірник “образків з
житя робучого люду”, за його ж словами,
“мовчки, не хотячи заздалегідь звертати
уваги на котресь з оповідань”.
Невдовзі професор у розмові з А. Кримським насамперед зізнався стосовно “В
поті чола”, що його “взяла досада, страшенна досада: існують такі речі на світі,
а ми, росіяни, за них і не знаємо!...” Найбільше хвалив “На дні” та “Між добрими
людьми”: “Просте, щире, а заразом яке
глибоке!” За свідченням автора листа,
професор Веселовський наголосив, що
вміщені у книзі твори Франка “однаково визначаються як з літературного боку,
так і з ідейного”. В О. Веселовського
навіть з’явилося бажання, хоч уже мав
інші творчі задуми, влітку написати “про
Франка цілу статтю”, щоб росіяни ширше
дізналися про українського письменника.
Тож і “розпитував [...] взагалі” про нього
у Кримського.
Наприкінці листа Кримський запевняє,
звертаючись, звичайно, до Франка як адресата: “Я радів за Вас, а властиво не за Вас,
а за Вкраїну: такі мислителі, як Драгоманов, такі літератори, як Ви, потрібні нам
на те, щоб українство придбало пошану”
[Кримський 1973, 56–57].
Отже, прихильне ставлення Кримського до Франкової книги “В поті чола”, котру
досить ретельно розглянув у першій своїй
видрукованій рецензії на художній твір,
та ті старання, яких чимало доклав задля
того, щоб вона була широкознаною й поза
українськими теренами, привели майбутнього вченого до глибокого патріотичного
висновку. Як мовиться, добрі наміри дають добрі наслідки. А загалом, та рецензія
переконливо ствердила, що в українське
красне письменство прийшов дуже талановитий, ерудований, доброзичливий і
водночас винятково принциповий, вимогливий літературний критик двадцятирічний Агатангел Кримський.
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АНАЛІЗ ОДНОГО З АСПЕКТІВ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНИХ РЕАЛІЙ ЕЛЛІНІСТИЧНОГО ЄГИПТУ
(до питання про так звану “колоніальну”
ситуацію у птолемеївському Єгипті)

У

ПЕРШІЙ статті з цієї серії, було зазначено, що переважна більшість учених
вважає, що у птолемеївському Єгипті за
часів правління перших Лагідів існувала
“колоніальна” ситуація. Тобто, країна Нілу
розглядається науковцями як територія, на
якій мешкали дві основні групи населення:
“колонізатори” – греки і “колонізовані” –
єгиптяни [Зелінський 2004, 30]. На підставі аналізу низки папірологічних джерел
було показано дискусійний характер цього
твердження. У даному дослідженні більш
детально і цілеспрямовано будуть розглянуті і критично проаналізовані власне
арґументи, котрі, як правило, наводяться
дослідниками на доказ існування у країні
Нілу, за перших трьох Птолемеїв, “колоніальної” ситуації або ж експлуатації “колоніального” типу.
До ознак, що характеризують колоніальний статус тієї чи іншої території,
можна віднести головні риси, які були
притаманні європейським колоніям за часів нової та першого етапу новітньої історії. Йдеться як про відсутність політичної
незалежності, наявність метрополії, використання як дешевої сировинної бази й
ринку збуту продукції, виготовленої у метрополії, що створювало додаткову економічну залежність від останньої, так і про
наявність зафіксованого на державному
рівні чітко розрізнюваного поділу суспільства за етнічною ознакою на колонізаторів
і колонізованих – безумовних пригноблювачів і безумовних пригноблених.
Оскільки, на мій погляд, наявність колоніальної ситуації є безпосереднім наслідком відповідного статусу тієї чи іншої
території, почнемо з запитання. Чи можна
вважати, що Єгипет за часів Птолемеїв не
мав незалежності? Відповідь на нього очевидна: звичайно, ні. Починаючи з 305 року,
країна Нілу була безпосередньою власністю суверенного царя [Бенгтсон 1982, 48],
який хоч і був чужоземцем, до чого єгиптянам протягом І тисячоліття було не звикаСхідний світ №4 2004

ти [Бенгтсон 1982, 39], але правив країною
Нілу не з Асирії, Персії чи Риму, а з Александрії, котра знаходилася на території самого Єгипту. Між цим царем і місцевими
підданими не було повноважного посередника: намісника, сатрапа чи префекта, як
було у випадку включення країни Нілу до
складу інших держав [Herodotus 1899, IV,
166–167; Curtius 1963, IV, VII; Strabo 1899,
XVII, I, 12]. Та й самі Птолемеї, на відміну,
наприклад, від Ахеменідів, ніколи не називали Єгипет завойованою (поневоленою)
країною [Струве 1962, 68]1.
Окрім того, законними володарями
незалежного Єгипту вважали Птолемеїв і самі аборигени, а точніше – місцеве
жрецтво. Так, уже у стелі сатрапа майбутнього Птолемея І хоча й названо лише
намісником царя верхнього й нижнього
Єгипту, Александра IV, але разом з тим
розповідається про успішну війну цього
сатрапа проти області Сіт поза Єгиптом,
до складу якої, по суті, входило і місце
перебування самого царя [Ладынин 2000,
178–190; 2002, 3–19]. У свою чергу, у двох
піфомських, канопському та розетському
написах, нащадки Сотера беззастережно
виступають як фараони, котрі так само
як попередники з XVIII чи XIX династій,
підкорюють нові землі, захищають країну
від нападників або, що характерно також
для стели сатрапа, повертають до країни
статуї богів, вивезені раніше нападниками-персами [OGIS, 56; OGIS, 90; Mahaffy
1899, 38–41; Тураев 2002, 649–650; Пикус
1951, 61–62; Winnicki 1989, 96–97; Baines
1995, 40; Ладынин 2001, 90–92].
Більш складним є питання, пов’язане з
існуванням території, яка відносно Єгипту могла б відігравати роль метрополії.
Певною мірою такою метрополією можна
було б уважати Александрію. На доказ її
відокремленості і чужорідності стосовно Єгипту зазвичай наводиться термін
“Александрія при Єгипті”, що офіційно
побутував за часів римського панування, а
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Аналіз одного з аспектів соціально-економічних реалій елліністичного Єгипту
також – згадки у приватних папірусах про
поїздки з Александрії до Єгипту” і про те,
що за часів інтервенції селевкідівського
короля Антіоха Епіфана у 168 році до Р.Х.2
[Holbl 2001, 143–153] “Єгипет відколовся
від Александрії” [Świderkówna 1974, 125;
Пикус 1972, 80; Manning 2003, 169]. Але
слід підкреслити, що формальне відокремлення мало місце лише за римських, а не
за птолемеївських часів. До появи ж цього
суто римського визначення місто Александра не можна відокремлювати від країни
Нілу хоча б тому, що засновано її було на
території Єгипту – на місці єгипетського
поселення Ракотіс (Ра-кедет) [Tacitus 1977,
IV, 84]. Штучність цього виокремлення
особливо кидається у вічі на тлі ситуації,
яку ми спостерігаємо в імператорському
Єгипті, чиєю метрополією був заморський
Рим, а точніше – Італія.
Александрію взагалі можна розглядати у трьох аспектах: як столицю птолемеївської імперії [Schubart 1937, 27;
Świderkówna 1974, 127], до якої, крім її
“ядра” – Єгипту, входив також ряд так званих зовнішніх територій [Polybius 1882,
V, 34; Beloch 1902, 229–256]; як місто, де
живуть або яке вважають своїм так звані
александрійці – громадяни місцевої політевми [Тарн 1949, 173; Ейне 1969, 208];
і, нарешті, як місто, в якому знаходилися
центральні органи управління Єгиптом –
такі, як канцелярія Діойкета, загальноєгипетське медичне управління і, вірогідно,
центральний єгипетський банк [Rostovtzeff 1941, 1091; Пикус 1972, 84; Lewis 1986,
48]. Цей чинник надавав резиденції правлячої династії ознак, притаманних столиці
країни Нілу. До того ж, на мій погляд, не
слід вважати Александрію чужерідним тілом по відношенню до Єгипту. Вона швидше була містом із двома обличчями. Перше
з них – середземноморські порти, мусейон
та антураж грецького поліса, з театром та
стадіоном включно [Strabo 1899, XVII, I,
7–10] – було звернено в бік зовнішніх територій і всього еллінізованого світу; друге – порт на озері маріотида і єгипетський
квартал знову з необхідним антуражем, з
містом мертвих і приміщеннями для бальзамування [Strabo 1899, XVII, I, 7–10; Manning 2003, 51, not. 145] – до країни Нілу.
Самі ж аборигени, безперечно, вважали
місто Александра столицею Єгипту, хоч
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на певному етапі й небажаною. Це видно з
“Пророцтва гончара”, де йдеться про майбутнє перенесення столиці обох земель
із “приморського міста” (Александрії) до
Мемфісу [P.Oxy, 23–32]3. Отже, вважати
Александрію метрополією в нашому розумінні цього слова буде неправильно,
оскільки вона не лише мала ряд ознак, що
дозволяють бачити в ній столицю Єгипту,
але й була визнана за таку корінними жителями країни Нілу.
Розглянемо соціально-економічні ознаки, притаманні колоніям, та простежимо
їх наявність у птолемеївському Єгипті.
Оскільки країна Нілу не мала метрополії,
то й не існувало заморської території, по
відношенню до якої вона могла б відігравати роль сировинного придатка. Навпаки, нові володарі Єгипту (звісно, керуючись власними економічними інтересами)
прагнули посилити автаркію, і без того
характерну для країни Нілу, вдаючись із
цією метою до політики протекціонізму не
лише стосовно інших країн, а й до власних
зовнішніх територій [Syl. 50b; Strabo 1899,
XVII, I, 7; Тарн 1949, 177; Rostovtzeff 1941,
395; Ейне 1969, 205; Павловская 1953, 53;
Левек 1990, 69–70; Фихман 1987, 151–156;
Bengtson 1988, 102, 123; Manning 2003,
93–94]. На мою думку, у птолемеївському
Єгипті не існувало також інспірованого
державою гноблення за етнічною ознакою,
притаманного європейським колоніям нового періоду. Точніше – експлуатація, безперечно, існувала, але головним експлуататором при цьому був сам цар, котрий
не керувався в цьому питанні жодними
критеріями, крім отримання максимально
можливого прибутку [Samuel 1993; Burstein 1997]. Тому його не цікавило, до якого
етносу належать ті чи інші жителі країни
Нілу. Взагалі всі верстви й стани в елліністичному Єгипті у своєму становищі були
рівні перед царем, котрий навіть не звертав уваги на поділ жителів свого “маєтку” – Єгипту, на еллінів та єгиптян [Зельин
1960, 194; Braunert 1964, 41–42; Фихман
1987, 158–160; Burstein 1997]. Цього не
можна сказати про римський період, коли
жителі імперії мали у своєму статусі різкі
відмінності у зв’язку з наданням різного
громадянства, що чітко визначало місце
кожного жителя у суспільстві. У випадку
з країною Нілу найнижчий щабель займаСхідний світ №4 2004
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ли єгиптяни, потім йшли александрійські
і, нарешті, – римські громадяни (звідси й
веде своє коріння згаданий вище термін:
“Александрія при Єгипті”) [Ковельман
1988, 59, 108]. Птолемеї ж використовували людей у своїх інтересах, звертаючи увагу не стільки на їхнє походження,
скільки на те, у якій якості вони ефективніше сприятимуть зміцненню держави та
поповненню скарбниці. Це, у свою чергу,
й визначало їхній соціальний і матеріальний статус у країні [Пикус 1972, 81–82,
163; Ковельман 1988, 108]. Це добре видно на прикладі філадельфійської дореа
діойкета Аполлонія, який навіть під час
приватної діяльності враховував інтереси
і вподобання свого августійшого покровителя Птолемея ІІ [Зелінський 2004, 32].
У маєтку цього сановника не існувало правової нерівності [Пикус 1972, 161–162];
соціальна ж вагомість і матеріальний рівень визначалися функцією, яку та чи інша
особа здійснювала у господарстві, про що
свідчать численні папірологічні джерела
[Зелінський 2004, 32].
Одним із головних доказів на користь
існування в Єгипті колоніальної ситуації
вчені вважають жорстоку експлуатацію
нечисленними прибульцями на чолі з царем багатомільйонної маси місцевих селян
[Тарн 1949, 176; Rostovtzeff 1941, 412–413;
Пикус 1972, 73, 148; Левек 1990, 74–75, 78,
91–92]. Але не слід забувати, що цих же
фелахів задовго до Птолемеїв експлуатували фараони як місцевого, так і іноземного походження. Та й нині їхнє становище
мало в чому змінилося на краще [Schubart
1937, 7, 22; Świderkówna 1983, 45]. Крім
того, як серед експлуататорів поряд з прибульцями можна побачити й аборигенівжерців, представників місцевої знаті та
птолемеївської адміністрації [Тарн 1949,
182; Пикус 1972, 82; Manning 2003, 50, not.
140, 51, 69–71, 112, 137–138, 140, 226–227],
так і серед експлуатованих можна зустріти іммігрантів [Viereck 1928, 58; Ранович
1950, 187–188; Зельин, Трофимова 1969,
77; Lewis 1986, 20; Зелінський 2004, 33].
Більше того, припускаю, що ув’язнені за
якусь провину греки могли потрапити на
відробітки до єгиптян. Подібна практика
використання в’язнів мала місце в елліністичному Єгипті, про що свідчить низка
демотичних папірусів [Зельин 1960, 146].
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Навіть александрійські громадяни могли
опинитись у становищі, коли їм очевидно
загрожувало боргове рабство [Зелінський
2004, 33].
На мою думку, той факт, що експлуатаційний тиск порівняно з фараонівською
епохою став відчутнішим, оскільки замість
частки від урожаю фелахи, котрі були, по
суті, орендаторами царських земель, тепер
мусили віддавати фіксовану ренту [Тарн
1949, 176; Пикус 1972, 161–162], також
не свідчить про наявність у елліністичному Єгипті колоніальної ситуації. З одного
боку, фіксована орендна плата вимагалася
не лише від феллахів, а й від прибульців.
Так, з папірусу з архіву Зенона відомо, що
три македонянина з епігонів – Гегесарх і
два його сини Феопомп і Нікодем – орендували у діойкета Аполлонія 100 арур землі за умови сплачувати з кожної арури по
7 артаб зерна [P.Col, 54]4. Царські ж землероби сплачували державі приблизно по 6
артаб з арури з урахуванням усіх податків
з земельною рентою включно [Ранович
1950, 195–196; Пикус 1972, 142]. З іншого
ж боку, під час колективної оренди землі
у маєтку згаданого вище Аполлонія, використовуючи гарантоване царями право
храмової асилії, селяни спромоглися настояти на сплаті звичної для них здольщини [PSI, 502]; а на крайньому півдні країни, у Фіваїді, за свідченням демотичних
квитанцій про сплату податків, здольщина
взагалі превалювала [Manning 2003, 60,
71–72]. Водночас О.І. Павловська у своїй
статті “О рентабельности труда рабов в эллинистическом Египте” дійшла висновку,
що на ринку праці сезонних робітниківземлеробів у птолемеївському Єгипті ІІІ
століття попит перевищував пропозицію
[Павловская 1973, 141]. З цього випливає,
що переважна більшість місцевих селян
у той період вважала за краще орендувати царську землю за фіксовану ренту, ніж
найматися на сезонні роботи до крупних
господарств. У цій же роботі дослідниця
розглянула також (звісно, з необхідними
застереженями) ймовірність позитивних
наслідків заміни традиційної місцевої
здольщини фіксованою рентою [Павловская 1973, 142–144]. Дж. Меннінг також
схиляється до думки, що фіксована рента
не лише забезпечує гарантований прибуток орендодавцю, але й спонукає орен37
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датора до збільшення обсягу вирощеного
зерна, від чого зростатиме його частка
врожаю [Manning 2003, 58, 199]. До того ж
американський дослідник припускає, що
належність до царських землеробів була
пов’язана з наданням певних привілеїв,
наприклад, звільненням від військових постоїв [Manning 2003, 55–56].
Повертаючись до аналізу змісту P.Col.
54, можна зробити висновок, що крупного землевласника Аполлонія, зрештою,
як і самого царя [Пикус 1972, 163], не
цікавило, хто буде сплачувати фіксовану
ренту – грек, єгиптянин чи македонянин.
У цьому випадку важливим був лише сам
факт вчасної й повної сплати.
Не слід вважати також проявом колоніальної дискримінації, як це робив В. Тарн,
збереження здольного характеру податків
із садів і виноградників. Англійський дослідник вважав, що апомойра – 1/6 чи 1/10
та інші податки від зібраного винограду,
ставила виноградарів, більшість з яких
була вихідцями з еллінізованого світу, у
більш вигідне становище, ніж хліборобів,
переважно єгиптян, котрі мусили сплачувати державі фіксовану ренту – екфорион
[Тарн 1949, 180]. Але у цьому випадку
не слід забувати, що хоча в елліністичному Єгипті серед виноградарів переважали греки [Литвиненко 1994, 121, прим.
17], жителям країни Нілу виноградарство
було відоме з давніх-давен [Монте 2000,
157–161; Литвиненко 1994, 121, прим. 14].
Тому за часів Птолемеїв вони також ним
займалися, критикуючи навіть греків, які
в цій галузі були непристосовані до місцевих кліматичних особливостей [Литвиненко 1994, 121; Manning 2003, 92–93].
Отже, місцеві жителі у відповідних випадках також сплачували здольні податки
з виноградників. Крім того, слід враховувати той факт, що форма, в якій сплачувався цей податок, була не стільки привілеєм,
розрахованим на греків, скільки одним із
протекціоністських заходів, котрі були характерними для економічної політики перших Птолемеїв. Такі заходи запроваджувалися представниками правлячої династії з
метою надати господарству країни якомога
більш автаркічного характеру. З метою запобігання необхідності імпортування тих
чи інших товарів проводилася стимуляція
розвитку низки галузей. Серед них важли38

ве місце посідало вирощування маслин.
Ця культура, раніше фактично некультивована у країні Нілу, але необхідна для кожного елліна, не підлягала державній монополії. Іншим прикладом птолемеївського
протекціонізму було ставлення держави
до виробництва вовняних тканин. Оскільки єгиптяни надавали перевагу льняному
одягові, ця продукція, подібно до маслин,
не користувалася популярністю серед місцевих жителів, але була звичною для іммігрантів. Тому на вовняні тканини, крім потрібних для армії – так званих сирійських,
як і на маслини царська монополія не поширювалася [Viereck 1928, 48; Rostovtzeff
1941, 305, 307–308; Пикус 1972, 178–179,
192–193; Монте 2000, 119–120; Литвиненко 1994, 121]. У схожій ситуації перебувало і виноградарство. Місцеві жителі ніколи
не вирощували велику кількість винограду, оскільки повсякденним напоєм для них
було не вино, а пиво [Rostovtzeff 1941, 308;
Пикус 1972, 206; Монте 2000, 135]. Тому,
коли до Єгипту у значній кількості почали
прибувати винолюби-елліни, одразу відчулася нестача цієї сільськогосподарської
культури. В результаті вино стало одним із
небагатьох товарів, які елліністичний Єгипет був змушений імпортувати [Тарн 1949,
179–180, 230]. Отже, щоб зацікавити аборигенів, а також прибульців у збільшенні
обсягів вирощування винограду нові володарі країни послабили фіскальний тиск у
цій сільськогосподарській галузі.
Не потрібно також приписувати колоніальний характер лихварству, що мало
місце в елліністичному Єгипті. Свого
часу такого висновку дійшов В.В. Струве
на підставі свідчень одного з демотичних
папірусів часів Птолемея І. Цей документ
містить угоду, в якій обговорюються умови надання греком Антенором одному з
фіванських жерців позики під лихварські
проценти [Струве 1965, 86]. Радянський
дослідник розцінював цей факт як прояв
колоніальної експлуатації, яка у птолемеївські часи поширювалася навіть на представників панівного єгипетського класу
[Струве 1965, 86]. Але, розглядаючи цей
випадок, слід враховувати деякі чинники.
Єгипетське жрецтво втратило велику частину своїх статків і накопичень унаслідок
пограбувань, здійснених перським царем
Артаксерксом ІІІ під час підкорення ним
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А.Л. Зелінський
країни Нілу у 343 році [Diodorus 1884, XVI,
51]. Значна кількість іммігрантів збагатилася, беручи участь у поході Александра
й у війнах діадохів [Justinus 1911, XIV, 3;
Plutarchus 1869, 8–9, 17–18; Самохина 1979
№ 3, 151–152]. Крім цього, лихварство, як
видно з “Книги мертвих”, єгиптяни взагалі
вважали гріхом, який стояв на одному щаблі зі святотатством [“Книга” 1994, 125].
Таким чином, фіванський жрець просто не
міг звернутися за позикою до своїх земляків через економічні та етичні причини.
До того ж, від лихварів в елліністичному Єгипті потерпали не лише єгиптяни, а й
іммігранти; відомий навіть випадок, коли з
аукціону за несплату взятої у лихваря позики могло бути продане майно з дореа діойкета Аполлонія [Зелінський 2004, 33]. І,
нарешті, найбільшими лихварями у країні
Нілу були самі Птолемеї. Вони через розгалужену мережу державних банків (трапедз) надавали позики всім – від фелахів
до клерухів – під найвищі в елліністичному світі проценти [Тарн 1949, 173; Левек 1990, 66, Manning 2003, 139]. Таким
чином, представники правлячої династії
мали у своїх руках додаткове знаряддя експлуатації, однаково спрямоване проти всіх
жителів Єгипту5.
Навряд чи можна говорити про існування у країні своєрідної однобічної сегрегації, яка виражалась у намаганні греків не
допускати представників корінного населення до своїх гімнасіїв, котрі давали еллінську освіту і досконале знання мови, а
отже, можливість зробити адміністративну
кар’єру [Schubart 1927 30; Баюн 1992, 269–
270]. Дійсно, подібний прояв зверхності
прибульців щодо аборигенів заперечувати
не можна, але не можна також заперечувати і зустрічний прояв зверхності стосовно
іммігрантів з боку інтелектуальної еліти
країни Нілу – єгипетського жрецтва. Представники цього привілейованого стану так
само нечасто і з таким самим небажанням
допускали у своє середовище прибульців з
еллінізованого світу [Sharpe 1863, 76; Lewis 1986, 70; Walbank 1993, 115], як останні – єгиптян до своїх гімнасіїв [Тарн 1949,
186; Rostovtzeff 1941, 324, 1059; Manteuffel
1950, 97; Walbank 1993, 117–118]6.
Подібні прояви взаємної підозрілості
не могли зникнути або пом’якшитися одразу. Саме тому часто протягом ІІІ століття
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у країні Нілу відбуваються конфлікти, випадки утисків і просто взаємної антипатії,
котрі мають міжетнічний підтекст [Зелінський 2004, 33]. Але при цьому важко з
упевненістю визначити, який чинник превалює в їхній основі: “колоніально”-етнічний, соціальний чи побутовий. До того ж,
не слід забувати, що іммігранти нерідко
скаржилися на утиски з боку таких же переселенців, а єгиптяни – на зловживання з
боку своїх земляків [Зелінський 2004, 33–
34]. І, нарешті, – царська політика не стояла за випадками зловживань греків стосовно єгиптян. У ставленні Птолемеїв, у
тому числі й перших трьох представників
династії, до різних верств і груп населення
елліністичного Єгипту ключову роль відігравав не етнічний, а економічний і професійний чинники [Зелінський 2004, 31–35].
Таким чином, утиски місцевих жителів
прибульцями, що мали місце в елліністичному Єгипті, могли бути лише приватного
характеру. Вони були обумовлені “колонізаторським” світоглядом, притаманним
еллінізованим переселенцям і виплеканим
поетами, ораторами і філософами в жителів еллади протягом IV століття [Исаева
1990, 59–68].
Позбавлені сприяння з боку держави “колонізаторські” манери й прагнення
іммігрантів стали сходити нанівець, починаючи з середини ІІІ століття [Литвиненко 1994, 122–123; 1996, 17–28]. Саме
з тих часів невпинно почала збільшуватися кількість змішаних шлюбів [Левек
1990, 86; Баюн 1992, 270; Walbank 1993,
117]. Наприкінці ІІІ ст. терміни “елліни”
та “єгиптяни” визначали не етнічну, а соціальну належність [Тарн 1949, 189–190;
Rostowtzeff 1941, 706–707; Зельин 1960,
194; Левек 1990, 85–87; Пикус 1951, 62;
1972, 81–82; Walbank 1993, 119–120]. І це
не дивно, оскільки приклади стратифікації
за соціальною, а не за етнічною ознакою
зустрічаються теж із середини ІІІ століття. Так, нам відомий випадок, коли ще у
255 році два єгиптянина і чотири греки
виступили свідками і поручителями позики, яку брали царські землероби – грек
і вісім єгиптян [P.C.Z. 59.173; Пикус 1972,
162–163]. У 240 році у господарстві грека
чи македонянина – асклепіада працювали наймити з грецькими, македонськими,
фракійськими, семітськими та єгипетськи39
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ми іменами [Зелінський 2004, 33]. А як відомо з демотичного папірусу, датованого
224 роком, грек чи македонянин, Родон,
син Лісімаха, виступає свідком при майновій операції, здійсненій єгиптянами [Manning 2003, 83, not. 95, 86, not. 110].
Отже, аналізуючи докази радянських,
пострадянських і західних дослідників на
користь існування в Єгипті за часів перших Птолемеїв “колоніальної” ситуації, і
співставляючи їх з низкою реалій, харак-

терних для тодішнього соціально-економічного життя держави Лагідів, можна
зробити висновок, що у країні Нілу в цей
період існувала лише “колоніальна” тенденція, обумовлена “колонізаторським”
світоглядом іммігрантів. Яле вона не мала
легалізації чи хоча б підтримки з боку держави. Останній чинник, на мій погляд, відіграв важливу роль у процесі зникнення
цієї тенденції, ознаки якої спостерігаються
вже у середині ІІІ століття.

1
Термін “земля, завойована списом” означав не поневолене становище країни та її корінного
населення, а доказ легітимності права царя на володіння тією чи іншою територією [Самохина
1979, 92–101; Hammond 1993; Manning 2003, 158].
2
Оскільки всі події, згадувані у цій праці, відбулися до Різдва Христового, помітка “до Р.Х.”
надалі опускатиметься.
3
Для єгиптян подібне перенесення небажаної столиці не було чимось новим. Прикладом
може служити історія міста Ахетатон – столиці фараона–реформатора Ехнатона [Брестед, Тураев
2002, Т. 1. 353; Т. 2. 3, 5].
4
Із папірусу видно, що ці македоняни разом з їхнім поручителем – Аммонієм, сином Теона,
родом із Кирени, опинились у дуже скрутному становищі. На них чекав судовий процес, оскільки вони протягом кількох років не могли сплачувати таку високу ренту.
5
Про те, що банківська справа була певний час державною монополією, свідчить відсутність у птолемеївському Єгипті протягом усього ІІІ ст. справжніх приватних банків [Kuhs 1996,
102–103].
6
Слід зазначити, що не існувало формальної заборони як греко-македонянам вступати до єгипетських релігійних громад [Lewis 1986, 69–87; Manning 2003, 169, not. 186], так і для навчання
єгиптян у закладах, заснованих еллінізованими переселенцями [Schubart 1927, 19; Ранович 1950,
188; Баюн 1992, 268–270; Walbank 1993, 118; Kuhs 1996, 106].
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ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ДОСЛІДЖЕННЯ
Дж. НІДЕМА ДАОСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ У СТРУКТУРІ
НАУКОВИХ ЗНАНЬ ДАВНЬОГО КИТАЮ

Д

АОСЬКА філософія являє собою одне
з найскладніших явищ у китайській
думці. Рік у рік зростає інтерес учених до
вивчення різних аспектів даного філософського напряму. Особливе місце в цих дослідженнях посідає наукознавча концепція
Джозефа Нідема1 (1900–1995), в якій вперше було сформульоване й обґрунтоване
припущення про те, що даосизм у традиційному Китаї був основним джерелом
розвитку наукових знань. Це положення
залишається дискусійним, але воно має
важливий вплив на сучасну синологію та
історію філософії. Актуальність даного дослідження визначається важливістю
розвитку досліджень даосизму, а метою
є введення в науковий обіг нідемівського
комплексу ідей до української гуманітарної науки. На сьогодні немає спеціальних
історіографічних праць, присвячених опису нідемівської інтерпретації даосизму
в його проекті “Наука і цивілізація в Китаї”. У загальному вигляді цього питання
торкаються праці Грегорі Блу [Blue], Моріс Коулінг [Cowling 1993], Є.М. Федіної
[Федина 1983], А.І. Кобзева [Кобзев 1987],
С.В. Зініна [Зинин 1987; Зинин 1996; Зинин 1996a; Зинин 1997]. Академік Сігеру
Накаяма у своїй програмній промові на
святкуванні 100-річчя Джозефа Нідема2
відзначив, що нідемівська інтерпретація
даоської філософії хоч є найбільш відомою й викликає величезний інтерес з боку
вчених, дотепер залишається недостатньо
вивченою [Nakayama 2000].
1. Загальний опис дослідження
Дао ська філо софія розглядається
Дж. Нідемом у розділі “Дао цзя (даоси) і
даосизм” другого тому “Історії наукової
думки” [Needham 1956] проекту “Наука і
цивілізація в Китаї”3 . Даний розділ сформовано за такими питаннями: a) Вступ;
b) Даоська концепція дао; c) Єдність і
спонтанність природи: 1) Автомати й органічна філософія у Чжуан Чжоу; 2) Даосизм, причинність і телеологія; d) Підхід
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до природи; психологія наукового спостереження: 1) Водний і жіночий символи;
2) Поняття (поступливого) ян; 3) Атараксія; 4) Дія всупереч природі (вей) і його
протилежності (у вей); 5) Даоський емпіризм; e) Зміни, перетворення й відносність: 1) Даосизм і магія; f) Відношення
даосів до знання та суспільства: 1) Приклад містики й емпіризму; 2) Наука й соціальний добробут; 3) Повернення до кооперативного примітивізму; g) Атака на
феодалізм: 1) Засудження даосами класової диференціації; 2) Слова пу й хунь-дунь
(соціальна гомогенність) 3) Легендарні заколотники; 4) “Диггери” Сюй Сін і Чжень
Сян; 5) “хитрощі” (‘knack-passages’) і
технологія; 6) Європейські паралелі; “Золоте століття”; 7) Наука й демократія;
h) Шамани, у і фан-ши; i) Цілі індивідуума
в даосизмі; досягнення матеріального безсмертя (сянь): 1) Дихальні методи; 2) Геліотерапевтичні методи; 3) Гімнастичні
техніки; 4) Сексуальні техніки; 5) Агіографія безсмертних; 6) Безсмертя й органічна філософія; j) Даосизм як релігія;
k) Висновок [Needham 1956, 33–164]. Зазначимо, що тут ми зустрічаємося з ориґінальним принципом тематичного розподілу даоської філософії, який надалі мав
значний вплив на класифікаційні схеми
багатьох синологів та істориків філософії.
Крім того, даний розподіл матеріалу дав
можливість Дж. Нідему одному з перших
у гуманітарній науці створити поле компаративного аналізу для китайської культури
та активного аналітичного застосування
апарату європейської науки до іншого типу
комплексів думки.
2. Даосизм: зміна в оцінці ціннісних
пріоритетів китайської думки
Дж. Нідем уже на самому початку розгляду даоської філософії наголошує на важливості дослідження саме цієї філософської
школи, а не конфуціанства4, на тлі якого даосизм традиційно сприймався європейськими дослідниками. Слід зазначити, що це
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Історіографічний огляд дослідження Дж. Нідема даоської філософії
було революційним підходом у синології та
історії філософії. До цього китайська думка
і цивілізація в цілому сприймалися як конфуціанські. Нідем указує на несправедливість такої загальнотеоретичної установки
і, більше того – стверджує пріоритетність
даного напряму думки, визначає його як
своєрідне сполучення протонауки та магії.
При цьому він погоджується з одним зі своїх учителів, видатним істориком китайської
філософії ХХ століття Фен Юланєм5, у тім,
що даосизм був винятковою системою містики, коли-небудь відомої світу, що не була
глибоко антинауковою [Needham 1956, 33].
Нідем, як і в багатьох інших своїх критичних оцінках попередніх дослідників китайської думки, дуже різко висловлюється про
європейських дослідників даосизму, яких
учений небезпідставно критикує за неправильне тлумачення та переклади канонічних текстів, зневагу даоською релігією та
магією6, інтерпретацію даоської філософії
як чистої релігійної містики й поезії, недооцінювання політичного аспекту в даосизмі
при формуванні наукових знань [Needham
1956, 34]. Таким чином, Дж. Нідем робить
акцент саме на науковому або протонауковому аспекті даоської думки, що відповідає
і головній ідеї його проекту – “Наука й цивілізація в Китаї”.
3. Джерелознавча база дослідження
Комплекс даоської думки розглядається
на основі головних пам’яток цього філософського напряму. “Дао де цзін”7, “Чжуан-цзи”8, “Лє-цзи”9 й еклектичних текстів
“Люйши чуньцю”10, “Гуань-цзи”11, “Хуайнань-цзи”12. Недоліком даного дослідження
є недостатньо критичний підхід до джерелознавчої бази при використанні текстів для
арґументації тих або інших теоретичних
положень. Це можна охарактеризувати як
традиційне сприйняття корпусу філософських текстів, що ототожнюється з каноном. Нідем приймає легендарне датування
й відповідно ідеологічну ідентифікацію філософської пам’ятки. При оцінці визначень
Дж. Нідемом даосизму необхідно враховувати досягнення сучасного китаєзнавства.
4. Джерела формування раннього
даосизму
Соціальною о сновою формування
даосизму визначаються два джерела.
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1) Філо софи періоду Чжаньго (475–
256 рр. до н. е.), які досліджували дao
природи на відміну від конфуціанців, які
пізнавали дao людського суспільства.
Така установка приводить до того, що
даоси зосереджуються на спостереженні
незлічимих проявів природи. 2) Древні
шамани й маги (у і фан-ши), представники північної та південної субтрадицій
китайської ойкумени, які увійшли в китайську культуру на дуже ранній історичній стадії і які пізніше сконцентрувалися в північно-східних прибережних
регіонах, особливо в царствах Ци і Янь13.
Вони були опозиційно настроєні до нових феодальних інститутів влади і відповідно підтримували давні (=народні)
вірування [Needham 1956, 33–34].
5. Природа як центральний об’єкт
даоського світосприйняття
При визначенні світоглядного феномена даосизму Нідем говорить про те,
що в ньому об’єдналися магія та наука.
При цьому робиться загальне твердження: “Наука й магія на ранніх стадіях розвитку нерозрізненні” [Needham 1956,
34]. Центральним об’єктом у даоській
філософії стає природа. Нідем дає схему
формування наукової методології: перехід від простого спостереження до експерименту (розвиток якого обмежується
зміною умов і проведенням нових спостережень), і далі “було зроблено критичний крок із зачарованого кола феодальної
аристократичної філософії й більш пізньої бюрократичної літературної культури, тому що до процесу були залучені
ручні дії” [Needham 1956, 34]. Це в основі своїй марксистське розуміння еволюції людини в нідемовській інтерпретації
набуває значення не тільки наукового
досвіду, але й по-новому ставиться питання про розвиток людської думки, що
вимагає переосмислення співвідношення
абстрактного і конкретного із залученням категоріального апарата таких гуманітарних дисциплін, як соціологія, психологія та фізіологія. Нідем же бачить у
вірі даоських магів можливість оволодіти
природою ручними методами, що є найважливішим джерелом у формуванні експериментального природознавства в давньому Китаї [Needham 1956, 34].
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5.1. Даоська концепція дао14
У даоській філософії пізнання світу
(природи) пов’язане з поняттям дао (道),
що у Нідема має назву “даоська концепція дао”. У нідемівському трактуванні це
поняття наближається до натурфілософії
й основ природничо-наукових знань (наближення до закону, закономірностей, детермінізму тощо), що англійським дослідником визначається як органічний натуралізм. Дж. Нідем зазначає, що даний підхід
є нетрадиційним і його інтерпретацію могли розділити або прийняти раніше тільки
англійський учений Т. Уоттерс [Watters
1870], російський китаєзнавець М. Бічурін15 та сучасники Нідема – О. Граф [Graf
1953–4] і Ян Хіншун16 [Ян Хиншун 1950].
До цього дао інтерпретується як метафізична величина: Хуан Фанган порівнює
дao з єдиним Парменіда й потоком речей
Геракліта, дослідження Фен Юланя17, Міш
[Misch 1950] описує дao як метафізичний
абсолют і навіть чисту дію, еквівалент
буття європейських філософів [Needham
1956, 36]. Дж. Нідем повністю пориває з
цією традицією: “Наша тенденція – точна
протилежність; ми вважаємо, що китайське мислення крізь усі століття, у цілому,
не відчувало потреби у метафізиці; фізичної Природи (з усіма високими рівнями)
було достатньо. Китайці абсолютно не
бажали відділяти одне від різноманітного
або духовне від матеріального. Органічний натуралізм був їхньою philosophia реrennis” [Needham 1956, 36–37]. Крім того,
Нідем погоджується з А. Масперо18 в тому,
що дао не має нічого спільного із шляхом
християн і мусульманських містиків [Needham 1956, 37].
Дж. Нідем під даоським концептом дао
(порядком природи) розуміє натуралістичний пантеїзм. Проте, як стосовно й інших
проявів натуралістичного пантеїзму в епоху політеїзму (брахманізм, індуїзм, веданта, досократики), слід пам’ятати, що тут
може йтися тільки про гілозоїстичну одухотвореність усього світу. І Нідем також не
говорить про ототожнення бога (богів) та
світу, а акцентує увагу на єдності і спонтанності дій природи [Needham 1956, 38],
що все – і біологічне, і органічне – у рівній
мірі перебуває під впливом дао [Needham
1956, 39]. Нідем шукає витоки наукового
світогляду, в якому одним із фундаменСхідний світ №4 2004

тальних положень є причинність. Тому він
акцентує увагу на вченні про дао у даосизмі як основі формування цього поняття у
давньому Китаї, називаючи його порядок
природи. Дійсно, для будь-якої натуралістичної системи характерна непохитність
і загальність законів. Англійський учений
стверджується у цій думці після встановлення схожості концепції дао з деякими
філософськими положеннями у досократиків. Так, він правильно вважає, що потреба
у концепті дао подібна anangke (ανάγκη)
Анаксимандра, Парменіда й Емпедокла,
яка управляє всім [Needham 1956, 39].
Нідем розвиває далі компаративний
аналіз і встановлює такі відповідності
філософії даосизму з досократиками стосовно концепції дао. Схожість із “любов’ю і ненавистю” (привабливість та
огида) Емпедокла як найважливіша сила
в діях Природи [Needham 1956, 39]: юй
(欲) і philia (φιλία), е (惡) і neikos (veίκος);
з концепцією згущення і розрідженості: цзюй (聚) і pyknosίs (πύκνωσις), сань
(散) і manosis (μάνωσις). Для історії природознавства це дуже важливий момент,
оскільки тут ідеться про одне з найважливіших з усіх фізичних відкриттів – розрізнення густини. Нідем говорить про те,
що воно було незалежно зроблене у давньому Китаї та Давній Греції [Needham
1956, 40]. Тут ми зустрічаємося з більш
ширшою проблемою визначення науки
та її генезису, при розв’язанні якої особливо виділяються дві протилежні точки
зору. Перша – наукові знання (=натурфілософія) – стала формуватися у давній
період історії; друга – давня філософія –
є принципово іншим типом мислення,
відмінним від новоєвропейської науки.
Тобто, Нідем бачить саме у концепті дао
“Встановлення наукового мислення, що
знає про складнощі пізнання й готове
зіткнутися з деструкцією, формулювання
гіпотез і теорій щодо Природи” [Needham
1956, 41], що є достатньо дискусійним
положенням для філософії, філософії науки, історії науки та наукознавства. Крім
того, Дж. Нідем робить жорстке і перебільшене протиставлення між знанням
про природу і знанням про суспільство,
віддаючи перевагу “природознавчій” парадигмі даоської філософії як істинному
знанню на противагу конфуціанству, яке
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Історіографічний огляд дослідження Дж. Нідема даоської філософії
він називає поверхневим, схоластичним
соціальним ученням феодальних учених
[Needham 1956, 39].
5.2. Формування основ наукового пізнання природи: методи і принципи
Наступною важливою ідеєю даоської
філософії визначається єдність природи,
вічності й нествореного дао, що, на думку
Дж. Нідема, так чи інакше зустрічається в
усіх даоських текстах [Needham 1956, 46].
Виходячи із зазначеного вище розуміння
розвитку наукової думки (можливий позитивний вплив містики на розвиток науки),
робиться висновок про те, що наявність
у раннєдаоській думці релігійної містики
(надприродного елемента) має інтерпретуватися “…як підтвердження тієї єдності в
Природі, що є основним припущенням у
природознавстві” [Needham 1956, 47]. Виходячи із цієї посилки, відбувається інший
важливий висновок, що саме в даоській
філософії формується строго науковий
підхід, який характеризується інтересом
до всього, що відбувається у світі (=немає
нічого поза межами наукового пошуку).
Тому даосів, на відміну від конфуціанців,
цікавлять корисні копалини, дикі рослини і
тварини, людська анатомія тощо [Needham
1956, 47]. Сучасною науковою мовою це
варто визначити як цілісність сприйняття.
Нідем інтерпретує різні даоські тексти з
метою знайти підтвердження формуванню
наукового пізнання, виходячи із цінностей
сучасної науки. Так він виділяє такі риси
даоського мудреця, як неупередженість,
релятивістське ставлення до світу, антиантропоцентричність, тобто домінування природного над людським та елімінування етики з природно-наукових знань.
Останнє положення є важливим моментом
у міркуваннях Дж. Нідема. Дослідник вважає неможливим застосування до всесвіту
людських критеріїв (зокрема етичних), і
вказує на те, що в Китаї це вперше стало
зрозумілим легендарному філософові Лаоцзи19, а в Європі найбільш чітко і сильно
це пролунало у Спінози20 [Needham 1956,
47–48]. Таким чином, робиться висновок
про те, що людина в даосизмі не є мірою
всіх речей, як у конфуціанців та окремих
античних філософів21.
Нідем робить цікаве твердження, що
природа в даоській філософії розуміється
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як самостійна нестворена сутність, що виражено в понятті цзи-жань (спонтанне,
самовиникаюче, природне), і визначається
як основне підтвердження наукового натуралізму, якому відповідає європейський
еквівалент – ідеї Лукреція22 [Needham
1956, 50]. Відомо, що в традиційному Китаї логіка не розвинулася в окрему галузь
знань і відповідно не стала мовою науки.
При цьому Нідем підтверджує відсутність
формальних категорій у даосів, що були
властиві послідовникам Аристотеля, та
підкреслює, що вони дуже близько підійшли до визначення причинних зв’язків.
Так, наприклад, аналізуючи філософію
Чжуан-цзи23, учений зазначає, що в цього
філософа формується принцип немеханічної причинної обумовленості – від пояснення природних процесів у тваринному
або людському тілі, що не контролюється
свідомістю. Звідси здійснюється перехід
до формулювання загального закону (в цілому всесвіті дao не має потреби у будьякій свідомості, щоб здійснювати всі свої
дії). Цей висновок приводить Чжуан-цзи
до органічної філософії. Дж. Нідем арґументує своє твердження відкриттями сучасної йому біохімії, що показала складний взаємозв’язок стимуляторів і реакторів у живих організмах та їхній розвиток
або взаємний вплив залоз ендокринної
системи. Дослідник зазначає, що подібні
міркування привели даоських мислителів
уже в древній період до висновку, що ані
для мікросвіту, ані для макросвіту немає
потреби постулювати наявність свідомого
оператора (тим не менше ними заперечується особистісний творець, що призводить до твердження релятивізму та діалектичної логіки), і надалі органічний характер даоської думки став однією з переважних тенденцій у китайській філософії.
При зіставленні з античною філософією
дослідник зазначає, що можлива паралель
із physù (φύσις), але при цьому вважає, що
пов’язані з цим поняття деміурга або логосу не суперечать чистому органіцизмові
даосів [Needham 1956, 52]. У цілому Нідем
вважає, що в Китаї даоси та представники
деяких інших шкіл, а в Греції – досократики, розвивали наукові знання. Крім того,
є відповідні індійські, тибетські, тохарські
паралелі, інші маловивчені стосовно цього
факти культури, які також можуть дати підСхідний світ №4 2004
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твердження зародженню наукових знань у
древній період історії людства [Needham
1956, 54].
“‘Cognoscere causas’ став девізом даосів” [Needham 1956, 55]. Спростування даосизмом загальної телеології шляхом антиантропоцентризму стало сильним ходом
у критиці конфуціанства, тобто твердження, що людина є тільки різновидом серед
інших тварин світу [Needham 1956, 55].
Нідем розвиває ідею А. Масперо про те,
що протягом сторіч тільки даоські храми
йменувалися гуань (觀), що по-сучасному
означає дивитися [Maspero 1932]. Англійський учений аналізує інші древні графеми, пов’язані з цим ієрогліфом, і доходить
висновку, що їхні семантичні відповідності є невипадковими, а тому в даоській філософії спостереження – основний метод
пізнання (спостереження природи). Це, у
свою чергу, на думку Нідема, визначає даосизм як головне джерело китайської наукової думки [Needham 1956, 56–57]. Далі
визначається даоський метод спостереження природи й зазначається, що він протилежний керуванню суспільством, “тому
що вимагає сприйнятливої пасивності
на відміну від управлінської діяльності й
волі, від всіх упереджених теорій у відношенні до набору соціальних переконань”
[Needham 1956, 57]. У даосів це знайшло
вираження в символах води й жіночості.
Нідем вважає, що це фундаментальне положення ранньої наукової думки пізніше
не було сприйняте китайськими філософами внаслідок невдалого розвитку експериментальної науки в Китаї. Тому пізні
китайські коментатори вважали уривки із
цими символами незрозумілими, що визначило й неправильне розуміння їх західними вченими, які орієнтувалися на ці
коментарі [Needham 1956, 57]. Для Нідема,
навпаки, це одне із ключових понять для
реконструкції філософського і соціального
аспектів даосизму. Так, він пише: “Символи води й жіночості мають не тільки філософське, але також і важливе соціальне
значення. Замість конфуціанської або легистської концепції лідерства зверху ми
одержуємо даоський принцип лідерства
зсередини” [Needham 1956, 58]. Намагаючись знайти пояснення цьому явищу,
вчений не задовольняється поясненнями,
пов’язаними з міфологічними уявленнями
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давніх китайців, тому що вони не допомагають у вирішенні даного питання. Нідем
вважає, що даоси інтуїтивно звернулися
однаково до джерел науки і демократії,
що привело їх до формулювання принципу сприйнятливості (жіночості). Це дало
змогу, на відміну від агресивного конфуціанства, спостерігати та розуміти природні
явища. Логіка екстерналістського дослідження ґрунтується на пошуку соціальних
причин розвитку наукової думки, що приводить Нідема до співвіднесення соціальних аспектів даоської думки й реалій життя
даосів. Утвердження даного принципу поступливості Нідем прямо пов’язує з їхніми
ідеалами примітивного кооперативного
суспільства та опозиційності феодальній
державі (ієрархічній та строго структурованій). Але при цьому вчений нагадує про
провал даоської політики, наслідком якого
є нерозвиненість наукової думки в даосизмі: “Здійснюючи протягом двох тисячоріч
соціалістичні по своїй суті дії, і безстроково засуджений на неортодоксальність,
даосизм повинен був зберегти усередині
себе у всій повноті ще не народжену науку” [Needham 1956, 61].
Тим не менш, Нідем дуже високо оцінює наукову думку, що формувалася в
ранньому даосизмі. Будучи прихильником
універсалістського підходу в поясненні
розвитку наукових знань зокрема, і людського суспільства в цілому, він робить
оцінку даосизму у співвідношенні із представниками західної думки різних історичних епох і різних філософських напрямів.
Так даоському принципу поступливості
знаходяться паралелі й у висловленнях
Френсіса Бекона24 (“ми не можемо управляти Природою, крім як коритися їй”25),
Фрідріха Енгельса26 (“людство ступає із
царства необхідності в царство волі шляхом безпосереднього вивчення законів
Природи”) [Engels 1892, 82], Томаса Генрі
Гекслі27 (“Наука, видимо, викладає мені в
найвищій і найдужчій манері більшу правду, що втілена в християнській концепції
повного підпорядкування волі Божої, стати перед фактом як маленька дитина, бути
готовим відкинути кожне упереджене поняття, щоб лагідно випливати абикуди й
що б не трапилося до будь-яких безодень,
куди веде Природа, інакше ви нічого не вивчите”) [Huxley 1903, 316]. Джозеф Нідем
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глибоко переконаний у тому, що все це відповідає даоському світогляду й зовсім не
властиве конфуціанському. На той момент
у науці це було революційним твердженням, і сам дослідник говорить, що до такої
позиції наблизився тільки єдиний синолог – Чжень Жун-цзе [Chhen 1946, 255],
який писав про даоську смиренність перед
природою. Цей даоський принцип визначається Нідемом як “концепція жан28 (поступливого)” за походженням, імовірно,
пов’язані з традицією патлача29. Із цією
самою концепцією дослідник пов’язує
неприйняття даосами державної служби,
чому є паралелі в інших культурах, наприклад, “відкинута висока посада” в єврейсько-арабській традиції [Needham 1956,
61–62].
Далі у дослідженні ставиться питання
про мотивацію наукових досліджень у ранніх даосів і це визначається як протонауковий спокій духу цзін сінь (靜心), що порівнюється Нідемом з атараксією (αταραξία)
у трактуванні послідовників Демокрита30
й епікурейців. Своїм попередником Нідем називає чеського дослідника даосизму
Емануеля Радла31, який був єдиним, хто
оцінив науковий характер даоської незворушності [Needham 1956, 63]. Надалі цей
протонауковий спокій духу, хоча й зберігся в даосизмі, але, за твердженням Нідема, став укритий магією і марновірством
[Needham 1956, 66].
Після вивчення даоського типу мислення автор переходить до визначення
типу дії (праксіс). Перекладаючи терміни,
Нідем зазначає, що раніше практично всі
перекладачі й коментатори приймали значення дія для вей (爲) і не-дія для у вей
(無爲). На думку дослідника, їх варто перекладати як дія всупереч природі (вей)
і дія згідно природі (у вей). Таку думку
автор обґрунтовує, спираючись на протонаукові погляди даоських філософів,
чому знаходиться безліч підтверджень у
текстах (“Дао де цзін”, “Хуайнань–цзи”,
“Гуань–цзи”). Таке моделювання праксісу відповідне до дао природи, що нічого
не робить, але все виробляє. Так само як
і раніше, арґументується це екстерналістським способом через співвіднесення
з анархічним характером примітивного
життя селянина, із чим, нагадаємо, збігається соціально-політичний ідеал даосів.
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Дотримання практики у вей відповідає даоський емпіризм (вивчення природи за допомогою наукового спостереження) [Needham 1956, 68–71]. Дж. Нідем вважає, що
розум не може обігнати розвиток природи, а тому не може правильно, самостійно
(раціонально) розуміти природу. Тому ним
виправдовується даоський емпіризм, що,
насамперед, довіряється фактам спостереження природних явищ, а тому більш правильний у своїх судженнях про природу.
Однак Нідем сам розуміє певну однобічність і обмеженість такого підходу, коли
говорить про значний вплив китайської
культури, насамперед на практичну технологію, а не на абстрактну науку [Needham 1956, 73].
Із зосередженості даосів на природі
Нідем робить висновок: через те, що найважливішою характеристикою природи є
зміни, то проблема змін стає центральною
для даоської філософії (і деяких інших
шкіл – натуралісти й логіки). Дослідник
зазначає, що це виявляється в появі великої кількості понять, що використовувалися для опису різних станів, цих природних
змін, наприклад, бянь (變), хуа (化), фань
(反), хуань (還)). Найбільша увага була зосереджена на циклічних змінах у всіх видах космічних і біологічних явищ, що порівнюється з давньогрецькою філософією
(діалектика природи) [Needham 1956, 75].
Оцінка природних змін визначається як
основа згаданої вище даоської атараксії
або спокою розуму. Найважчим для розуміння змін є пояснення моменту переходу
від однієї категорії до іншої, що визначається як діалектичне узгодження протиріч
у науковому синтезі. На думку Нідема, це
проявляється вже в даоських творах, тоді
як в Європі це відбувається (=гнучкість науки) тільки в період Середньовіччя, коли
розпочалася боротьба із жорстким аристотелевським формалізмом. Таким чином, у
даоському розумінні істина може бути виражена різними судженнями. Джозеф Нідем
погоджується з висновками Тан Цзюнь І
[Thang 1936], що у своєму дослідженні
почав порівняння діалектики Чжуан-цзи
й Гегеля32, і говорить: “Й Чжуан Чжоу, й
Гегель підписалися б під розумінням змін
як вічно існуючого, і дійсності як процесу,
і обоє засудили б ту постійну філософію,
що прагнула заперечувати дійсність зміни
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або інтерпретації цього винятково в термінах незмінно вічного” [Needham 1956, 77].
При цьому Нідем іде далі: він формулює
завдання подальшого дослідження. Метою
його повинне стати визначення ступеня
відповідності структури давньокитайської
мови розвитку ранніми даосами діалектичного підходу, що навіть більше співвідноситься не з гегельянським методом або ж із
наближенням до уайтхедівського33 методу,
а з тим, що досліджується комбінаторною
логікою34. Слід зазначити, що дане питання залишається актуальним для сучасної
синології та історії філософії [Needham
1956, 76–77]. Нідем справедливо зазначає,
що даоси заперечують можливість пізнання першопричини руху і змін, тобто це відмова від космогонічного опису світу, хоча
в деяких їхніх творах зберігається міфологічний сюжет космічного яйця, подібного
до античного варіанту. Однак дослідник
вважає більш важливим для історії наукової думки те, що саме даоси розробляли
теорію, близьку до формулювання теорії
розвитку (заперечення ними нерухомості
біологічних видів). Це положення вченим
пов’язується з емпіризмом, що дозволив
даоським мислителям на основі спостережень за змінами в органічному та неорганічному світі одержати необхідні дані для
таких висновків [Needham 1956, 78–81].
Через основний принцип розвитку Нідем,
ґрунтуючись на твердженнях Ху Ши35 [Hu
Shih 1922, 153], Дабса36 [Dubs 1927, 75],
Чжен Чжи-І [Chêng 1928, 56], пояснює й
соціальні протиріччя між даоським розумінням суспільства, що розвивається, і
конфуціансько-легістською вірою в стабільність і сталість, у відсутність розходжень між минулим і сьогоденням [Needham 1956, 79–83].
На основі всіх вище викладених принципів даоського підходу до дослідження та
опису природних процесів Джозеф Нідем
ще раз робить висновок про те, що на початкових стадіях розвитку неможливо відрізнити магію від науки, тому що немає
розходження між різноманітними ручними
діями. Даосизм поєднується з методами та
прийомами практичної магії. Ця нерозрізненість пояснюється тим, що даоси не
розвинули систематичну теоретичну оцінку природи, подібну до підходу Аристотеля37, тобто відсутність раціоналізму, проти
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якого так часто заперечує Нідем. Виникає
явне протиріччя при оцінці раціонального
і містичного в науковому світогляді. Але
для вченого тут більш важливим є розвиток практичних технологій, що зберігали
суто магічний характер. Незважаючи на
певну суперечливість міркувань, тут варто
нагадати цікаву думку Нідема: “Технологи, які зазнають нестачу наукового обґрунтування їхньої думки, мають схильність
до здійснення правильних дій за неправильними причинами, і це було дуже правильно для Китаю” [Needham 1956, 84], а
звідси виводиться формула – “технологія
без теоретичної науки” – задля визначення даоської філософії. Використовуючи
наскрізний хронологічний метод, учений
ілюструє справедливість свого припущення, звертаючись до фактів з більш пізніх
історичних періодів (династія Сун, 960 –
1127 рр.), коли висока думка Чжуан-цзи
перетворилася на конкретні фізичні вправи й метереологію [Needham 1956, 83–86].
Кілька разів ми вже згадували в нашій статті про екстерналістський підхід
Дж. Нідема. Зараз ми переходимо до кульмінаційного моменту цієї арґументації,
тому що мова далі піде про соціально-політичний аспект у даоській філософії, що
при даному методологічному прийомі є
основним принципом розуміння розвитку людської думки. Так, Нідем прямо говорить, що політичні переконання даосів
невіддільні від уже описаних ним протонаукових тенденцій. Безумовна новаційність полягає саме в цьому аспекті, бо до
Нідема європейські дослідники даосизму
практично повністю іґнорували його політичне значення. Перше питання, до якого
звертається вчений, перебуває на межі між
наукою і політикою – це ставлення даосів
до знання, що традиційно розумілося як
релігійно-містичне заперечення знання,
будь-якого раціонального й емпіричного
дослідження [Needham 1956, 86]. Нідем,
аналізуючи вчення Чжуан-цзи, говорить
про те, що конфуціанська мудрість є схоластичним соціальним знанням, яке відповідно відмінне від істинного знання дao
природи даоських філософів, тому напад
даоських філософів на знання визначається не як антираціональна містика, а як
протонаукова антисхоластика. Нідем називає єдиного європейського автора, який
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оцінив цю найважливішу характеристику
даоської філософії, – Вульфа [Wulff 1942].
Нідем повністю не заперечує наявність
сильного містичного елемента в даосизмі,
але зазначає, що даоси припускали можливість одержання деяких знань про дао й
у цьому пізнанні зовсім марні конфуціансько-легістські соціально-схоластичні підходи. Проголошується даоське звільнення
розуму, що визначається як звільнення від
упереджених ідей для здійснення практичного знання. Такий комплекс знань, на
думку Джозефа Нідема, пояснює ті великі
винаходи, які мали місце в Давньому Китаї
(наприклад, використання водної енергії)
[Needham 1956, 87–89].
Визначаючи характер відносин містики
й емпіризму в китайській протонауковій
думці, робиться компаративний аналіз у
зіставленні з історією європейської науки.
Головним у цих міркуваннях є твердження, що на ранніх стадіях розвитку наука
бореться проти схоластичного раціоналізму, й для цієї мети виникає союз містики
та емпіризму. І більше того – стверджується, що на цих ранніх стадіях містичний
підхід більш корисний, ніж раціональний.
Дж. Нідем вважає, що те саме було властиве й процесу розвитку науки в давньому Китаї. Важливе місце при цьому посідає ручна праця, що не було властиво ані
конфуціанцям, ані аристотеліанцям, ані
томістам, що негативно вплинуло на становлення наукових знань. Як аналогію даоським філософам (зокрема алхімікам) Нідем визначає Парацельса38 [Needham 1956,
90–93]. Загалом стосовно раціонального
типу мислення зближаються арістотеліанці й конфуціанці. При цьому конфуціанці
розміщуються на щабель нижче у розвитку
своєї доктрини, тому що повністю відкидали необхідність осягання природи. Нідем
вибудовує європейську парадигму розвитку науки як боротьбу зі схоластичним раціоналізмом, наводячи імена таких видатних мислителів, як Плотін39, Діонісій Ареопагит40, Микола Кузанський41, Джордано
Бруно, Френсіс Бекон, чиї твори, на думку
вченого, надзвичайно близькі за духом ідеям даоських філософів. При цьому зазначається, що подібна тенденція розвитку
наукової думки (зв’язок натур-містицизму
та науки) характерна й для інших цивілізацій. За приклад наводиться містичне бого50

слов’я в ісламській культурі (організація
Ikhwān al-afā’, “Брати Чистоти” виникла
приблизно в 950 році у Басрі на території
сучасного Іраку). Тобто, “Всі вчені на цій
ранній містичній стадії науки визнають,
що дії можуть бути викликані певними маніпуляціями (дії вироблені руками. – В. К.),
без нашої здатності сказати точно як або
чому, і вони думають, що повинні бути накопичені відомості про ці речі; у той час як
їхні супротивники, раціоналісти, християни, мусульмани або конфуціанці думають,
що природу всесвіту можна осягти одним
умовиводом, що мудрецями вже зроблено доступною було достатньо інформації
щодо цього, і що в кожному разі використання рук є не гідним будь-яких людей,
що бажають бути вченими. Ранні вчені перебувають у дилемі, оскільки вони повинні або встановити власний раціоналізм,
що складається з очевидно неадекватних
теорій, або ґрунтуватися на простій тезі,
що “є більше речей на небесах і на землі, Гораціо, чим думали ваші філософи”.
Тільки тривале експериментування й гіпотеза дозволяють подолати цю ситуацію”
[Needham 1956, 95]. Важливо відзначити,
що Дж. Нідем ні в якому випадку не говорить про містицизм взагалі, а тільки про
містичний натуралізм і про причини його
прогресивного впливу на розвиток науки,
що порушує існуючу на той час думку про
те, що раціоналізм завжди є прогресивним
і бореться проти марновірства та ірраціоналізму. Нідем стверджує, що містика як
виразниця волелюбних (зрівняльних) ідей
відігравала роль прогресивної соціальної
сили (зв’язок з революційними соціальними рухами) у боротьбі з пережитками ієрархічних суспільств, з якими вчений ототожнює раціональність (=закону, а звідси
зв’язок раціоналізму з реакцією). Цікавим
є визначення містицизму як влади-заперечення (authority-denying), що сприяє росту
експериментальної науки [Needham 1956,
97–98]. Нідем вважає, що після того, як те
або інше містичне вчення виконало свою
соціальну функцію революційної боротьби, воно має тенденцію переходити в релігійні й інші немирські форми. Так, у древньому Китаї даосизм був протягом тисячі
років антифеодальною силою, ідеологією
повсталих, але непомітно перейшов у стан
неортодоксальної релігійної містики. Далі
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Нідем переходить до розгляду науки й соціального добробуту та зазначає, що багато
ранніх даоських текстів (наприклад, “Чжуан-цзи”) присвячені цій проблематиці,
близькій до сучасної інтерпретації (середина ХХ ст.). Загалом це даоське розуміння
виражається так – допомагати людині без
розуміння фундаментальних принципів
природи неможливо [Needham 1956, 98].
6. Суспільно-політичні та релігійні
ідеали
Суспільно-політичний ідеал даосів визначається Нідемом як повернення до
кооперативної примітивності [Needham
1956, 99], “…даоси були представниками
якогось примітивного аграрного колективізму й були опозиційно настроєні до феодальної знаті та торгівців” [Needham 1956,
100]. Протест, або, як говорить Нідем, атака
на феодалізм, здійснюється даоськими філософами. При цьому соціальний аспект
розуміється як характеристика розвитку
наукової думки: “…вигнання схоластичної
феодальної етики з науки, що розвивається,
союз із примітивною демократією й твердження релятивістського погляду на всесвіт” [Needham 1956, 103]. Нідем бачить у
даоській філософії виступ проти таких понять, як високе і низьке не тільки стосовно
природи, але й людини, що стверджувало
науку і демократію. Взаємини ж між людьми повинні будуватися на основі взаємоповаги. Даоський суспільний ідеал протипоставлено феодальному суспільству, що
виражалося в поверненні до протофеодальних форм (недиференційований природний
стан життя до появи приватної власності).
Тому Нідем говорить про те, що вони не
були революціонерами. При цьому вчений
висуває цікаве припущення щодо джерел
такого даоського світогляду, стверджуючи,
що, крім історичної пам’яті про недиференційоване суспільство, на його формування
могли впливати так звані варварські племена, які жили на окраїнах китайського культурного ареалу та перебували саме в такому
стані суспільних відносин і вели боротьбу з
феодальними правителями [Needham 1956,
104]. У праці показані такі риси суспільства, багато з яких справедливо співвідносяться із традицією потлача.
Нідем висловлює такі припущення
про примітивність колективізму: у цьому
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типі суспільства, по-перше, перебувають
коріння даоської концепції у вэй і вей, подруге, – це найстаріше значення даоського
жіночого символу, тому що суспільство
було матріархальним [Needham 1956, 104–
105]. Найдавніші факти протесту проти
феодального суспільства й повернення до
примітивізму Нідем наводить із “Ши цзін”
(“Книга пісень”), а саме ствердження цього ідеалу на прикладах різних раннєдаоських текстів [Needham 1956, 104–106].
Даоський ідеал суспільної облаштованості
розуміється через принцип соціальної гомогенності та пов’язані з ним важливі поняття даоської політичної думки. Першим
наводиться фень (分), що порівнюється із
грецьким moira (μοίρα), тому що обидва
терміни означають общинний розподіл,
пов’язаний із природою. Далі йде інше
найважливіше поняття – хунь-дунь (хаос)
(混敦, 混沌, 渾敦 або 渾沌) – аморфна,
абсолютно проста й недиференційована
першооснова42. Нідем інтерпретує це поняття в соціальних рамках, тому “містичний” хунь-дунь визначається як родова
недиференційована гомогенність, що визначає стан примітивного дофеодального
колективізму. Розмірковування над ідеєю
соціальної гомогенності приводять Нідема до припущення, що даоські мислителі
в ранній період прагнули до політичного
відновлення примітивної держави. Так,
у значенні поняття пу (樸)43 , що частіше
розуміється містично, Нідем знаходить
споконвічно сильний політичний елемент
(=повернення до солідарності, однорідності й простоти примітивного колективізму)
[Needham 1956, 107–115]. Підтвердження
своєї ідеї гомогенного суспільства дослідник також знаходить в образах легендарних заколотників, що зафіксовано в даоських текстах, символах, за якими він пропонує бачити опір феодальному суспільству
недиференційованого укладу життя. Як
підтвердження такого розуміння суспільно-політичного ідеалу Нідем наводить судження близьких до даосів філософів школи аграріїв (нун-цзя) Сюй Сіна44 й Чжень
Сяна, тому що в їхніх висловлюваннях
проявляється близькість до народу. Виходячи з подальшого історичного розвитку,
також обґрунтовується даний тип колективного примітивізму, тому що матеріальне виробництво й ручна праця так само
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були важливою ознакою даоських громад
[Needham 1956, 115–120]. Крім того, підтвердження орієнтації на ручну працю
Нідем знаходить у прикладах “хитрощів”
(‘knack-passages’), які дуже часто зустрічаються в даоських текстах (розповіді
про музикантів, м’ясників, ловців цикад,
човнярів, плавців, виготовлювачів мечів,
різьбярів дзвонів, виготовлювачів стріл і
коліс та ін.), що розумілося як близькість
із природою і протиставлялося теоретичному та аналітично-синтетичному підходу
давньогрецьких мислителів. Оволодіння
технологією згідно природі – це даоський
принцип керування, що ставить даосаремісника вище феодального правителя в
розумінні мистецтва (спритності) влади
[Needham 1956, 122–126].
6.1. Компаративний аспект аналізу
Після викладу основних аспектів даоської думки Дж. Нідем застосовує порівняльний аналіз із метою знаходження
європейських еквівалентів, відштовхуючись від ставлення даосів до знання, суспільства й ретроспективної віри в примітивний колективізм, що був опозиційним
феодальним інститутам влади. Даоському
примітивізму, на думку Нідема, відповідають три форми в історії європейської думки: 1) відмова від цивілізованого життя у
циніків і стоїків (стоїки поєднують сократичний ідеал самостійності з принципом
відповідності природі); 2) християнська
доктрина гріхопадіння людини; 3) замилування “шляхетним дикуном” у XVIII ст.,
чому у стародавності було покладено початок уявленнями про “Острови удачі”
(Гомер, Пінклар, Горацій, Пліній, Луціан
та інші) гіперборейців, скіфів, мешканців
Аркадії; у середньовіччя розвинулося в
уявленнях про існування раю на землі десь
на Сході [Needham 1956, 128]. Гомогенне
суспільство даосів зіставляється Нідемом
із золотим століттям (період Сатурна
або Хроноса), із шумерськими уявленнями про древнє кооперативне суспільство,
з давньоіндійськими уявленнями про зміну епох (перехід від Юги до Каліюги) як
соціальне виродження, і відповідно наявність доктринальної ретроспективної
спрямованості в цих уявленнях – з концепцією іудейсько-християнського вчення про
гріхопадіння, із греко-римським приміти52

візмом; у XVIII сторіччі це було одним із
головних компонентів романтичної реакції на класичну традицію [Needham 1956,
128–129]. Загалом учений вважає, що дані
факти більшою мірою вказують на необхідність розвитку досліджень примітивізму в
області китайської культури. Характерними рисами даоського типу є більша організованість та їхнє сполучення з політичним
антифеодальним рухом, чого не було в історії західної думки [Needham 1956, 129].
Нідем завершує свій аналіз так: “…даоси
нападали на “знання” настільки, наскільки це було соціально значимим, і звичайно
залишали місце для вивчення природних
явищ, у той час як циніки та стоїки визнавали тільки етичну й персональну філософію. Антиінтелектуалізм циніка перетворився в середньовічну християнську доктрину (або тенденцію, оскільки це ніколи
не було ортодоксальним явищем) cultus
ignorantiae, “марнославство всіх мистецтв
і наук”, які можуть бути простежені від
Тертулліана45 до кульмінаційного моменту в Бернарді з Клєрво. З цим даоси мали
мало загального або зовсім нічого” [Needham 1956, 130].
6.2. Демократичні основи розвитку
наукових знань
Підбиваючи підсумок дослідженню
даосизму, Нідем говорить про те, що в
даосизмі присутнє подвійне ставлення до
знання. Негативне може бути пояснено,
на думку вченого, шляхом аналізу політичної позиції даосів, що й виражає відносини між наукою та демократією (від
примітивних форм колективізму до сучасної соціалістичної ідеології). Ґрунтуючись
на дослідженнях деяких істориків науки,
Дж. Нідем погоджується з думкою про те,
що існує прямий зв’язок між ростом науки та демократії. Це серед іншого вело
до необхідності встановлення суспільства
рівності. Ця рівність є необхідною умовою
й для стосунків між людьми, і, як наслідок,
відносин рівності із природою. Тільки такі
відносини між людиною та природою забезпечують наукове розуміння світоустрою.
Нідем вважає, що даоськими філософами
це було оцінено ще в стародавності. Європейська думка значно пізніше підійшла до
розуміння того, що статус дослідника не
залежить від статевих, расових, соціальСхідний світ №4 2004
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них відмінностей та життєвого досвіду.
Ніхто не може протистояти або змінити
дао природи [Needham 1956, 130–131]. Наступним важливим аспектом розвитку науки визначається необхідність знищення
розриву між ученим і ремісником: поєднання розумової та ручної праці. Це також
здійснюється даосами, які були, на відміну
від конфуціанців, близькі до ремісників, а
в Європі Дж. Нідем паралельним явищем
називає досократівських грецьких філософів [Needham 1956, 131–132]. Отже,
“…даосизм у його древній формі був
пов’язаний із самою ранньою китайською
наукою й технікою, з ідеалами древнього
зрівняльного дофеодального китайського
суспільства” [Needham 1956, 132].
6.3. Шаманський елемент у даосизмі
Починаючи висвітлювати даний аспект,
Нідем дає загальне визначення шаманізму як одного з культів поклоніння політеїстичного й полідемонічного характеру,
його джерел і проблеми ідентифікації в
китайській культурі. Учений погоджується з точкою зору, що слово шаман передається в китайській мові, як ша-мень
(沙門) – транслітерація санскритського
śramana, що в добуддійскі часи означало
пустельника, а пізніше – буддійського ченця. Щодо етимології слова Нідем дотримується позиції Лауфера [Laufer 1917] про те,
що шаман має давньотунгуське походження. Пряме ототожнення шамана й ша-мень
(沙門) є помилковим, у середньовічній і
сучасній китайській мові для позначення
даоських магів (і даосів взагалі) служить
термін дао-ши (道士) [Needham 1956, 133].
Для позначення власне шамана в китайській мові є власне слово у (巫), пов’язане
із зображенням ритуального танцю шамана. Нідем відзначає, що серед в особливо
важливе місце займали жінки. Це пояснюється зв’язком даоського суспільного
ідеалу з матріархальними спогадами, їхній
жіночий символ і їхній акцент на сексуальних методах. Ще одне позначення шаманів
у китайській мові – це фан-ши (方士), під
яким дослідник розуміє тільки звичайних
магів [Needham 1956, 133–134]. Далі у праці на конкретному історичному матеріалі
проводиться реконструкція китайського
шаманізму (ритуальна практика, обряди,
відносини із владою, вплив на розвиток
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фармацевтики, медицини та походження
алхімії) [Needham 1956, 135–137].
Дослідник відзначає, що неясно, як у
було включено в даоську систему, а тому
питання про взаємовідносини між шаманізмом і даосизмом у науці залишається
відкритим. Починаючи з часів середньовіччя шаманські методи переслідуються
державою, що визначає опозиційність шаманістичного аспекту даосизму владі та
його соціальний перехід у стан таємних
суспільств, які в історії Китаю часто ставали революційною силою, спрямованою
на зміну існуючої династії (наприклад,
повстання “Червонобрових”, “Жовтих
пов’язок”, “Червоних пов’язок” та інші).
На момент даного дослідження історія
таємних суспільств була мало вивчена, на
що звертає увагу вчений. Що стосується
шаманських (у) методів і практик, то вони
непомітно поєдналися із численними псевдонауками (пророкування, астрологія, обчислення долі, геомантія, гадання по снах
і так далі), що буде досліджене Дж. Нідемом у наступних томах проекту “Наука і
цивілізація в Китаї”46. Цікаво відзначити,
що, на думку Нідема, у середньовіччі й у
сучасний період для позначення шаманського елементу в даосизмі використовуються такі терміни в китайській мові, які
визначають їх як “чарівні” або “зіпсовані”,
що відображає конфуціанську ортодоксальність і раціоналізм [Needham 1956,
137–139].
6.4. Матеріальне безсмертя як сотеріологія й методи його досягнення
У даосизмі з древнього періоду історії
його розвитку була сформована ідея матеріального безсмертя, чому, за правильним
зауваженням Дж. Нідема, немає аналогій в
інших культурах. І це стимулювало розвиток науки, тому що процес розвитку методів алхімії тривав набагато раніше у Китаї,
ніж будь-де у світі. Нідем зазначає, що в
даосизмі відбувається нібито непогодженість між індивідуальною дисципліною
(досягнення матеріального безсмертя)
і соціальним колективізмом. Вирішення
цього протиріччя дослідник знаходить у
подвійному походженні даосизму: філософи-пустельники містичного натуралізму
(індивідуалістичний аспект) і шаманимаги племені (соціальний аспект).
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Характеризуючи сотеріологічний ідеал,
учений відзначає, що він збігається з тілесністю й спрямований на пошуки методів затримання процесів старіння для збереження молодості і на текстологічному
рівні це зафіксовано вже в “Дао де цзін”.
Нідем показує еволюцію цих уявлень у середньовічному Китаї (методи досягнення
безсмертя, сянь (істинна людина), пристановище безсмертних (даоський рай)).
Особливу увагу вчений приділяє типологізації даних сотеріологічних уявлень. Він
зазначає, що метою всіх даоських методів
було вдосконалення тіла, перетворення
його в зародковий стан (подібно ембріону в матці). При цьому дослідник тут не
знаходить відповідностей жертовному мазохізму (ацтеки), здобуттю магічної влади
над богами (індійські ріши) або догоджанню вищому божеству шляхом помірності
(іудаїзм, християнство). У даосизмі немає
іншого світу, крім матеріального, і тому
безсмертя – це “стоншення” вітальної
форми людського буття. Даоський святий
(сянь) перебуває в раю, але він може проявляти себе й у світі людей. На основі різних
історичних джерел у дослідженні розглядається система методів, спрямованих на
досягнення безсмертя: 1) дихальні методи;
2) геліотерапевтичні методи; 3) гімнастичні методи; 4) сексуальні методи; 5) алхімічні й фармацевтичні методи; 6) дієтичні методи. Особлива увага приділяється
першим чотирьом з них, тому що останні
докладно аналізуються в інших томах “Науки і цивілізації в Китаї” [Needham 1956,
140–152]. Так само, як і в багатьох інших
релігійних традиціях, у даосизмі сформувався пантеон святих з відповідною аріографією, чому автор також приділяє увагу
[Needham 1956, 152].
Після описової частини Нідем переходить до визначення місця ідеї безсмертя в органічній філософії даосів і вважає,
що їхня концепція живого організму була
органічною, а не спіритуалістичною або
матеріалістичною. На відміну від грекоримської традиції, де відбувся поділ на
дух і матерію, опозиційні один одному, і з
релігійною концепцією духовної душі, що
знаходиться в матеріальному тілі. У Китаї
цього поділу не відбулося, і світ сприймався як континуум, тобто душа не протиставлялася матерії, тому тіло вважається
54

даосами єдиним місцем індивідуальності.
Нідем вважає, що матеріальне безсмертя – це один з найважливіших аспектів
усього органічного характеру китайської
думки, що у такий спосіб було позбавлено
шизофренічних страждань європейської
думки, нездатної звільнитися від механістичного матеріалізму й теологічного спіритизму [Needham 1956, 153].
6.5. Релігійний аспект
Джозеф Нідем правильно вказує на те,
що дане питання прямо не пов’язане з історією наукової думки, але важливим є
не суто релігійний аспект даосизму, а те,
як висока філософія, нехай навіть у союзі з елементами практичного шаманізму,
трансформувалася в теїстичну й супернатуралістичну релігію, обтяжену марновірствами та свідомими містифікаціями, і,
відповідно, зникненням зародків наукової
думки, які містив у собі древній і середньовічний даосизм. Нідем приймає арґументацію А. Масперо [Maspero 1950a, 35,
47; Maspero 1950, 15] про те, що формування релігійного аспекту в даосизмі стало
реакцією на релігійні культи, введені феодальною державою як релігія індивідуального порятунку. Цей процес також ілюструється багатьма прикладами з історії
древнього й середньовічного Китаю (формування даоської церкви і чернецтва, доктринальні зміни – персоніфікація споконвічно повністю натуралістичної концепції
безособового дao і виникнення верховного
божества Нефритового імператора47, розвиток космологічних уявлень, даоськобуддійський діалог і синтез, зміна даоського пантеону (виникнення даоської трійці),
текстова фіксація). Важливим моментом
у розвитку релігійної сторони даосизму є
вплив на нього іноземних релігій, таких як
зороастризм і буддизм. Нідем вважає цю
тему маловивченою, але надзвичайно важливою, тому що тут можливе виявлення
фактів впливу наукових ідей цих культурних традицій на китайську систему мислення. Так, наприклад, Дж. Нідем даоську
трійцю уподібнює християнській з тими ж
іпостасями – батько, дух, син. При цьому
він зазначає, що, хоча несторіанці48 дійсно
з’явилися в Китаї в період династії Тан
(618–907), але питання можливого християнського впливу на даосизм залишаєтьСхідний світ №4 2004
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ся відкритим. Загалом дослідник оцінює
розвиток релігійного аспекту даосизму як
реакцію на буддизм, що приводить даосизм у підпілля й дає змогу конфуціанству
узяти гору (неоконфуціанство49). У результаті експериментальні методи даосизму не
розвиваються, а сам науковий напрям стає,
насамперед, релігією порятунку, переробивши для цього багато своїх ориґінальних ідей і включивши у свою доктрину
певні трансформовані буддійські концепти. Соціальна ж функція даосизму протягом усієї історії китайської цивілізації була
революційною й може бути порівняна, на
думку Нідема, із християнством у Європі
[Needham 1956, 154–161].
7. Загальна оцінка даосизму
Дж. Нідем, підбиваючи підсумок дослідженню даосизму і його впливу на розвиток наукової думки, зазначає, що даний
напрям у китайській філософії поєднав у
собі ідеї політичного колективізму, релігійної містики та індивідуального матеріального безсмертя. Саме в даосизмі вчений
вбачає джерела протонаукових і наукових
знань, які мали великий вплив на формування загальних принципів та основ хімії,
мінералогії, ботаніки, зоології та фармацевтики не тільки в Китаї, але й у Східній
Азії. З даоським “духом” дослідження зіставляються школи – піфагорійці, епікурейці, гностики; і філософи – Роджер
Бекон, Микола Кузанський, Джордано
Бруно, Френсіс Меркурі ван Хельмонт50,
Генрі Мор51 і Вільям Блейк. Більше того,

Нідем робить припущення, що даоська
філософія природи і скепсис, подібний до
старозавітного Іова, могли вплинути на європейських гуманістів через арабів. При
цьому вчений говорить про відсутність
необхідних фактичних доказів і залишає
це в рамках розумової конструкції. Однак
усередині себе даоська філософія не виробила точного експериментального методу
й систематичного підходу в спостереженні
природи, не розробила логіку й відповідні
формальні поняття. Одним з найважливіших наукових досягнень даосизму Нідем
вважає визначення універсальності природних змін і перетворень. Однак нерозвиненість наукового напряму було визначено
його релігійною стороною, що призвело
до перетворення органічної філософії
в цілком містичну релігію та знищення
паростків природознавства. При цьому
зберігся тільки емпіричний елемент, що,
зрозуміло, й привів до технологічних відкриттів у період з II ст. до н. е. по XIII ст.,
а це дало певні переваги китайської цивілізації в даний хронологічний відрізок. У
цілому, стверджує Дж. Нідем, і конфуціанство, і даосизм визначали і визначають
основу китайського мислення [Needham
1956, 162–164]. Подальша робота над нідемовським аналізом даоської філософії
вимагає філософського, історико-філософського, наукознавчого й сходознавчого
осмислення проблеми розвитку наукових
знань у Китаї, розширення компаративних
досліджень історичних форм мислення з
використанням основ ідей даосизму.
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“Люйши Чуньцю” (“Весни та осені пана Люя”) – філософська збірка середини III ст. до н. е.
“Гуань-цзи”– один з найбільших давньокитайських філософських трактатів, що вміщує
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12
“Хуайнань-цзы” (“Філософ з Хуайнані”) – пам’ятка II ст. до н. е., складена при дворі Хуайнаньского князя Лю Аня.
13
У період Чжаньго стався остаточний розпад чжоуської державності (династія Чжоу, XI ст. –
256 р. до н. е.). У результаті чого виникла певна кількість самостійних царств. Серед них виділялися сім найбільш могутніх царств-гегемонів, до яких належали й царства Ци та Янь.
14
Докладний філософський аналіз див.: [Кіктенко 2004].
15
Бічурін Микита Яковльович (у чернецтві Іакінф). (1777–1853). Російський сходознавець,
засновник синології в Росії.
16
Ян Хіншун (1904–1989). Історик китайської філософії.
17
Фен Юлань. Фен Чжишен. (1895–1990). Філософ, історик філософії.
18
Масперо (Maspero) Анрі. (1883–1945). Французький дослідник історії та філософії Китаю.
19
Лао-цзи. Давньокитайський філософ, якому традиційно приписується авторство класичного даоського філософського трактату «Дао де цзін». У сучасній синології історичність цього філософа ставиться під сумнів, проте в рамках традиційного погляду його вважають засновником
даосизму.
20
Спиноза (Spinoza, d’Espinosa) Бенедикт (Барух) (1632–1677), нідерландський філософ, пантеїст.
21
“Людина є мірою всіх речей, що існують, які з них існують та не існують, та які не існують”
(Протагор, прибл. 485 – прибл. 415 до н. е.).
22
Лукрецій (Titus Lucretius Karus) (прибл. 96–55 до н. е.) Римський поет і філософ-епікуреєць. Відомий тільки один твір – поема “При природу речей”, що надрукована в шести книгах і,
можливо, не закінчена.
23
Чжуан Чжоу (Чжуан-цзи, Мен Чжоу, Янь Чжоу). (Прибл. 369 р. до н. е. – прибл. 286 р.
до н. е.). Один із засновників філософії даосизму, автор трактату “Чжуан-цзи”.
24
Бекон (Bacon) Френсіс (1561–1626), філософ, родоначальник англійського матеріалізму.
25
‘Hominis autem imperium in res, in sous artibus et scientiis ponitur; Natura enimnon imperatur,
nisi parendo’ (Novum Organum) aphorism 129).
26
Енгельс (Engels) Фридріх (1820–1895), мислитель та громадський діяч, один із засновників
марксизму.
27
Гекслі, Хакслі (Huxley) Томас Генрі (1825–1895), англійський натураліст, близький соратник
Ч. Дарвіна і популяризатор його вчення.
28
譲
29
Патлач (на яз. нутка – дар), свято індіанців північної частини Тихоокеанського узбережжя
Північної Америки, що супроводжується бенкетом та роздачею подарунків запрошеним. Відображав майнове розшарування на стадії розпаду родового строю. Подібні звичаї відомі в інших
народів світу.
30
Демокрит (Dēmókritos) (прибл. 460–370 до н. е.), давньогрецький філософ-матеріаліст, один
із перших представників атомізму.
31
Emanuel Rádl.
32
Гегель (Hegel) Георг Вільгельм Фридріх (1770–1831), німецький філософ, який створив на
об’єктивно-ідеалістичній основі систематичну теорію діалектики.
33
Уайтхед (Whitehead) Алфред Норт (1861–1947), англо-американський математик, логік і
філософ, представник неореалізму.
34
Комбінаторна логіка, гілка математичної логіки, що вивчає комбінатори та їхні властивості. Як основні поняття в комбінаторній логіці вибираються функція та операція застосування функції до арґументу (апплікація). Комбінаторами називають члени певного класу
операцій над функціями, замкнутого відносно апплікаціі. Сформульоване в термінах комбінаторної логіки поняття “функції, що визначається комбінаторно”, стало одним із перших
способів уточнення поняття алгоритму. Початок комбінаторній логіці було покладено у праці
радянського математика М. І. Шейнфінкеля (1924), а більша частина результатів належить
американському логіку Х. Каррі. Комбінаторна логіка знаходить широке застосування в теорії мов програмування.
10
11
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Ху Ши. Ху Шичжи (1891–1962). Філософ, соціолог, історіограф, літературознавець, публіцист і громадський діяч, прибічник вестернізації Китаю, який значним чином вплинув на еволюцію суспільно-політичної думки країни.
36
Дабс (Dubs) Хомер Хейсенфлюг (1892–1969). Фахівець у галузі історії китайської філософії
і древньої історії Китаю.
37
Аристотель (Aristotélçs) (384–322 рр. до н. э.), давньогрецький філософ і вчений.
38
Парацельс (Paracelsus) (справжнє ім’я Філіп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм, von
Hohenheim) (1493–1541), лікар, натурфілософ, натураліст, один із засновників ятрохімії. Здійснив критичний перегляд ідей давньої медицини, сприяв процесу застосування хімічних препаратів у медицині.
39
Плотін (Plōtínos) (прибл. 204–269 рр. або 270 р.), античний філософ-ідеаліст, засновник
неоплатонізму.
40
Дионісій Ареопагит, християнський богослов. Дионісій Ареопагит був афінянином, якого
навернув у християнство апостол Павло.
41
Микола Кузанський (Nicolaus Cusanus) (Микола Кребс, Krebs) (1401–1464), філософ, теолог,
учений, церковно-політичний діяч.
42
Хунь-дунь (“Хаос”). Поняття традиційної китайської філософії; особливо характерне для даосизму. Спочатку, ймовірно, воно означало первісний образ чогось смутного та невизначеного.
43
Пу (буквально – “простота необробленого дерева”). Синонім хунь-дунь.
44
Сюй Сін. V ст. до н. е. Філософ із царства Чу, провідний представник школи нун цзя.
45
Тертулліан (Tertullianus) Квінт Сентимій Флоренс (прибл. 160 р. – після 200 р.), християнський теолог і письменник.
46
Перший том “Науки і цивілізації в Китаї” з’явився в 1954 році. До річниці смерті Дж. Нідема вийшло шістнадцять томів – це перший. Вступні зауваження (1954); II. Історія наукової думки
(1956); III. Математика і науки про небо та землю (1959); IV. Фізика і фізичні технології: 1. Фізика (1962), 2. Механічні розробки (1965), 3. Цивільне будівництво і навігація (1971); V. Хімія та
хімічні технології: 1. Папір та друк (1985), 2. Донаукові відкриття та винаходи: отримання
золота и досягнення безсмертя (1974), 3. Донаукові відкриття та винаходи: історичний огляд
від еліксирів кіноварі до синтетичного інсуліну (1976), 4. Донаукові відкриття та винаходи: прилад і теорія (1980), 5. Донаукові відкриття та винаходи: фізіологічна алхімія (1983) 6. Військові
технології: снаряди та облогові механізми (1994), 7. Військові технології: епопея пороху (1987),
9. Текстильна технологія: прядіння та намотування (1986), 13. Гірська промисловість (1999, у
друці); VI. Біологія та біологічні технології, 1. Ботаніка (1986), 2. Сільське господарство (1988),
3. Агропромисловість і лісівництво (1996), 5. Шумування и наука про їжу (2000, у друці), 6. Медицина (2000); VII. Соціальний фон, 1. Мова та логіка (1998).
47
Нефритовий імператор (юйхуан или юйди, юйхуан шанди) – одне з найвищих божеств даоського пантеону. Назву юй хуан – Нефритовий імператор, уперше було зафіксовано в даоських
творах VI століття, наприклад, у Тао Хун-цзіна (456–536). Культ Нефритового імператора отримав розвиток під час правління династії Тан із розквітом даоського вчення; титули юй хуан та юй
ди починають використовуватися у віршах. При династії Сун культ отримав подальший розвиток. 1012 року імператору Чжень-цзуну приснився сон, у якому фігурував Небесний імператор.
Під враженням цього сну імператор дарував духу кілька почесних титулів. Культ Нефритового
імператора став загальновизнаним, на його честь стали будувати кумирні й храми, статуї цього
духа стали з’являтися в різних інших храмах.
48
Несторіанська течія в християнстві заснована у Візантії Несторієм, константинопольським
патріархом у 428–431 роках. Несторіани стверджували, що Ісус Христос був народжений як людина і прийняв божественну природу пізніше. Засуджено як єресь на Ефеському соборі в 431 році. До ХІІІ ст. мало великий вплив в Ірані та від Середньої Азії до Китаю.
49
Неоконфуціанство, ідеалістична школа китайської філософії, що склалася в основному в
період Суй (X – XIII ст.), сформувалася в процесі боротьби з буддизмом і даосизмом та одночасно отримала вплив з їхнього боку.
50
Francis Mercurius van Helmont.
51
Мор Генрі (More) (1614–1687) – англійський філософ, професор богослов’я і філософії у
Кембриджі.
35
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І.В. Отрощенко

ПРОБЛЕМА ОБ’ЄДНАННЯ
З ВНУТРІШНЬОЮ МОНГОЛІЄЮ
В ПОЛІТИЦІ ВИЩОГО КЕРІВНИЦТВА МНР
(1925–1928 рр.)

П

АНМОНГОЛЬСЬКІ* настрої поновилися серед монголів на початку ХХ ст.,
отримали широкий розвиток у часи Автономії (1911–1919 рр.) і були успадковані
монгольськими революціонерами. Національні демократи, що прийшли до влади
у Монголії в 1921 р., прагнули створення
незалежної держави, яка об’єднала б розділені монгольські землі. Одним з пріоритетних напрямів політичного курсу Монгольської народної республіки (МНР) у
другій половині 1920-х рр. стала активізація національної революції у Внутрішній
Монголії під керівництвом Монгольської
народно-революційної партії (МНРП).
Панмонгольські акції керівництва МНР
у період 1920-х рр. привертали увагу ряду
дослідників. Чергова хвиля наукового
інтересу до цієї теми виникла на початку
1990-х рр. у зв’язку з процесом переосмислення власної історії як самими монголами,
так і дослідниками-монголознавцями пострадянського простору, і триває досі [Кузьмин 1998; Лузянин 2003; Рощин 1999; Чимитдоржиев 2000 та ін.]. До наукового обігу введено нові документи, які протягом тривалого
часу були невідомі дослідникам. Російський
науковець Ю. Кузьмін пропонує таку схему
кульмінаційних спалахів пан-монгольського руху: початок ХХ ст., 1911–1915 рр., 1917–1921 рр., 1925–1928 рр., 1958 рр., 1989–
1993 рр. [Кузьмин 1998, 47]. Здебільшого
погоджуючись із наведеною хронологією, в
цій статі автор розглядає один із таких періодів, а саме: 1925–1928 рр. як час великих сподівань, грандіозних концепцій і практичних
дій у руслі революційного руху, час боротьби за об’єднання Внутрішньої і Зовнішньої
Монголії. Завданням дослідження є поглиблене вивчення та оцінка пан-монгольської
активності політичного керівництва МНР у

зазначений період – який, власне, став хронологічним виміром ледь не найбільшого
підйому пан-монгольської ідеї в ХХ ст.
Бурхливі події кінця 1910-х – початку
1920-х рр. внесли певні зміни до “націоналістичного” світогляду монгольських і
бурятських суспільно-політичних діячів.
Вони зрозуміли необхідність підтримати
радянську ідеологію задля здійснення своїх
державницьких задумів, почали у своїх проектах використовувати революційну термінологію та пов’язувати майбутнє Монголії із
процесом “світової революції” (перш за все
китайської). Наведемо позицію тодішнього
бурятського співробітника секції східних народів Сибірського бюро ЦК РКП(б) – Е. Рінчіно, який вже у вересні 1921 р. став головою
Військової ради, потім членом Президії ЦК
Монгольської народної партії (МНП), членом Президії уряду Монголії. Так, у серпні
1920 р. він писав, що Народна партія не ставить собі за мету безумовне відокремлення
Монголії від Китаю, припускаючи можливість входження об’єднаних монгольських
земель до складу Китайської республіки на
засадах федеративної одиниці. Партія прагне до таких форм автономного існування,
що виключили б можливість китайського
втручання у внутрішнє життя країни і розпорошення її території та господарчих ресурсів. Не бачачи можливості досягти угоди
з китайськими шовіністичними колами, Народна партія готова шукати собі спільників
серед радикальних течій Китаю [Элбек-Доржи Ринчино 1998, 33].
У партійній програмі, відомій під назвою “10 принципів” (березень 1921 р.),
вказувалося: партія ставить за мету об’єднання в майбутньому всіх монгольських
племен у єдине державне ціле. Другий з’їзд
МНП (1923 р.) у спеціальній постанові “Про

* Під терміном “панмонголізм” переважно розуміється політичний або релігійно-політичний
рух, спрямований на об’єднання монголомовних та близьких до них народностей і на утворення
незалежної Монголії у складі: Зовнішньої Монголії (Халхи), Внутрішньої Монголії, Барги,
Алтайського округу, Бурятії та Урянхайського краю (нині – Республіка Тива).
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Проблема об’єднання з Внутрішньою Монголією в політиці вищого керівництва МНР (1925–1928 рр.)
ознайомлення народу Внутрішньої Монголії
з політикою нашої партії” стверджував, що
об’єднання всіх монгольських народів та
оживлення монгольської культури є одним з
головних завдань партії. Зазначалося, що Китай жорстоко пригнічує монголів, позбавляючи кочівників земель їхніх предків, що вже
призвело до втрати зв’язків між монголами.
З’їзд також заявив про намір, оскільки Монголія і Китай не пов’язані дружньою угодою,
відправити своїх емісарів до Внутрішньої
Монголії для проведення там роботи з пропаганди політики Монгольської народної
партії [Яскина 2002, 153], що й було втілено в життя в тому ж році. Третій з’їзд МНП
(1924 р.) випустив резолюцію, що закликала
до монгольського єднання. В ній також зазначалося, що неможливо включити Баргу
та Внутрішню Монголію, де зберігається
китайське домінування, а також Туву, номінально незалежну (проте під ефективним
радянським контролем), тому Центральний
комітет отримав інструкцію – шукати нові
шляхи для вирішення цього завдання. Послідовна позиція національних демократів
у цьому питанні виявлялася також під час
російсько-монгольських (1921 р.) та радянсько-китайських переговорів стосовно долі
Монголії (1921–1924 рр.). Так, під час останніх переговорів головні пункти монгольської
сторони були: незалежність Зовнішньої
Монголії та автономія Внутрішньої Монголії. Монгольські урядовці наполягали на
автономії Внутрішньої Монголії в надії, що
вона з часом об’єднається з Зовнішньою.
І Великий Народний Хурал (більшість делегатів якого були членами МНП) відкрився
8 листопада 1924 р., а 26 листопада затвердив першу Конституцію країни, яка проголосила утворення незалежної Монгольської
Народної Республіки. У Конституції, зокрема, декларувалося, що одним із завдань зовнішньої політики МНР є об’єднання монгольських племен в єдину вільну державу,
здатну захистити релігію та інтереси народу. Хурал продемонстрував неабиякий вияв
пан-монгольських настроїв як північних
монголів, так і представників інших “монгольських” земель. Е. Рінчино зазначив: “Ми
маємо стати культурним центром для наших
одноплемінників, ми маємо привернути до
себе мешканців Внутрішньої Монголії, Барги і т.д.” [Rupen 1964, 187]. Міністр закордонних справ А. Амар у своїй доповіді за60

значив: “трудящі Монголії прагнуть..., щоб
внутрішні монголи, баргінці та хухунорські
монголи звільнилися з-під китайського гніту
і щоб усі монгольські племена ...об’єдналися
в одне ціле. Задля здійснення цієї мети монгольський народ буде вести боротьбу, узгоджуючи свої дії з вимогами часу”. Таким
чином, ідея єдності монгольських народів
посідала особливе місце в теоретичних установках монгольських політичних керівників.
У такому ж дусі виступили й представники
інших монгольських народів: зокрема, представник Ордосу стверджував: “Досягнути
свого звільнення ми могли б лише при спільній роботі з Монгольською Республікою та
за її підтримки”. Представники Внутрішньої
Монголії скористалися Хуралом, щоб нагадати про необхідність звільнення тих монголів, які ще страждали внаслідок китайського гноблення. Виступив з таким зверненням представник від Барги Буян Герел
(Фу Мінтай), який зазначив: “Наш народ у
Внутрішній Монголії та Барзі – подібні людям, які все ще відчайдушно борсаються у
воді, і ми сподіваємося, що наші побратими
з Зовнішньої Монголії... зроблять все, на що
здатні, щоб врятувати своїх братів монгольського кореню” [Bawden 1968, 275].
У середині 1920-х рр. пан-монгольський
націоналізм “процвітав” серед монголів та
уряду МНР, визначаючи їхні політичні позиції і розуміння проблеми монгольської автономії та незалежності [Borchigud 2002, 38].
Правлячі кола МНР продовжували лінію на
підтримку революційного руху в монгольських районах Китаю, прагнучи, зокрема,
керувати цим рухом. Ю. Кузьмін керівниками пан-монгольського руху в 1925 – 1928 рр.
називає, в першу чергу, голову ЦК МНРП
Ц. Дамбадоржа, його заступника Н. Жадамбу, Ц. Жамцарано, ідеолога партії, який також
входив до складу ЦК [Кузьмин 1998, 47].
Важливе значення приділялося розвитку
контактів із впливовим китайським генералом Фен Юйсяном (командуючим 1-ї Національної армії Китаю), що мали місце протягом 1925 – першої половини 1927 рр. Союз
цього генерала з Комінтерном та Гомінданом
передбачав перетворення Монголії на транзитний пункт поставки зброї та потенційну
базу революційного руху в Північно-Східному Китаї. До речі, характерно, що на VІІ з’їзді МНРП (1928 р.) Ц. Дамбадорж, втім як і
Н. Жадамба, у відповідь на звинувачення у
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зв’язках з Фен Юйсяном, зазначив: “Зв’язок з
Фином підтримувався за вказівкою Комінтерну, хоча в нас був тут сумнів” [Рощин 1999,
197]. 11 березня 1925 р. на спільному засіданні ЦК МНРП, монгольського уряду та президії Малого хуралу при розгляді питання про
доставку з СРСР через МНР зброї та припасів
для армії Фен Юйсяна, була прийнята постанова про необхідність створення на окраїнах
Китаю мережі революційних баз із місцевого
монгольського, уйгурського, казахського населення, яку би контролював єдиний центр
з Улан-Батору, у складі представників ЦК
МНРП та Комінтерну. На засіданні було зазначено, що Гоміндан, який виник на далекому півдні, не пов’язаний з цими народами ні
ідейно, ні організаційно, відтак доцільно було
б покласти такі завдання на МНРП [Лузянин
2003, 154]. Відповідно керівництво Гоміндану не визнавало такого права за Зовнішньою
Монголією, розглядаючи останню як підлеглу частину майбутнього революційного Китаю. Нота монгольського уряду НКЗС СРСР
від 21 квітня 1925 р., в якій подавалися пропозиції ЦК МНРП щодо власного проводу в
революційній роботі в національних окраїнах включно до відокремлення останніх від
Китаю, зустріла різко негативну реакцію з
боку радянського міністра закордонних справ
Г. Чичеріна. Москва, як і Комінтерн, не схвалювала самостійних дій Улан-Батора, тим
більш, коли вони торкалися консолідації монгольських народів.
Поряд із тим, ще в 1923 р., за підтримки
Урги, була створена Баргінська молодіжна
партія (з 15 січня 1925 р. – Нарревпартія
Східного краю). Партія виступала за приєднання Внутрішньої Монголії до МНР, і,
не маючи власної політичної платформи,
у своїй діяльності керувався вищезгаданими “10-ма принципами” 1921 р. [РГАСПИ,
ф. 532, 4/335, 123]. Зокрема, навесні 1925 р.
керівники Нарревпартії були фактично
пов’язані з ЦК МНРП, яка надавала їм і моральну, і матеріальну підтримку. В 1924 р. у
Калгані Церен Донров (Бай Юнті) організував партію гоміндан Внутрішньої Монголії.
В тому ж році він прибув до Улан-Батора,
щоби провести переговори з ЦК МНРП про
надання допомоги революційному руху
у Внутрішній Монголії та налагодження
постійного зв’язку між Гомінданом і ЦК
МНРП. Одночасно Церен Донров отримав
згоду Улан-Батора на створення єдиної НаСхідний світ №4 2004

родно-революційної партії Внутрішньої
Монголії разом з баргінськими революціонерами. Проте вже тоді виникли розбіжності з приводу керівництва рухом у Внутрішній Монголії (МНП чи Гоміндан) [Лузянин
2003, 128–129]. Протягом 1922–1924 рр.
до МНР приїжджали групи революційної
молоді з Внутрішньої Монголії та Барги,
рівно як і делегації (з Ордосу, Барги), які
виражали прагнення місцевого населення
приєднатися до Зовнішньої Монголії [Автономный район… 1980, 26–27]. У 1925 р.
в партшколі Улан-Батора навчались близько
70 чоловік із Внутрішньої Монголії.
У квітні – травні 1925 р. монгольська
делегація на чолі з А. Амаром вела переговори з Фен Юйсяном в Калгані. В них були
зацікавлені обидві сторони. Фен Юйсян (зустріч відбулася за його ініціативою), зокрема, потребував зброї та боєприпасів, які міг
отримати з СРСР, проте з транспортуванням
через Монголію. До того ж, він сподівався
вплинути на монголів, щоб ті відмовилися від надій на незалежність. Монгольська
делегація намагалася встановити контакт із
впливовим ліберальним генералом, з’ясувати його наміри та вірогідність підтримки. Впродовж переговорів позиції сторін
з головного питання – монгольської незалежності – не змінилися: Фен продовжував
вважати Монголію частиною Китаю [Рощин
1996, 56]. Поряд із тим, у ході зустрічі з’ясувалися позиції сторін з багатьох конкретних
питань. Делегація побувала також у Пекіні,
де зустрілася з представниками Центрального Виконкому Гоміндану. В роботі делегації
брав участь уповноважений Комінтерну в
Монголії Т. Рискулов, який, зокрема, під час
переговорів з Фен Юйсяном висував питання автономії Барги [РГАСПИ, ф. 144, 1/7, 6].
Не заперечуючи позитивних результатів переговорів, Т. Рискулов, дійшов до такого висновку: “За весь час перебування в Китаї в
мене склалося враження, що ні праві, ні ліві
китайці не мислять собі відокремлення Монголії” [Рощин 1999, 110, 124]. Сам уповноважений Комінтерну вважав своїм обов’язком
всіляко сприяти розгортанню революційної
боротьби в Китаї, використовуючи, зокрема,
національно-визвольний рух у Внутрішній
Монголії та Барзі. Проте, останній не мав завадити загально-китайській революції. Отже,
Т. Рискулов підтримував нелегальну партійну роботу в монгольських районах Китаю,
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проте під контролем Комінтерну. Така позиція далеко не завжди знаходила підтримку
серед монгольського керівництва.
Одним з головних виразників т. зв. “революційного панмонголізму” на початку
1925 р. був Е. Рінчино. У своїй доповіді
“Панмонголізм і наша закордонна робота” на
засіданні ЦК МНРП від 26 травня 1925 р. він
зазначав: “Заперечувати, що ми “пан-монголісти” не доводиться. Це проходить червоною ниткою в усіх постановах і резолюціях
нашої Партії: Третій з’їзд Партії, що відкрив
нову еру в історії нашої Партії та держави,
провів нам за обов’язок поставити закордонну роботу. ...Ми, між іншим, за емансипацію
монгольських племен від гніту китайських,
монгольських, японських та інших мілітаристів, феодалів і теократів. У наших руках
загально-монгольська національна ідея небезпечна та гостра революційна зброя”, яку
не слід віддавати монгольській аристократії
та японцям [Элбек-Доржи Ринчино 1998,
103–104]. На відміну від позиції Комінтерну,
Е. Рінчино вважав, що питання, зокрема про
роботу у Внутрішній Монголії, має вирішувати, насамперед, монгольське керівництво,
що там не потрібна самостійна Народнореволюційна партія, натомість має функціонувати філіал МНРП. У ході обговорення
доповіді розгорнулась гостра політична дискусія між Е. Рінчино та Т. Рискуловим, який
вважав, що питання про роботу у Внутрішній Монголії має вирішуватись у Москві,
оскільки МНРП не в змозі самостійно здійснити її, обмежуючись збуренням повстань
[Лузянин 2003, 155]. Внаслідок тривалого
конфлікту з Т. Рискуловим, за пропозицією
ЦК МНРП, “революційний панмонголіст”
у липні 1925 р. був знятий з роботи в Монголії. Були відкликані до Москви також і
Т. Рискулов, і повноважний представник
О. Васильєв, який підтримував Е. Рінчино з
багатьох питань.
У серпні 1925 р. радянський міністр закордонних справ Г. Чічерін виклав новому
повноважному представнику П. Никифорову основні положення щодо позицій СРСР
у Монголії. Зокрема, вони полягали в наступному: 1) ставлення до Зовнішньої Монголії: ми формально декларуємо автономну
самостійність Монгольської республіки під
протекторатом Китаю, але практично ведемо там таку роботу, щоб за внутрішньополітичним та економічним будівництвом
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Монголія наблизилася до радянських форм;
2) Ми заперечуємо проти прагнення монгольського уряду приєднати до себе Внутрішню Монголію з огляду на наше політичне становище в Китаї (приєднання
Монголії було б віднесено за рахунок нашого впливу і внесло б роздратування в
китайське суспільство); 3) Урянхай ми
вважаємо окремою автономною Народною республікою, що знаходиться під протекторатом Китаю, як і Монголія. Тому ми
заперечуємо проти об’єднання Урянхаю з
Монголією [РГАСПИ, ф. 144, 1/7, 3]. Зокрема міністр військових справ Т. Фрунзе надав вказівку радянському представникові в
МНР – Кангеларі, щоби всі заходи військового характеру, як за межами Зовнішньої
Монголії, так і в середині її, не робилися
поза відомом П. Никифорова. Наведені положення демонструють послідовний захист
радянською дипломатією своїх інтересів у
Центральній Азії: так, наприклад, вважалося, що Урянхай має стати, зберігаючи свою
формальну незалежність, сферою впливу
СРСР. З багатьох міркувань, зокрема, враховуючи міжнародний фактор, Радянський
Союз вважав за потрібне зберегти самостійність і Зовнішньої Монголії, поступаючись при цьому китайцям щодо Внутрішньої Монголії та Барги.
З призначенням П. Никифорова активність монголів у питанні об’єднання затихла;
вони чекали на приїзд нового політичного
представника, щоб з’ясувати його погляди на
становище Монголії. П. Никифоров разом з
новим уповноваженим Комінтерну М. Амагаєвим намагалися зосереджувати всю увагу
монголів на необхідності відмови від панмонгольських тенденцій. Правляча верхівка
йшла на це досить повільно. Група на чолі
з прем’єр-міністром Б. Церендоржем, за
участю зокрема, А. Амара та С. Магсаржава (воєнний міністр), своїми наполегливими
закликами до об’єднання заохочувала і молодь. З питання панмонголізму різночитань
між монгольськими правлячими угрупованнями нібито й не існувало. Навпаки, “здійснення ідеї об’єднання як би створювало
вдячну славу для учасників” [РГАСПИ, ф.
144, 1/40, 14–15]. Проте, несподівано для радянської сторони, на це питання жваво відгукнулися худонці – опозиція лівого спрямування (представники якої прийшли до влади
наприкінці 1928 р.). Вони вирішили це пиСхідний світ №4 2004
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тання просто: якщо ми отримали свободу,
то нехай і інші нею користуються. Ставлення худонців, насамперед, до Урянхайського
питання занепокоїло верхівку; було вжито
спроби примусити відмовитися їх від хибного крока. Проте ця спроба зазнала невдачі,
зокрема, завдяки радянському втручанню.
Поряд із тим, інтенсивна взаємодія правлячих кіл МНР з керівниками національно-визвольного руху у Внутрішній Монголії та
Барзі продовжувалася.
На думку П. Никифорова, пасивність
О. Васильєва до пан-монгольського питання створювала серед монголів ілюзію, що
СРСР мовчазно санкціонує їхні плани. Війна Т. Рискулова з полпредом з ряду питань, у
тому числі і з питання про панмонголізм, не
могла дати позитивних результатів з тої причини, що монголи від обох сторін брали, що
їм потрібно, підтримуючи то одну, то іншу
сторону, залежно від потреби. Взагалі, вважав
П. Никифоров, повноважне представництво
СРСР недостатньо усвідомило політичну лінію НКЗС у Монголії або недостатньо твердо
її проводило, що виразилося в частих панмонгольських проривах уряду МНР і навіть
деяких радянських товаришів (як-то Т. Рискулов під час делегації до Фен Юйсяна). Такі
явища могли мати місце лише в тому випадку, коли політика представництва віддавалася випадковій течії, і радянські відповідальні
робітники в Монголії не мали відповідних
керівних вказівок з його боку. П. Никифоров
убачав, зокрема, серед радянських завдань у
Монголії: втовкмачити МНРП та монгольському уряду необхідність відмовитися від
пан-монгольських планів і спрямувати їхню
увагу на зміцнення внутрішньої політики
МНР [РГАСПИ, ф. 144, 1/173, 62–63].
На ІV з’їзді МНРП (23.09 – 2.10. 1925 р.)
у проект тимчасової програми партії було
включено пункт про підтримку партією
боротьби за звільнення від ярма “іноземної влади” сусідніх монгольських племен,
які продовжують потерпати від китайської
колоніальної влади та лихварського капіталу. Цей пункт був виключений з програми
лише внаслідок тиску уповноваженого Комінтерну М. Амагаєва, який зазначив, що
окремим пунктом про це говорити не варто.
Уповноважений Комінтерну (як і його попередник) стверджував, що перед МНРП,
як революційною партією, стоїть більш
широке завдання: підтримувати революційСхідний світ №4 2004

ну боротьбу не лише споріднених монгольських племен, але й інших пригноблених
народів. До того ж, вказаний пункт можна
тлумачити в сенсі обов’язковості об’єднання навколо Халхи інших монгольських
племен. Мовляв, це було б небезпечним та
шкідливим ухилом у бік панмонголізму. Зовнішня Монголія не може виставити себе в
ролі єдиного збирача монгольських земель.
Проблема загально-монгольського об’єднання – справа майбутнього добровільного узгодження трудящих, на наступний же
день після перемоги їхнього національнореволюційного руху. Проте М. Амагаєв зауважував, що не треба розуміти справу так,
нібито МНРП забороняється підтримувати
революційну боротьбу суміжних з Халхою
монгольських народів [ІV съезд…1925,
46–47]. Врешті-решт, у резолюції з’їзду,
зокрема, йшлося про небезпеку панмонголізму як руху, що суперечить інтересам
узгодження та об’єднання з національновизвольними рухами в інших далекосхідних країнах, особливо в Китаї.
Ще в червні 1925 р. розпочалися регулярні поставки з СРСР зброї для армії Фен
Юйсяна, який перебазувався у Внутрішню
Монголію, до Калгану. Спочатку зброя йшла
з Верхнєудінську до Калгану протягом двох
тижнів. Вирішивши прискорити цей процес, радянське керівництво, після узгодження з МНРП, зробило з Улан-Батора основну
транзитну базу, звідки зброя доставлялася
до ставки генерала за 7 днів автомобільного шляху [Лузянин 2003, 153]. У жовтні
1925 р. на спільній нараді було прийнято
рішення про об’єднання двох вищезгаданих партій: Нарревпартії Східного краю та
гоміндану Внутрішньої Монголії – в єдину
Народно-революційну партію Внутрішньої
Монголії (НРП ВМ), з часу свого заснування і матеріально, й організаційно пов’язану
зі штабом Фен Юйсяна. На цій же нараді
була прийнята програма, в якій, зокрема,
зазначалося, що метою партії є досягнення
адміністративно-територіальної автономії
Внутрішньої Монголії, а в перспективі –
створення вільної Китайської Федеративної
республіки. Ц. Дамбадорж та С. Буяннемех
(колишній член Президії ЦК МНП, який з
кінця 1924 р. деякий час працював у партійних організаціях Внутрішньої Монголії)
були присутні на установчому з’їзді. Тоді
Ц. Дамбадорж радився з Фен Юйсяном,
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ймовірно, стосовно майбутньої об’єднаної Монголії [Rupen 1964, 188]. 19 жовтня
1925 р. відбулася зустріч Ц. Дамбадоржа
з іншим китайським політичним лідером,
союзником Фена – Дуань Цижуєм, який,
зокрема, сказав монгольському політику:
“Наразі важливо [для Вас] відходити від
Росії та повертатися ближче до нас” [Rupen
1979, 34]. Після цього голова ЦК МНРП вів
переговори у Пекіні з керівниками Гоміндану про укріплення зв’язків між обома партіями. У квітні 1926 р. у Монголії перебувала
делегація Гоміндану та Комуністичної партії Китаю (КПК). Представник Гоміндану
Ма Хот’єн, який у 1926–1927 рр. відвідував
Внутрішню та Зовнішню Монголію, навіть
стверджував: незважаючи на факт, що Зовнішня Монголія обірвала стосунки з Китаєм, безперервний зв’язок з Гомінданом підтримується [Borchigud 2002, 37]. Поряд із
тим, монгольські політики в тому ж 1926 р.
вважали, що Гоміндан у національній політиці не буде відрізнятися від старого імперського уряду і що перед монголами рано чи
пізно стане питання про збройний захист
своєї незалежності від Китаю [РГАСПИ, ф.
144, 1/40, 23].
У резолюції Східного відділу Виконкому Комінтерну з монгольського питання
від 23 січня 1926 р., зокрема, зазначалося:
з огляду на те, що питання про революційну роботу Внутрішньої Монголії організаційно остаточно не оформлене, ЦК МНРП
має наперед, до роз’яснення цього питання, утримуватись від налагодження безпосередніх зв’язків із ЦК НРП ВМ, представляючи в кожному окремому випадку
до Виконкому Комінтерну питання, що виникли в цій сфері [РГАСПИ, ф. 495, 152/46,
8]. Баргутське угруповання ЦК НРП під
проводом Мерсее було щільно пов’язане
з Улан-Батором і Комінтерном. У 1926 р.
ця група взяла під контроль Ордоський та
Уланцабський сейми Внутрішньої Монголії та у вересні того ж року провела мобілізацію населення в цих районах. Необхідна
для цього зброя безпосередньо постачалася з Улан-Батора через представників
МНРП та Комінтерну, поза контролем Фен
Юйсяна, який постачав зброю прогомінданівському керівництву НРП під проводом
Церен Донрова [Лузянин 2003, 158]. Іноді
відправляла МНРП і своїх інструкторів –
монголів. Більшість революційних акцій
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На початку 1926 р. у зв’язку з тимчасовими успіхами Фен Юйсяна, в монгольському
уряді активізувалась ідея об’єднання Монголії. Успіхи 1-ї Національної армії Китаю
на чолі з Фен Юйсяном, відволікання нею
уваги Чжан Цзоліня (намісника Маньчжурії) та Японії, створювали, на думку П. Никифорова, серед політичних кіл Монголії
ілюзію щодо сприятливих зовнішніх умов
для постановки на порядок денний питання
відновлення єдиної великої Монголії. Поглибленню таких настроїв сприяла та обставина, що забезпечення армії Фен Юйсяна в
деякій мірі знаходилося під монгольським
контролем. Фен Юйсян враховував цю обставину і, щоб не створювати перебоїв у постачанні, свідомо загравав з монгольським
урядом. Останній, отримавши певну самостійність у цих контактах, у свою чергу, розгорнув агітацію в монгольських частинах
Фена. Зокрема, голова ЦК НРП ВМ Церен
Донров покладав великі надії на підтримку
Фен Юйсяна; так він 26 січня 1926 р. зазначав, що останнім часом Фен хоче дозволити
монголам мати армію, яку очолить генерал
Чжан. Він, за словами Церен Донрова, поклявся допомогти Внутрішній Монголії
отримати автономію [РГАСПИ, ф. 144, 1/7,
28]. Монгольська армія під проводом Чжана
мала розпочати наступ на сили Чжан Цзоліня (в Хейлудзянській провінції).
Переговори монгольських урядовців з
Фен Юйсяном йшли, зокрема, про спільні
військові дії на теренах Внутрішньої Монголії. Наприклад, маючи точні дані щодо
кількості Монгольської народної армії, її
озброєння, і знаючи, що МНР не в змозі
допомогти йому військовою силою, Фен
Юйсян усе ж звернувся до монгольського
уряду з проханням: надати йому 30 тисяч
вершників. Монголи відмовили, пообіцявши моральну підтримку. Факт такого
звернення переконував монгольське керівництво у слабкості Китаю, який був головною перешкодою для омріяного об’єднання [РГАСПИ, ф. 144, 1/40, 10].
Фен Юйсян відвідав Ургу навесні 1926 р.
(з 22 березня по 27 квітня) на своєму шляху
до Москви. На честь китайського генерала
ЦК МНРП було влаштовано бенкет, де той
виступив з промовою поряд із членами ЦК –
М. Амагаєвим і Ц. Дамабадоржи. За словаСхідний світ №4 2004

І.В. Отрощенко
ми голови ЦК НРП ВМ Церен Донрова, Фен
навіть пообіцяв підтримати незалежність
Зовнішньої Монголії та автономію Внутрішньої Монголії та укласти належний документ. Цей документ Церен Донров збирався
розробити разом з генералом Чжаном, збираючись потім відправитись до Внутрішньої
Монголії, поширити там звернення Фена і
навіть скликати перший Великий Хурулдан,
організувати національну монгольську армію тощо [РГАСПИ, ф. 144, 1/7, 36, 42]. Радянські урядовці зауважували, що стосунки
з Гомінданом необхідно підтримувати, але
на його допомогу особливо розраховувати
не варто, а необхідно спиратися на власні
сили. На декларації ж Фена покладатись не
слід, оскільки, не будучи при владі, він не в
змозі їх здійснити, до того ж, і популярності
йому такі заяви не додадуть.
Фен Юйсян у цей період багато спілкувався з П. Никифоровим. Останнього
цікавило, зокрема, питання про ставлення
керівництва Зовнішньої Монголії до Фена
і, відповідно, про ставлення самого Фена і
Гоміндану до автономії Внутрішньої Монголії. За щоденником П. Никифорова, радник Фен Юйсяна – Лін повідомив, що той
розраховує за допомогою декларування
незалежності Зовнішньої Монголії та автономії Внутрішньої Монголії втягнути МНР
у військові дії. З цією метою він пообіцяв
монголам, що виведе свої війська з Внутрішньої Монголії, чого насправді, звичайно, не зробить [РГАСПИ, ф. 144, 1/7, 42]. З
часом схожі дипломатичні поради Фену надасть і сам П. Никифоров. Так, в одному зі
своїх листів до генерала (від 11.02.1927) він
вказує на необхідність із дипломатичних
міркувань приділяти більше уваги керівництву Зовнішньої Монголії. П. Никифоров
пише: “Політично для Вас було б корисніше відправити теплого листа ЦК та уряду
Зовнішньої Монголії, а також повідомлення, що Ви підтримаєте в ЦК Гоміндану ідею
автономії Внутрішньої Монголії. Треба
вважати, що з ЦК Гоміндану про це будуть
говорити. Якщо Ви висловитесь у сприятливому дусі, це зміцнить симпатії та довіру до Вас монголів” [РГАСПИ, ф. 144, 1/40,
30]. У березні 1927 р. Фен Юйсян навіть обговорив з представниками ЦК МНРП план
формування монгольської кавалерії під виглядом “східно-монгольської національної
міліції” для наведення порядку у східних
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хошунах Внутрішньої Монголії в кількості
трьох полків по 5000 вершників кожний
[Лузянин 2003, 157]. Звичайно, Фен Юйсян не був захисником монгольських прав.
Він просто сподівався використати корінне
населення проти Чжан Цзоліня. До того ж,
видатний американський монголознавець
Р. Рупен загадував про плани Фена щодо
масової колонізації китайськими селянами
монгольських земель [Rupen 1979, 34].
У 1926–1927 рр. панмонгольські настрої
серед правлячих кіл Монголії набули ще
більшої актуальності внаслідок розгортання
китайської революції та підйому національного руху у Внутрішній Монголії. Проте
монгольські політики висловлювалися на цю
тему обережно. На запитання щодо “трьох
хвороб” МНРП (у тому числі й панмонголізму), що їх закидали співробітники Східного
відділу Комінтерну, Ц. Дамбадорж у лютому
1926 р. в Москві відкинув це “звинувачення”
як необґрунтоване. Пояснюючи свою точку зору, він зазначав: халхасці будують своє
внутрішнє життя і зовсім не налаштовані йти
з панмонгольськими ідеями до інших монгольських племен. Головним чином, підтримуються контакти з внутрішніми монголами,
чи з бурятами, проте, вони не мають великого
значення, оскільки будь-яке їхнє поглиблення
в даний час і за даних умов викликає традиційну недовіру до цих, хоча й споріднених,
племен. Якщо ж і має місце виявлення панмонгольських тенденцій, то вони спостерігаються не з боку халхасців, а з боку бурятів чи
внутрішніх монголів. Особливо панмонгольські тенденції виявляються з боку вузько-націоналістичних угруповань бурятів; цей факт
пояснюється тим, що буряти, розчинені в
масі російського населення, шукають виходу
у панмонголізмі [РГАСПИ, ф. 144, 1/40, 117].
Його заступник Н. Жадамба якось під час аймачної партійної конференції на запитання секретаря партосередку: “Які заходи вживаються щодо об’єднання монгольських племен, до
якого прагне партія?” – відповів, що вирішення цього питання залежить від міжнародної
атмосфери, і не можна думати про можливість примусового об’єднання халхасцями інших монгольських племен [РГАСПИ, ф. 495,
152/57, 37]. Звичайно, висловлюючись таким
чином, монгольські можновладці були не
зовсім відверті. Зокрема, радянський представник у МНР – Кангеларі – у своїй доповіді
про Внутрішню Монголію (від 7.07.1927 р.)
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зазначав, що зовні халхасці в питаннях визвольного руху Внутрішньої Монголії тримаються дуже стримано, побоюючись звинувачення у панмонголізмі, проте цікавість,
що вони до нього виявляють, поза сумнівом.
Вплив халхасців на визвольний рух Внутрішньої Монголії тим більш природній, що вони
пов’язані з внутрішніми монголами тисячами
ниток, торговельних стосунків, економічних і
суто родинних. Так що, в разі виникнення визвольного руху у Внутрішній Монголії, який,
безумовно, назрів, він піде під проводом Зовнішньої Монголії, і спроба штучно віддати
його під провід Китаю (Гоміндану) від початку приречена на невдачу [РГАСПИ, ф. 495,
154/293, 28].
Теоретики загально-монгольської єдності
висували ідею про політичне об’єднання всіх
монгольських народів, прагнучи “дійсної незалежності Монголії”. Найбільш чітко це висловив вищезгаданий Ц. Жамцарано, який
був, фактично, головним ідеологом партії. За
словами одного з представників “лівої опозиції”, “Жамцарано став політичним учителем
державних керівників, усі схиляються перед ним, як перед богом” [Рощин 1999, 202].
З тактикою поширення революції на Схід
Ц. Жамцарано пов’язував питання створення
союзної держави всіх монгольських національностей з центром в Улан-Баторі. Він розглядав об’єднання монголів як одне з найважливіших завдань національного відродження.
Халха-монголи своїм прикладом, політичними, економічними та культурними успіхами зобов’язані наблизити інші монгольські
народи до себе. Ц. Жамцарано стверджував,
що за рахунок теренів однієї лише Зовнішньої Монголії не можна досягти ґарантованої могутності, треба неодмінно об’єднати
та прийняти всі монгольські народності, досягти з’єднання їхніх прагнень, що дозволить
уникнути збитків через слабкість потенціалу
при можливому зіткненні з будь-ким. Він зауважував, що за розмірами терени Монголії
просторі, проте за кількістю населення країна
малочисельна. Такий стан речей є серйозною
перешкодою для подальшого розвитку. Бажано збільшити населення принаймні вдвічі
шляхом зближення монгольських народів, що
населяють розлогі терени Центральної Азії,
насамперед, добитися їхнього компактного
розселення, зокрема переселення калмиків на
споконвічну батьківщину. Об’єднання мало
відбутися на засадах рівноправ’я та свободи, з
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рівним представництвом в органах верховної
влади [Чимитдоржиев 2000, 15]. Об’єднання
МНР з Внутрішньою Монголією, Бурятією,
Калмикією, з монголами Сінцзяну й Туви
мало призвести до поновлення історичного
регіону мешкання монголів і до перетворення країни на дійсно самостійну і суверенну
державу, незалежну від впливів Японії, Китаю та Росії. Нова незалежна Монголія мала
дотримуватися нейтралітету, як Швейцарія.
В справі цієї національної консолідації монгольських народів як головний (проте не єдиний) засіб мала бути використана спільна релігія (буддизм). У своєму листі до ЦК МНРП
(1931 р.) Ц. Жамцарано, зокрема, виклав свої
міркування стосовно відродження культури
та освіти всіх монгольських племен на основі возз’єднання діалектів колись єдиної монгольської мови. За його словами, в Росії панмонголізм – це боротьба за самоуправління в
Бурятії та Калмикії, а в Китаї – боротьба проти розділу Зовнішньої та Внутрішньої Монголії [Улымжиев, Цэцэгма 1999, 76].
Панмонгольські прагнення керівництва
МНР наштовхувалися на активну протидію з
боку радянської сторони. Зовнішня політика
СРСР визначалася, зокрема, фактором дотримування історичних пріоритетів, успадкованих від Російської імперії (звідси негативне ставлення до ідеї створення “Великої
Монголії”). Водночас, радянські урядовці
вважали, що пан-монгольський рух зашкодить такій пріоритетній течії, як китайська
революція. Радянська дипломатія, як і Комінтерн, розглядала різні варіанти вирішення
проблеми “двох Монголій”. Проте в них не
йшлося про об’єднану незалежну Монголію. У 1927 р. радянський політичний представник П. Никифоров зазначив у розмові з
Б. Церендоржем, що СРСР не схильний іти
назустріч пан-монгольським тенденціям монгольського керівництва [Лузянин 2003, 157].
У резолюції Східного відділу Виконкому Комінтерну з монгольського питання від 23 січня
1926 р., зокрема, зазначалося, що в подальшому ЦК МНРП має продовжити ту ж лінію рішучої боротьби з правими тенденціями, перш
за все – з панмонголізмом [РГАСПИ, ф. 495,
152/46, 8]. “Додаткова пропозиція щодо роботи
у Внутрішній Монголії” (від 17 січня 1927 р.),
прийнята Виконавчим комітетом Комінтерну,
стверджувала, що національно-революційний рух Внутрішньої Монголії є частиною загально-китайського національноСхідний світ №4 2004

І.В. Отрощенко
визвольного руху під проводом Гоміндану
та КПК; “Національно-революційний рух
у Внутрішній Монголії має знаходитись
поза безпосереднього керівництва з боку
Зовнішньої Монголії, для керівництва цим
рухом існує самостійна партія Народно-революційна партія Внутрішньої Монголії”,
яка працює за директивами Комінтерну”
(п. 2). Для узгодження загальних питань роботи та налагодження необхідних зв’язків вважа ло ся необхідним
скликання конференції з представників
НРП ВМ, Гоміндану та КПК [РГАСПИ,
ф. 495, 154/293, 11]. Робота НРП ВМ
мала вестися під гаслом боротьби з феодальним ладом та автономії Внутрішньої Монголії у складі Федерації Революційної Китайської Республіки. Особисто
Ц. Дамбадорж побачив у словах 2-го пункту
звинувачення ЦК МНРП в панмонголізмі. В
інструкції для роботи у Зовнішній Монголії
(від 1928 р.) зазначалося, що в боротьбі з ідеологією панмонголізму слід висувати ідею національної незалежності і перспективу об’єднання монголів у майбутньому на засадах
революційної влади, всебічно застерігаючи
від ризикованої агітації за об’єднання в теперішній час у силу, головним чином, зовнішніх
загроз [РГАСПИ, ф. 495, 152/59, 2].
Протягом 1925–1928 рр. правляча еліта
МНР намагалася відстоювати свої позиції в питанні об’єднання з Внутрішньою
Монголією. Проте худонці висловлювали
значно більшу поступливість радянським
директивам. Поразка ж китайської революції (1925–1927 рр.) завдала нищівного удару по теорії “світової революції”, а
відтак і по надіям панмонголістів. Перехід влітку 1927 р. Фен Юйсяна на бік Чан
Кайші і розрив останнього з Комінтерном
остаточно розкололи НРП ВМ і призвели
до згортання революційної роботи МНРП
у Внутрішній Монголії. Хоча в Улан-Баторі
впродовж першої половини 1928 р. при ЦК
МНРП знаходився особистий представник
Фен Юйсяна Чен Цзичень, Ц. Дамбадорж
та інші монгольські керівники офіційно
підкреслювали відсутність будь-яких стосунків з Феном чи з групою Церен Донрова,
посилаючись на заборону Комінтерну керувати або готувати революційні дії в цьому
регіоні Китаю. Остання обставина, тим не
менш, не заважала монгольському керівництву підтримувати неофіційні контакти з
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Внутрішньою Монголією, її революційними групами. Особливо активними прибічниками курсу на поглиблення революційних зв’язків були, на думку відомого російського дослідника С. Лузяніна, Н. Жадамба,
Ц. Жамцарано та Х. Чойбалсан. Проте, під
тиском контрольованого радянською владою комінтерну правляча верхівка МНР не
підтримала повстання в Барзі (серпень-вересень 1928 р.). Коли до Улан-Батора прибула баргутська делегація з повідомленням, що до повстання все підготовлено, і,
що вони очікують на подальші настанови
ЦК МНРП, лише Ц. Жамцарано на спільній
нараді (11 серпня 1928 р.) виступив за беззаперечну підтримку баргінської операції
і негайне включення МНР у військові дії
[Лузянин 2003, 160–161]. Підсумкове рішення ЦК щодо надання допомоги повсталим виявилось негативним, й надалі партія
офіційно відмежувалася від подій у Барзі,
наказавши навіть роззброювати та інтернувати озброєних повстанців, якщо ті перейдуть кордон МНР.
Паралельно до відмови Комінтерну та
СРСР від експорту революції на терени Китаю у МНР відбуваються радикальні політичні зміни. На VІІ з’їзді МНРП (23 жовтня –
11 грудня 1928 р.) прихильники панмонгольської ідеї з лав керівництва МНР востаннє з трибуни висловились про необхідність об’єднання монгольських народів.
Проте як ця позиція, так й інші засади
національних демократів зазнали гострої
критики. Зокрема, глава делегації Комінтерну Б. Шмераль зазначив: “Це японське гасло (панмонголізм – прим. авт.)
суперечить інтересам монгольського народу” [Улымжиев, Цэцэгма 1999, 81]. У
результаті роботи з’їзду колишні партійні
лідери – національні демократи ”правого
спрямування” – були виключені зі складу керівництва. До влади прийшли “ліві”,
розпочався так званий лівацький експеримент (1929–1932 рр.) на теренах МНР. І в
цій новій ситуації співчуття ідеї загальномонгольської єдності трактувалося ледь
не як державна зрада. У другій половині 1930-х рр. ті, хто відстоював цю ідею,
були засуджені та страченні за участь у
“панмонгольській організації”, що нібито
готувала відторгнення Бурятії від СРСР та
створення Великої Монгольської держави
під протекторатом Японії.
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Проблема об’єднання з Внутрішньою Монголією в політиці вищого керівництва МНР (1925–1928 рр.)
Розвиток пан-монгольських ідей у 1925–
1928 рр. характеризувався кількома напрямами: ведення переговорів з різними китайськими політичними силами; співпраця з
НРП ВМ, всебічна підтримка революційної
діяльності на теренах Внутрішньої Монголії та Барги; відстоювання перед СРСР та
Комінтерном права очолити революційний
та визвольний рух на зазначених теренах.
Не випадково поширення пан-монгольських
ідей збігається в часі з розквітом національної
демократії (1926–1928 рр.) – періодом обміркованого національно-свідомого політичного
курсу в МНР. У досліджуваний період монгольське керівництво офіційно мусило відмовлятись від втілення в життя постанов перших партійних з’їздів (1921–1924 рр.). Проте
монгольські політики, насамперед Е. Рінчино,
Ц. Дамбадорж, Н. Жадамба, Ц. Жамцарано,
усвідомлювали важливість об’єднання передусім з Внутрішньою Монголією задля національного відродження. Ідея загально-монгольського об’єднання поставала при кожній
спробі відродити незалежну Монгольську
державу, а непевні часи революції в Китаї
давали надію на здійснення давно плеканих
мрій. Отже, розуміння власних національних

інтересів монгольською елітою не змінилося,
незважаючи на зміну суспільного ладу та появу нової ідеології.
Контакти монгольського керівництва з
китайськими політиками та військовими в
досліджуваний період зайвий раз підтвердили, що жодна з політичних сил Китаю не
готова визнати факт існування самостійної
Монголії, бодай якоїсь її частини. Ні до чого
не призвели й спроби монгольських політиків
відстояти перед СРСР та Комінтерном право
очолити революційний та визвольний рух на
теренах Внутрішньої Монголії та Барги. Радянські дипломати та представники Комінтерну намагалися вмовити керівництво МНР
перенести вирішення монгольської проблеми
на майбутнє. Тимчасове розглядання МНР в
якості “трампліну” або “мосту” до Китаю суттєво не позначилися на негативному ставленні радянських можновладців до самої ідеології панмонголізму, що передбачала, зокрема,
утворення незалежної держави монгольських
народів. У несприятливих міжнародних умовах, під постійним тиском СРСР монгольські
політики наприкінці 1920-х рр., урешті-решт,
відмовилися від курсу на об’єднання, проте
не облишили відповідних сподівань.
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Л.Д. Пріцак

ПЕРШИЙ ПОХІД
БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НА МОЛДАВІЮ

У

НАУКОВІЙ літературі існують різні
думки про причини татарського походу на Молдавію в 1650 р. й участь у ньому
Війська Запорозького на чолі з українським
гетьманом Богданом Хмельницьким.
Михайло Грушевський пояснює цей похід намаганням примусити молдавського
господаря Василя Лупула розірвати союз з
поляками і перейти на бік козаків. Українсько-молдавські відносини вчений трактує як “несимпатичний”, “малозамітний”
і “маловажний епізод козацької політики,
що справив неприємне враження на українську громадськість”1.
Іван Крип’якевич звертає увагу на те,
що Василь Лупул лише прикидався приятелем Запорозького Війська, а насправді
служив Польщі, тому Хмельницький намагався спочатку дипломатичним шляхом
розірвати молдавсько-польський союз, але
Лупул ухилився від рішень, і це примусило
українського гетьмана силою зброї досягти своєї мети. В результаті цього походу у
вересні 1650 р. Василь Лупул капітулював
перед Хмельницьким, і в укладеній угоді
господар зобов’язався віддати свою дочку
Розанду за Тимоша Хмельницького2.
На думку М. Костомарова, Молдавія
стала яблуком розбрату між Україною і
Польщею через дочку Лупула3.
П.Н. Буцинський головну мету козацького походу в Молдавію 1650 р. вбачає у
бажанні Богдана Хмельницького одружити свого сина з молдавською княжною:
“Богдан Хмельницький вирішив кров’ю
народу здобути дружину своєму синові”4.
Польський історик Анатоль Левицький
обвинувачує Богдана Хмельницького в
“самолюбному намірі” захопити Молдавське князівство й управляти ним та Україною під зверхністю Туреччини5.
Румунські історики І. Ністор6 і Н. Йор7
га відзначають міцні зв’язки між Україною і Молдавією під час гетьманування
Богдана Хмельницького і пояснюють їх
насамперед не політичними мотивами, а
лише територіальною близькістю цих двох
країн, спільністю віри їхніх народів та диСхідний світ №4 2004

настичним союзом козацького гетьмана з
двором молдавського господаря. Зокрема,
І. Ністор пояснює похід 1650 р. особистими інтересами Богдана Хмельницького.
Вторгнення в Молдавію вчений арґументує бажанням гетьмана “увійти в просвітницький світ шляхом породичання з Василем Лупулом”8.
Польський історик Л. Кубаля писав, що
Богдан Хмельницький прагнув отримати
“для свого дому господарство Молдавське”, а оскільки Туреччина не дозволяла
цього, то він вирішив одружити свого сина
з дочкою молдавського господаря і всетаки підкорити собі Молдавію9.
Молдавський історик М.А. Мохов10 та
український О.Ф. Єрмоленко11 писали про
татарський похід 1650 р. те, що сам Богдан Хмельницький підкреслював: ініціаторами походу були кримські татари, і що
їхньою метою стало захоплення здобичі, а
він, український гетьман, брав участь у поході як союзник і тільки змінив напрямок
походу, тобто татари хотіли іти на Москву,
а він умовив їх повернути на Молдавію.
Молдавський господар Василь Лупул, як
пише, зокрема, М.А. Мохов, був незадоволений українським козацтвом з самого початку державотворення Б. Хмельницьким
України. В українського гетьмана лівий
фланг, таким чином, залишався під загрозою нападу. З цим Богдан Хмельницький
як видатний дипломат і полководець не міг
змиритися, тому вирішив зробити Молдавію своєю союзницею12.
Є три основні питання, які плутають
згадані вище вчені, а саме: 1) коли український гетьман почав цікавитися Молдавією; 2) чому Б. Хмельницький зацікавився саме цією країною; 3) чому у вересні
1650 р. Богдан Хмельницький здійснив на
Молдавію похід?
Після підписання 18 серпня 1649 р.
Зборівського договору стало зрозуміло і
Польщі, і Хмельницькому, що цей договір
може не бути тривалим, і боротьба з Польщею продовжуватиметься. Тоді український гетьман, імовірно, дійшов переко69
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нання, що мусить убезпечити південний
кордон від непередбачених дій молдавського воєводи. Конкретні зв’язки почали
встановлюватися після Зборівського договору. Богдан Хмельницький до Ракоці
висилає 29 листопада 1649 р. посольство
під керівництвом Павла Тетері13. Український гетьман заохочував семигородського князя, щоб він не залишав своїх планів
стосовно Польщі й надалі розраховував на
його допомогу. Ракоці відповів вибаченням, оскільки не підтримав козаків у їхній
кампанії проти Польщі, і запевнив, що в
майбутній війні обов’язково дасть допомогу козакам14. Семигородський князь водночас прикладав руку і до політики гетьмана
в Молдавії, дуже складної і нечіткої, адже
дунайські князівства у політичній боротьбі стали класичним гніздом інтриг і підступів. Противники молдавського господаря Василя Лупула хотіли використати
Козаччину проти нього, а Лупул намагався
зберігати відносини з Б. Хмельницьким,
проте не повністю, бо йшов на добрі стосунки як з українським гетьманом, так і з
Ракоці. Василь Лупул тягнувся до Польщі
і прагнув отримати “ідігенат”, а також цінував свої родинні зв’язки з Радзивіллом,
що і спонукало Хмельницького звернути увагу на Молдавію15. Деякі контакти
встановилися ще в кінці 1648 – на початку
1649 рр. у зв’язку з переїздом через Україну Єрусалимського патріарха Паїсія, який
раніше діяв у Молдавії. Яку роль міг мати
зв’язковий між патріархом і Хмельницьким Юрій Немирич, точно встановити не
можна. Тому вважаю, що, очікуючи акції зі
сторони Польщі в останній чверті 1649 р.,
Хмельницький серйозно роздумував про
небезпеку.
Чому Богдан Хмельницький зацікавився
Молдавією ?
Чимало істориків указують на династичні плани гетьмана. Це правда, але, крім
династичних планів, існували також стратегічні потреби убезпечити лівий фланг, і
це є відповіддю на питання. Хоча в жовтні
1648 р. Василь Лупул з великими почестями прийняв українських послів і погодився на умови, які поставив Хмельницький
(“Не пропускати з України в Молдавію
шляхту-купців і для цього потопити всі
пороми на Дністрі”)16, але на ділі цього він
не дотримувався. Василь Лупул лише при70

кидався приятелем Запорозького Війська,
а насправді служив Польщі, передавав
полякам інформацію про події в Україні
і плів різні інтриги проти Хмельницького. Молдавський воєвода в будь-який час
міг напасти на лівий фланг гетьманської
держави.
Чому у вересні 1650 р. Хмельницький
вирішив зреалізувати похід на Молдавію?
Це запитання вимагає дискусії. Деякі
вчені стверджують, що у Богдана Хмельницького існував план походу на Молдавію
ще з 1649 р.17. Такі твердження безпідставні, і їх можна спростувати певними документами. По-перше, Грамота царя Олексія
Михайловича Богдану Хмельницькому “с
выражением благодарности за предотвращение похода крымских татар на русское
государство”, датована 3 серпня 1649 р.,
нічого спільного не має, як свідчить джерело, з походом на Молдавію українського
гетьмана 1650 р. В ній, зокрема, сказано:
“И крымской де царь похвалился перед тобою, что весною хочет приходить войною
нашего Московского государства”18.
Передумовою рішення про похід Богдана Хмельницького на Молдавію були,
як вище згадано, події після Зборівського
договору, котрі виявили нестійкість миру
з поляками і вимагали його забезпечення
від молдавського кордону. Отже, тільки
коли у серпні 1650 р. посольство хана19 домоглося від українського гетьмана походу
на Москву, під загрозою розірвати українсько-татарський союз, Богдан Хмельницький вирішив діяти, але скерував напрямок
походу на Молдавію. Тому похід Хмельницького на Молдавію не був, як вважав
М. Грушевський, дипломатично підготовленим, а виявився як для Царгорода, так і
для всієї старшини та, мабуть, і для самого
гетьмана, несподіванкою20. Великі перемоги Богдана Хмельницького над Польщею
навесні і влітку 1648 р. призвели до того,
що володарі сусідніх держав відправляли
своїх послів, щоб зав’язати контакти з переможцем. Між іншим, також і Василь Лупул вислав своє посольствою. “На початку
серпня 1648 року в козацький табір під
Паплинцями прибули з Ясс посланці молдавського воєводи Василя Лупула. Вони,
зокрема, повідомили, що єрусалимський
патріарх Паїсій хоче їхати до Москви через Україну. Для зустрічі і супроводу ПаСхідний світ №4 2004

Л.Д. Пріцак
їсія у подорожі по Україні, а також для
встановлення контактів із Василем Лупулом до Ясс виряджено полковників Силуяна Мужилівського і Михайла Крису”21.
Таким чином відбулися перші молдавськоукраїнські дипломатичні зносини. На превеликий жаль, збережені джерела не подають точної інформації, чи це були звичайні розвідувальні контакти, чи доходило до
якихось політичних зв’язків.
Наступним етапом став переїзд у
1649 р. колишнього молдавського архімандрита Успенського монастиря, а тепер
православного Єрусалимського патріарха Паїсія, через українську територію до
Москви. Про це знаходимо чимало згадок
у джерелах, але не збереглося жодного документа.
Типовим є розповідне джерело – записки Лукаша Мясковського, судді землі
подільської, – про участь у цій зустрічі київського митрополита Сильвестра Косова,
архімандрита Тризни, з патріархом Паїсієм
у Молдавії22. Попри всю свою лояльність
і обережність, цим сановникам не вдалося відійти від політичної акції, оскільки
їй було надано православного характеру.
Тому вони і стали учасниками переговорів
з волоськими воєводами, незважаючи на
те, що справа оберталася навколо не зовсім
релігійних, а насамперед династичних питань. Про ці плани українського гетьмана
стосовно Молдавії говорили самі ченці,
які виступали посередниками в зносинах
Хмельницького з Молдавією і навіть Ордою, про що й розповідає Мясковський23.
За словами київських ченців, український
гетьман Богдан Хмельницький мав стосовно Молдавії певні плани. Довідавшись
про це, молдавський воєвода Василь Лупул почав засипати гетьмана дарунками,
обіцяти допомогу проти Польщі, заохочувати також стати його князем Руським,
навіть готовий був уступити українському
гетьману своє Молдавське господарство,
якщо останній допоможе у реалізації його
особистих планів. Ці плани були дуже туманними: то він замислював замінити своє
господарство за Валахію, а може, мав ще й
іншу комбінацію щодо Семигороду24. Ще
цікавою є одна чутка, мовби в польських
колах читали лист, нібито надісланий Богданом Хмельницьким турецькому султану
1648 р. У листі гетьмана йдеться про те,
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що в результаті великого військового успіху він володів “більшою половиною Польського королівства, аж по Віслу”. Далі подаються відомості, що “вся грецька віра”
готується піти під руку турецького султана
і вже просить вислати турецьких башів,
аби ті присяглися. Водночас Богдан Хмельницький повторює своє прохання, щоб турецький султан нагородив його за вірну
службу “господарством Молдавським”,
забравши його у зрадника – молдавського
господаря Василя Лупула25. Автентичність
цього листа Михайло Грушевський вважає
сумнівним. Цікаву думку висловив учений: “...у Хмельницького вже тоді дійсно
були плани на Молдавське господарство.
Ці плани на Молдавське господарство у
шляхетсько-козацьких сміливців були традиційними. Початі вони були Дмитром
Вишневецьким, і пізніше Богданові заходи
коло Молдавського господарства для сина
Тимоша були тільки однією з стадій сих
планів”26.
Оскільки викладені вченими погляди про причини походу Хмельницького
у вересні 1650 р. нас не задовольняють,
замислюємся, чи можна все-таки знайти
переконливу відповідь на це питання? На
нашу думку, тільки протиставлення конкретних планів Хмельницького і Лупула,
щодо певності яких немає сумніву, можуть
дати правдиву відповідь. Коли під кінець
1649 – на початку 1650 рр. Хмельницькому стало зрозуміло, що польський король
не виконує вимог Зборівського договору,
він мусив серйозно подумати про південний фланг – тобто Молдавію, господар
якої, Василь Лупул, служив Польщі. Він
робив це насамперед для того, щоб дістати від польського сойму “індигенат”, тобто статус громадянина Польщі, який забезпечував йому захист у разі небезпеки,
а також і можливість придбати в Польщі
маєтки. Тут, очевидно, Хмельницький добре розумів, що Лупул ніколи добровільно
не піде на союз із ним, а все прикидатиметься приятелем, щоб за будь-якої нагоди його зрадити. Отже, треба було обміркувати засіб, який би примусив Лупула
змінити свою політику. Так вималювалася
концепція гетьмана через одруження дітей
Хмельницького – Лупула створити спільну основу. Тут були два моменти, які мали
особливе значення: по-перше, династич71
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на лояльність у ті часи відігравала основну роль. По-друге, віддаючи свою дочку
за сина Хмельницького, Лупул остаточно
поривав із Польщею, і повернення до полонофільської політики ставало неможливим. Але в міжчасі сталися інші події.
Безпосереднім стимулом для дії Хмельницького у тому напрямі була вимога
кримського хана Іслам Ґірея на початку
вересня 1650 р., щоб Хмельницький ішов
з ним на Москву. Хмельницький мав свої
подальші плани щодо Москви, але цілковито відмовити Іслам Ґіреєві було для нього небезпечно і неможливо. Тому він логічними арґументами переконав хана, що
для Криму кращі успіхи матиме несподіваний похід на Молдавію, ніж на Москву,
яка до такого походу готувалася. Ця ідея
Хмельницького була, мабуть, не запланована, але виникла у хвилину потреби, як
розв’язання його молдавського питання.
Ось що пише про це Михайло Грушевський: “Взагалі Хмельницький вчинив
свій похід на Волощину (Молдавію. –
Л. П.) без попередньої дипломатичної підготовки. Не тільки для його послів, висланих на початку серпня с. с. до Царгороду,
але і для всієї старшини і для нього самого
сей похід був несподіванкою, викликаною
непередбаченим рішенням хана, принесеним у слід за його посольством: що замість
походу на Черкесів він визначив козацькому війську похід на Москву”27.
Досліджуючи православний інтернаціоналізм, бачимо зовнішньополітичну причину, чому Б. Хмельницький не пішов на
Москву з кримським ханом, а переконав
його у вересні 1650 р. повернути на Молдавське князівство. Тоді Єрусалимський
патріарх Паїсій дуже гостро погрожував Б. Хмельницькому: “Что буде онъ на
московское государство начнетъ давать
помощь крымскому хану, то всh они вселенскіе патріархи, собравшись, учинять
соборъ и предадуть проклятію и христіаниномъ называть его не будутъ, и чтобы
онъ, гетманъ, съ своимъ войскомъ царскому величеству всеконечно покорность
учинил й поклонился, потому что христіанскій государь подъ солнцемъ единый”.
Коли посол Б. Хмельницького, київський полковник Антон Жданович, у
1650 р. прибув до Константинополя (серпень – початок вересня 1650 р.) вести пе72

реговори з османським правлінням стосовно протекторату, він зробив також візит до Константинопольського патріарха
Парфенія II (29 жовтня 1648 – 16 травня
1651 рр.), який велів передати гетьману
таке: “Что не слhдуеть гетману ходить
войною на Московское государство, какъ
единовhрное, а слhдует всегда дhйствовать заодно съ нимъ, а если гетманъ допуститъ совершиться такому беззаконному
дhлу, то онъ уподобится Каину, который
убилъ своего брата Авеля, й Богъ почтеть
его какъ братоубійцу”28.
Зазначимо головні факти про перший
молдавський похід Б. Хмельницького
1650 р. 20 серпня 1650 р. військо Богдана
Хмельницького було зібрано під Уманню – 70–80 тис.29 зі значною кількістю артилерії. В цей час на лівому крилі війська
перебував татарський корпус, який налічував 20–30 тис. осіб. Український гетьман в останні дні серпня 1650 р. від Умані
вирушив на берег Дністра й отаборився в
Ямполі, навпроти молдавського міста Сороки. Про те, що Богдан Хмельницький
1 вересня 1650 р. був особисто в Ямполі,
свідчить виданий тут Універсал30, проте,
щоб не чинилося жодної кривди шляхті як
руської, так і римської релігії.
Оскільки у цьому поході Богдан Хмельницький виступав як союзник татар, то
гетьман попереду пустив за Дністер татар,
яким належала ініціатива цього походу31,
а може, вичікував, як цей марш сприйме
коронний гетьман Потоцький зі своїм військом. Молдавський господар Лупул на
запитання Потоцького про причини нападу говорив, що це Богдан Хмельницький
і хан покарали його, бо він надто тримався Польщі. Далі Богдан Хмельницький,
поставивши сильну заставу проти татар,
перейшов Дністер і в перші дні вересня
1650 р. зайняв молдавське місто Сороки32.
Одна частина орди пішла на захід
Молдавського князівства, за Прут, а друга – вздовж Прута на долину. Молдавський
літописець Мирон Костин пише, що Іслам
Ґірей став табором на полях Цецори, а
гетьман розбив свій табір під Вламником33.
Василь Лупул зненацька опинився у складній ситуації. Спочатку воєвода вислав війська проти татарських загонів, але переконавшись, що вони незначні, звелів отаборитися навколо Ясс. Лупул звертається
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по допомогу до М. Потоцького і сусідніх
турецьких башів-намісників. Польський
коронний гетьман Потоцький мріяв покарати запорозьких козаків за такий свавільний напад на фактично васала Польщі,
тим більше, що мав приятельські стосунки
з Василем Лупулом. Адерсбах, бранденбурський агент, 30 вересня доносить, що
М. Потоцький послав Лупулові на його
прохання 4000 німців34. Проте коронний
гетьман, зважаючи на значні сили Хмельницького і на міцну заслону Нечая з лівого
крила, не насмілився активно виступити,
оскільки боявся конфлікту з ханом. Окрім
того, і польський король застерігав зі свого боку, щоб він уникав цього конфлікту.
Тоді гетьман Потоцький вислав до Молдавії свою розвідку – відділ кінноти під проводом кам’янецького ротмістра Кондрацького. Розвідка повідомила, що запорозькі
козаки пішли на Молдавію з волі татар і,
пограбувавши її, вертаються додому, тому
Поділлю немає ніякої загрози.
У такій ситуації Василь Лупул залишив
свою столицю Ясси і зі своїм двором, навантаживши скарби на вози, під охороною гвардії попрямував до буковинських
лісів і отаборився поблизу Сучави, під
Нямецьким монастирем35. Молдавський
воєвода вирішив відкупитися від татар і
українського гетьмана. І. Виговський, генеральний писар Богдана Хмельницького,
перед поверненням гетьмана 18 вересня
з Молдавії розповідав про те, що молдавський господар, почувши, що на допомогу татарам прийшли козаки, втік з Ясс
до Нямецького монастиря і звідти послав
до калги послів, а також відкуп – 300 000
левкових талярів36; калга ті гроші і всіляку
здобич узяв і з усіма людьми пішов, але в
Яссах і Сучаві замки й села попалив. Коли
гетьман прийшов до молдавської землі війною і став на Пруті, калга завернув назад
велику частину свого війська і прислав до
гетьмана, і ці татари воювали молдавську
землю разом з козаками. Гетьман став обозом над Прутом і послав до молдавського
господаря послів – кропив’янського полковника Чижелея з товаришами, яким велів викласти, за які неправди гетьман воював молдавську землю. І ось вони: Василь
Лупул тримається польського короля і викупив з неволі великого коронного гетьмана Потоцького та польного гетьмана КаСхідний світ №4 2004

линовського, яких Богдан Хмельницький
подарував кримському хану. Молдавський
господар тоді прислав до гетьмана своїх
послів, просив пробачення і передав дарунок “шубу соболью под золотом пуговицы
золотом с олмазы, да откупу денежные
казны 50 000 яфимков, да лошадь со всем
конским нарядом и крымской де калга и
гетьман взяв у волосского (молдавского)
государя откуп. Молдавское государство
воевать перестали и из Молдавской земли
идут. А вперед де Молдавской господарь
с Крымским царем и з гетьманом на чем
меж собою договор учинили, того ему не
ведомо”37.
Далі у джерелі йдеться, що молдавський господар умовив свою доньку Розанду вийти заміж за гетьманського сина
Тимоша “й прислал запись за своєю рукою
и за печатью под присягою, что ему дочь
свою за ево гетманского сына дать”38, а також обіцяв, що буде з ним у вічній приязні та любові і стоятиме з гетьманом разом
проти будь-якого ворога, а з ляхами Василь Лупул більше не матиме порозуміня і
не замишлятиме жодних лихих планів стосовно Запорозького Війська. Про це молдавський господар присягав при послах
Богдана Хмельницького.
Таким чином, молдавський воєвода Василь Лупул відкупився від повного пограбування князівства: хоч калга домагався
річної данини, але задовольнився значною
контрибуцією, крім награбованого за три
тижні походу, й орда почала транспортувати здобич до Криму. Б. Хмельницький
надав В. Лупулу політичні гарантії на майбутнє. Йому треба було прикрити лівий
фланг Козацької держави, а в образі Молдавії не мати ворога. Тобто український
гетьман примусив військовою силою розірвати молдавсько-польський союз і вирішив оженити свого сина Тимоша з донькою Василя Лупула. Ця справа цікава не
стільки як романтична історія, скільки як
політична, і тому на ній варто зупинитися
більш детально.
Отже, прийшовши до Молдавії, гетьман
зажадав від господаря замирення (роль посередника взяв на себе один з Балабанів,
який перебував тоді у Молдавії). Михайло
Грушевський пише, що Хмельницький зажадав не тільки грошової контрибуції, такої, яка була виплачена орді, а й політичних
73
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концесій. Господар мав присягнути, що від
цього часу він стане союзником козаків –
своїх товаришів у васальстві Османської
Порти: розірве польський союз і підтримуватиме Запорозьке Військо в його боротьбі
з Польщею. У такому безвихідному становищі Лупул, боячись повністю втратити
княжий престол і свій уряд, мусив погодитися на все. “Гарантія цього союзу, вважав
Хмельницький, потреба одружити свого
старшого сина Тимоша з Розандою”39. Це
була не просто династична, а й політична
комбінація. По-перше, вона давала домові Б. Хмельницького певні права на молдавський престол, хоча трон можна було
купити в султанському дворі. По-друге,
династичний союз на лівому фланзі давав
Україні певну заслону. На правому фланзі – литовському – жевріла надія на союзника, ще з самого початку повстання проти
Польщі, адже старша донька молдавського
господаря Гелена-Марія в 1645 р. стала
жінкою Януша Радзивілла, керівника протестантів Литви. “Богдан Хмельницький
міг сподіватися прихилити Радзивілла”40,
але це йому не вдалося. У варшавських
політичних колах існували побоювання,
що коли б дійшло до одруження Тимоша
Хмельницького з Розандою Лупул, то це
могло б привести до союзу з протестантом Радзивіллом. Таким чином, виникла
пропозиція нової ліги дунайських князівств – Трансільванського, Молдавського та Валаського, до якої мали прийняти
українського гетьмана і татарського хана
внаслідок їхнього замирення із Василем
Лупулом.
Несподіваний похід Богдана Хмельницького з Військом Запорозьким у вересні
1650 р. захопив Василя Лупула зненацька,
і він змушений був капітулювати. Молдавський господар зобов’язався віддати свою
молодшу дочку Розанду за сина українського гетьмана – Тимоша41. Цей шлюб мав
тісно пов’язати Молдавію з Україною42.
Після молдавського походу 1650 р. гетьман
Богдан Хмельницький розпустив військо,
але наказав, щоб зберігали запаси і коней
годували43. Гетьман Богдан Хмельницький
порозумівся з кримським ханом і дозволив
йому перейти з сім’ями на кочівництво на
Орель, Ворсклу, Псьол, до Полтави44.
У справі весілля 13 (23) жовтня 1650 р.
приїхали до Чигирина посли молдавського
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господаря: Варлаам – митрополит Сучавський і мечник Чеголя Спатар, щоб домовитися про шлюб Тимофія з Лупулівною45.
Вони пробули у гетьманскій резиденції у
Чигирині п’ять днів. На обіді у Богдана
Хмельницького були польські шляхтичі,
які приїхали з різними справами, самозванець Московщини – Тимошка Анкундінов, який називав себе також князем Шуйським, хоч у Шуйського ніколи не було
дітей. Домовилися, що весілля відбудеться третьої неділі після Різдва, в одному з
прикордонних міст – або в Ямполі, або в
Могилеві. “А про придане нічого у договорі немає, що буде таке придане, яке князь
Василь дасть за свою дочку на весіллі”46.
Як вище йшлося, український гетьман
вислав посольства до всіх, кого стосувався
молдавський похід: до Трансільванії, Валахії, Туреччини, і посли повідомляли про
мир. Зокрема, у відповідь на це посольство,
трансільванський князь Юрій II Ракоці відправив до Богдана Хмельницького свого
посла Ладислава Уйлакі, котрий мав запевнити козацьку старшину в добросусідських
відносинах. 30 жовтня 1650 р. Л. Уйлакі
їхав разом з гетьманським послом і людьми Тугай-бея. Він мав запевнити гетьмана,
що Ракоці задоволений закінченням молдавського інциденту47. Трансільванський
князь при цьому висловив сподівання, що
Василь Лупул, пов’язаний союзом з Богданом Хмельницьким, стане для Трансільванії кращим сусідом. На запитання посла
Хмельницького, чи можна розраховувати
на випадок війни з Польщею на активний
виступ Ракоці (адже в попередній кампанії
трансільванський князь не виправдав сподівань Хмельницького), Ладислав Уйлакі
дав зрозуміти, що нелегко буде активно
виступати, маючи навколо непевних сусідів, а тому наперед просив забезпечити
йому добрі відносини з ханом і приязний
нейтралітет Туреччини. Гетьман Богдан
Хмельницький висловив побажання, щоб
його син жив при дворі Юрія II Ракоці, –
можливо, з огляду на пропозицію майбутнього тестя Василя Лупула, аби Тиміш міг
при дворі більше навчитися. Посол отримав інструкцію передати готовність Ракоці
прийняти Тимоша Хмельницького і виконати давню обіцянку48.
Трансільванія для Хмельницького
була вікном до протестантського світу, і
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він намагався всіма силами підтримувати зв’язки навіть тоді, коли Ракоці діяв
проти інтересів Хмельницького. Чому?
Тому що український гетьман мав великі плани стосовно Трансільванії. Богдан
Хмельницький прагнув створити велику
коаліцію держав на чолі з королем Трансільванії Юрієм II Ракоці, коаліцію, підтримувану Туреччиною, придунайськими
князівствами (Молдавією, Валахією), до
якої мали ввійти Україна, Трансільванія,
Бранденбург та інші держави. Мета проста: зробити Річ Посполиту конфедерацією рівноправних держав – Польщі, Литви
й України на чолі з новим королем Трансільванії Юрієм II Ракоці49. Але цим планам не судилося здійснитися. Насамперед,
збунтувалися молдавські бояри, а в 1653 р.
загинув син Хмельницького – Тиміш. Розуміючи, що перемогти Польщу можна лише
військовою силою, і намагаючись зміцнити своє політичне становище, Хмельницький удався до дипломатичних заходів.
Щодо союзу України з Молдавією, то
він викликав великий резонанс у Європі
і панічний страх у правлячих колах Польщі50. З обозу, з-під Кам’янця, Микола Потоцький попереджав короля, що український гетьман Богдан Хмельницький має
тепер на своєму боці турків, молдаван, татар і може завдати Речі Посполитій такого
удару, після якого їй буде тяжко піднятис51.
Як свідчить лист Яна Казимира до свого
посла при дворі австрійського цісаря, король зрозумів небезпеку зближення придунайських князівств з Хмельницьким52.
Польський король писав, що з козаками
можна розмовляти тільки зброєю, але їхні
зв’язки з литовськими і молдавськими князями та з Портою роблять їх дуже могутніми, і тому просить допомоги цісар53.
Тим часом молдавський господар, як
васал Польщі, виправдовується стосовно сватання. Він радий відмовитися від
обіцяного шлюбу з гетьманичем, якщо
польський король йому допоможе у цьому. Василь Лупул просить короля наказати Хмельницькому відмовитися від цього
плану одруження, оскільки таке родичання ніби поставить Богдана Хмельницького в підозріле становище, і запевняє
польського короля, що він, як вірний підданий, дотримуватиметься польської політики, але якщо підтримки не буде, йому
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доведеться лавірувати довкола Богдана
Хмельницького.
Треба відзначити, що український гетьман чесно виконував умови договору та
свої зобов’язання і сприяв політично Василю Лупулу. Московський посол Унковський у повідомленні царю 16 вересня
1650 р. сповіщає, що український гетьман
за всілякої нагоди говорив татарам, щоб
“Молдавской земли впредь ничен не изобижали”54. Василь Лупул, навпаки, продовжував вірою і правдою служити Польщі,
виправдовуючись перед польським королем за свій союз з козаками примусом
Порти й гетьмана. Для скріплення зв’язків
з Польщею молдавський господар просив
надати йому польське громадянство – “індіґенат”, і особливо про це просив коронний гетьман Потоцький (не дивно, адже
Лупул викупив його з кримського полону, – по суті, у Хмельницького, бо саме
український гетьман подарував його кримському хану). До речі, син коронного гетьмана Потоцького, Петро, староста Кам’янецький, у польських колах вважався претендентом на руку Лупулівни, як і польний
гетьман Калиновський, чим і пояснюється
зацікавлення коронного гетьмана цими заручинами. І все ж, Лупул не відважився на
різкий крок, щоб не зіпсувати відносин з
Богданом Хмельницьким. У такій ситуації
Польща вирішила задовольнити прохання
молдавського господаря, тим більше, що
у тодішньому світі було прийнято чинити
так: якщо князь закінчує господарювання,
він може проживати в іншій державі, наприклад, у Польському королівстві, і йому
надається громадянство, високий титул
шляхтича і належні привілеї. В документах двотижневого сейму у Варшаві з’явився цікавий запис від 6 грудня 1650 р.:
“...надано Лупулові індіґенат, тобто звання
почесного громадянина Польської республіки”55.
Цей факт свідчить, що польська служба Василя Лупула була високо оцінена
королем і польською шляхтою, тобто “королев’ятами”. Збираючи військову силу,
польська шляхта хотіла приспати пильність козацької старшини, виряджаючи
посольства, щоб засвідчити миролюбні
наміри Речі Посполитої і домогтися для
себе поступок. Український гетьман Богдан Хмельницький наполягав на тому, щоб
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розпустити польське військо, а на сеймі,
що тривав з 25 листопада по 14 грудня
1650 р., його посли знову порушили питання про виведення польських військ з
території України та зліквідування церковної унії. Сейм не задовольнив цих вимог
і ухвалив готуватися до війни56, зібравши
для цього податок – 48 млн. злотих, за рахунок яких виставив 36 тис. польського і
18 тис. литовського війська. Козацька новорічна рада, зважаючи на рішення польського сейму, ухвалила готуватися до війни зі шляхтою. На початку січня 1651 р.
Хмельницький відправляє гінців до Бахчисарая та Очакова з проханням до Іслам
Ґірея надати військову допомогу. Як уже
йшлося, гетьман заручився нейтралітетом
Юрія II Ракоці, а можливо, й підтримкою.
На військові дії, що насувалися на Україну, впливала позиція литовського гетьмана
Януша Радзивілла. Коли посол Великого
князівства Литовського шляхтич Мислав-

ський прибув 21 березня 1651 р. до Білої
Церкви, гетьман Хмельницький висловив
невдоволення, що Радзивілл два роки не
відправляв посольств, і звелів передати:
“Скажи пану гетьману: нехай на нас не
наступає! Ми мир з Литвою маємо, нехай
нас не зачіпає, бо лихо буде”.
Оскільки Василь Лупул не дотримався
своїх зобов’язань, даних у результаті першого молдавського походу 1650 р.57, гетьман вирішив примусити його виконати
цю угоду. Тільки після перемоги Богдана
Хмельницького у другому молдавському
поході 1652 р. Василь Лупул віддав свою
доньку Розанду за гетьманського сина
Тимоша Хмельницького. Так поєдналися
доми Хмельницький – Лупул. Деталі політичного аспекту цього весілля викладені
в основному анонімному джерелі 1652 р. –
“Описі весілля Тимоша Хмельницького”,
якому, з огляду на важливість проблематики, я присвятила спеціальну статтю58.
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ОКРЕМІ ЗАУВАЖЕННЯ ЩОДО КУЛЬТУ ЦАРСЬКИХ
МАТЕРІВ ЗА ДОБИ ДАВНЬОГО ЦАРСТВА

П

РЕДМЕТОМ розгляду даної статті буде статус культу цариць-матерів в період Давнього Царства, а метою – не остаточне вирішення цього питання, а швидше його підняття. В єгиптологічних дослідженнях розрізняють два види культу:
царський культ і культ простих смертних.
Різниця між ними полягає у їхньому статусі: оскільки згідно з єгипетською релігійно-політичною доктриною, цар вважався
богом за своєю природою, як за життя, та
і після смерті, культ царя прирівнювався
до культів інших богів, а за своєю важливістю навіть переважав їх. Решта єгиптян, не
зважаючи на те, чи це царевич, чи високий
чиновник, чи простий селянин, після смерті (принаймні, таке враження виникає від
інформації, яку дають саме джерела Давнього Царства) міг претендувати тільки
на статус блаженного просвітленого духа,
його культ був, по великому рахунку, справою приватною, хоча до обов’язків царської влади входила і турбота в загальнодержавному масштабі щодо забезпечення
культу померлих [Assmann 1986, 662–663].
Центром царського культу був царський
культовий комплекс1, куди за Давнього
Царства могли входити, окрім піраміди,
припірамідного та долинного храмів, ще
й інші святилища. Він вважався провідною державної святинею за роки царювання царя і залишався великим культовим
центром за його наступників. Основною
категорією жрецького персоналу, що була
задіяна в царському заупокійному комплексі, були “служителі божі” – Hmw-nTr.
Центром культу решти єгиптян були каплиці при їхніх гробницях, а основою персоналу, задіяного в них, були “служителі
двійника” – Hmw-kA, які часто називались
Hmw-kA n Dt, (“служителі двійника власні”),
що підкреслює приватний характер культів двійника.
Джерела синхронні добі Давнього Царства, показують, що питання, до якого з
видів культу можна віднести культ цариць,
не можна вирішити однозначно. З одного
боку, як відомо, біля кожної царської піра78

міди було збудовано піраміди для цариць (у
кожному царському комплексі, принаймні
одна з цих пірамід-супутниць мала ритуальний характер), що дає підстави стверджувати, що поминальний культ цариць
міг мати ознаки, притаманні для царського культу. З іншого боку відомо, що не всі
цариці були поховані в пірамідах, – для
частини з них зводилися гробниці, які ні за
своєю конструкцією, ані за розміром, ані за
оформленням не відрізняються значно від
решти гробниць-мастаб. Іконографія зображень жінок царського роду мала низку
своїх особливостей. Зокрема, у скульптурі
це могло виражатись у однаковому масштабі, в якому були створені фігури цариці і
царя в скульптурній групі, прикладом чого
може слугувати парна статуя Менкаура і
його дружини, знайдена в долинному храмі цього царя, яка нині зберігається у Бостонському музеї красних мистецтв (BMFA 11.1738), а також у колосальних, тобто
таких, що значно перевищують нормальній зріст людини, статуях цариць, – як,
наприклад, статуя Ха-мерер-небті ІІ із Каїрського музею (CM JE 48856) [Fay 1998,
159–169; Fay 1999, 101–102, 126–127]. Ці
факти можна трактувати як відображення
того особливого статусу, який мали цариці і жінки царської крові за доби Давнього
Царства. Причиною цього була вироблена
єгиптянами система уявлень про природу
царської влади, яка передбачала те, що цар
не має земного батька, а тільки матір [Baud
1999, 351–372, passim]. Фізичний батько царя, навіть якщо ним був попередній
цар, згідно єгипетської концепції царської
влади не є батьком царя правлячого, його
батьком є бог, а матір’ю цариця, яка є носителькою крові царського роду. Відповідно до цієї концепції, успадкування трону
відбувалось саме по жіночій лінії, через
матір. Першочергове право на успадкування мав не просто старший царевич, а
той, хто є старшим сином цариці, в жилах
якої тече саме кров царського роду; більше
того, ця жінка сама мала бути старшою дочкою царя і головної цариці. Саме царівСхідний світ №4 2004
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на – старша дочка царя буде матір’ю спадкоємця престолу, незалежно від того, чи
царської крові був її чоловік, і таке ж право
на царювання буде мати син, народжений
її старшою дочкою. Одруження з такою
царівною означало легітимізацію права на
успадкування престолу, чим пояснюється поширена в царській родині практика
одружувати свого сина з його сестрою,
яка є носителькою права на царювання. Ця
концепція визначила особливий статус жінок царської крові, і особливо тих царівен,
які ставали матерями майбутніх царів. Але
разом з тим, їхній високий статус за життя
не може сам по собі вважатись показником
особливого статусу їх гробничного культу,
так само, як і особливості іконографії та
архітектурні особливості їхніх поховально-культових комплексів, теж не дозволяють відповісти на питання про природу
культу царських матерів. З’ясувати саме
це питання можуть допомогти дослідження проблеми організації культу цариць та
персоналу який міг бути зайнятий в цих
святилищах, в першу чергу аналіз титулів
жерців, які в них служили.
Кількість титулів жерців культу царських матерів періоду Давнього Царства
є невеликою, при цьому можна виділити
три різновиди жрецьких посад, задіяних
в обслуговуванні культів царських матерів: Hmw-kA mwt nswt, Hmw-nTr mwt nswt а
також “уаби царської матері” – wabw mwt
nswt. Наявність “служителів божих” та
“уабів” серед персоналу служителів культу царської матері вже є показником того,
що він відрізнявся від інших нецарських
культів, оскільки “служителі бога” були
задіяні виключно в храмах та царських
культових комплексах, – у приватних гробницях вони не служили, отже, існування
титулу Hm-nTr mwt nswt засвідчує, що культ
деяких з цариць міг бути прирівняний до
культу царя і богів. Щодо різновиду жерців-уабів, то основним місцем їх служби за
Давнього Царства також були храми, хоча
існують окремі поодинокі випадки, які дають підстави для того, щоб не виключати
можливість того, що уаби іноді могли бути
задіяними в приватних гробницях, але
варто сказати, що контекст цих надписів
не завжди дає підґрунтя для повної впевненості, що там говориться про їх службу
в гробницях, а не про їх державну посаду.
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Окрім того, аналіз титулів, що стосуються
культів в гробницях тих цариць, які не були
матерями спадкоємців трону, та інших жінок царського роду, які носили титули “дочка царя”, чи “дружина царя”, показав, що
жерці Hmw-nTr та wabw mwt nswt були задіяні виключно в каплицях та інших місцях
культу царських матерів. Дружини царів,
якщо вони не були матерями царевичів, які
ставали потім царями, сестри і дочки царів
не мали таких жерців в штатах своїх заупокійних святилищ, в їх каплицях служили Hmw-kA (n Dt). До цього варто додати ще
один факт, а саме, що тільки цариці-матері
були удостоєні честі мати власні “подвір’я
двійників” при храмах богів, або культ
власних статуй в храмах, про що говорять
царські укази, які буде розглянуто нижче.
В титулах жерців культу царських матерів, окрім декількох випадків, які будуть
розглянуті нижче, не вказувалось імені цариць, але щодо окремих осіб можна більшменш надійно встановити зв’язок цих осіб
з культами таких цариць, як Гетепгерес І,
Ха-мерер-небті І, Хенеткаус І, (в некрополі Ґіза), Хенеткаус ІІ, (в Абусірі), Іпут І,
Анхесен-Меріра І та ІІ (в Саккара).
Про існування жерців культу цариці
Гетепгерес І, матері Хуфу, поховання чи
перепоховання якої було здійснено в таємній гробниці, що не мала надземної надбудови G 7000-x (в східному некрополі біля
піраміди її сина), віднайденій у 1925 р.
бостонсько-гарвардською експедицією
під орудою А. Райзнера2, згадує тільки
один документ, – це надпис Ченті (*ntj),
жерця заупокійного культу царської матері Гетепгерес, а також його дочки на ім’я
Пепі: «mwt nswt @tp-Hr-s Dt, Hm-kA *ntj sAt.
f Hmt-kA Ppi» – “Царської матері Гетепгерес власна (людина), слуга двійника, дочка його, служниця двійника Пепі” [Sethe
1932–1933, 35]. Власне в розпорядженні
дослідників знаходиться декілька письмових згадок, артефактів тощо, що стосуються цариці Гетепгерес І, але титули Ченті і
Пепі є на сьогодні єдиними титулами жерців її культу, хоча ні вони, ні інші джерела
не дають підґрунтя для локалізації центру
її культу, можна тільки припускати, за аналогією з культами інших царських матерів,
що одним із його місць міг бути припірамідний храм її сина Хуфу. Варіант жрецького титулу Hm-kA не дозволяє робити
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жодних спекуляцій щодо особливостей її
культу, бо “власні” “слуги двійника” були
основою персоналу приватних гробниць.
Титули декількох жерців культу царської матері, гробниці яких розташовані в
центральному некрополі Ґіза, можна пов’язати з культом Ха-мерер-небті І, дружини
Хафра і матері Менкаура, якщо вважати,
що велика анонімна гробниця цього сектору, розкопана експедицією С. Хассана
[Hassan 1932, 89–91] належить саме їй, що
доводить М. Бод [Baud 1999, 401]. Гробниці цих жерців знаходяться в тому ж секторі
поблизу від цієї анонімної мастаби, це, поперше, – гробниця сім’ї жерців служителів
двійника в центральному некрополі Ґіза:
Ахті-гетеп (Axtj-Htp) начальник служителів двійника царської матері imj-rA Hmw-kA
nw mwt nswt та його дружина Нікау-Гатгор
(Nj-kAw-HtHr), яка була “служницею двійника царської матері” Hmt-kA mwt nswt, та,
можливо, його мати Песешет (PsSt), яка
мала титул Hmt-kA (mwt nswt) [Hassan 1932,
73–86]. До служителів Ха-мерер-небті І,
очевидно, варто зарахувати також Імбі
(Imbjj), який також мав титул начальника
служителів двійника царської матері imj-rA
Hmw-kA nw mwt nswt, і був похований поблизу [Hassan 1932, 91–95; Porter, Moss
1994, 284–285; Baud 1999, 414]. Ще одним
із начальників персоналу, задіяного в культі Ха-мерер-небті І, можна вважати Німаатра (Nj-mAat- Ra), серед титулів якого є
частково зруйнований титул “начальник ...
царської матері” imj-rA .... mwt nswt, гробниця якого знаходиться в цьому ж секторі некрополя [Porter, Moss 1994, 282–284;
Hassan 1936, p. 202–225, ﬁg. 237, 242] Щоправда, найближчою до нього гробницею
цариці буде гробниця Ха-мерер-небті ІІ,
але ця цариця, яка була дочкою своєї тезки, не мала титулу “царська мати” (mwt
nswt), а тільки “дружина царя” та декілька
різновидів титулу “дочка царя”. Тому, слідуючи за висновками, до яких прийшов у
своїй роботі М. Бод, гробницю Nj-mAat- Ra
варто відносити до сектору, що прилягає
до гробниці #a-mrr-nbtj I, а його самого
вважати начальником її жерців [Baud 1999,
476]. На місці назви виду жерців царської
матері, якими керував Німаатра, знаходиться лакуна, хоча частково видимим є
знак, який можна вважати за wab, але остаточної певності щодо його читання, як й
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щодо його інтерпретації як частити саме
титулу “wab mwt nswt”, а не титулу, що слідував за ним, немає. С. Хасан реконструював цей титул як imj-rA [Hmw-kA] mwt nswt,
wab nswt [Hassan 1936, 202], в той час, як
М. Бод вважає, що остаточно визначити,
який саме вид жерців найбільш імовірно
згадувався в титулі Німаатра, неможливо,
але оскільки за іншими джерелами, в гробниці Ха-мерер-небті І служили Hmw-kA, то
припущення що в цьому випадку також
мались на увазі саме Hmw-kA, є більш імовірним [Baud 1999, 476].
Цариця Хенеткаус І, котра зіграла видатну роль в історії Давнього Царства,
очевидно дочка Менкаура, та сестра і,
можливо, дружина Шепсескафа і мати
двох царів V династії, була похована у величезній гробниці LG 100. Руїни цього заупокійного комплексу знаходяться на південний схід від піраміди Менкаура, поряд
з його долинним храмом. Масштаб площі
яку займав заупокійний комплекс цієї цариці, (його руїни і зараз можна відрізнити
від решти гробниць навіть візуально) став
підставою вважати, що це могла бути піраміда, яка за своїми розмірами мало поступалась решті царських пірамід, і, відповідно, це породило цілу серію гіпотез
і припущень щодо статусу та ролі Хенеткаус І в історії єгипетської держави кінця
IV – початку V династій. Археологічні дослідження останніх років показали, що ця
будівля за своєю конструкцією і формою
була не пірамідою, а швидше великою мастабою, на кшталт тієї, яку було збудовано
у Саккара для Шепсескафа [Baud 1999,
546]. Але форма самої гробниці не відміняє “проблему Хенеткаус“, бо її розміри,
а також розміщення та сукупність оточуючих будівель повинні свідчити швидше про
царський характер цього культового комплексу. Навіть, якщо він первісно зводився
для когось іншого, а цариця стала його
власницею опісля, це не суперечить гіпотезі про її особливу роль в державі на межі
двох династій. Окрім того, є ще декілька
фактів, що дають дослідникам підстави
вважати, що Хенеткаус була царицею-правителькою при одному зі своїх малолітніх
тоді синів, а, можливо, що її регентство
переросло у власне царювання. Це, по
перше, незвичний титул, який мала ця цариця –
, власне це ніби-то mwt
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nswtwy-bjtj (чи mwt nswt-bjtjwj), тобто, –
“мати двох царів”, але форма його написання, його винятковість (за доби Давнього Царства цей титул зустрічається окрім
згаданого, лише у титулатурі тільки однієї
цариці, – його носила цариця Хенеткаус ІІ,
поховання якої знаходиться в Абусірі, і яка
теж була матір’ю двох царів, і, можливо,
що ще й регентом за дитячих років одного
з них, цей факт, до речі заплутує і до того
непросту “проблему Хенеткаус”), транслітерація як і розуміння його викликають
дискусії, оскільки окремі дослідники віддають перевагу читанню цього титулу як
nswt-bjtj, mwt nswt-bjtj “цариця (правителька), мати царя”, або mwt nswt-bjtj, nswt-bjtj,
тобто “мати царя, яка (править в якості)
царя” [Verner 1995, 173–175]. На користь
такого припущення свідчить також іконографія Хенеткаус І, – вона зображена на
троні з такими регаліями царської влади,
як накладна борода. Це викликає асоціацію
з іконографією іншої цариці – Гатшепсут,
однієї з найвідоміших цариць Єгипту періоду правління XVIII династії, яка правила
саме як фараон, і також використовувала
цю ознаку царської влади, яку вона, цілком
можливо, запозичила саме у Хенеткаус.
Як одне із свідчень важливості постаті
Хенеткаус І можна розглядати характер її
заупокійного культу, оскільки, згідно з титулами її персоналу, в святилищі, де мав
зосереджуватись культ цієї цариці, служили жерці Hmw-nTr. Наявність їх в культовому комплексі Хенеткаус І може служити
підставою для висновку, що цей культ мав
ознаки царського. З цим культом можна
пов’язати тих жерців, гробниці яких знаходяться в тому секторі центрального некрополя, який прилягає безпосередньо
до її гробниці. Це наступні особи: Шепсес-ахті (^pss-axtj), “наглядач служителів
божих царської матері” sHD Hmw-nTr mwt
nswt [Hassan 1941, 93] та Ренепет-нефер
(Rnpt-nfr) – “царський уаб, слуга божий
царської матері” wab nswt, Hm-nTr mwt nswt
[Hassan 1941. p. 160–165, Fig. 135]. Гробниця останнього датується першою половиною V династії, імовірно, правлінням
Неферіркара [Baud 1999, p. 514, Nr. [148]],
що свідчить про те, що в цей період культ
цариці Хенеткаус І мав існувати.
Якщо за згадками імен цариць та іншими надписами в окремих гробницях, як і
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за наближенням у розташуванні до гробниці тієї чи іншої царської матері можна
визначити, з яким культом були пов’язані
жерці центрального некрополя Ґіза, то визначення до культу якої царської матері
належать жерці, що поховані в західному
та східному некрополі Ґіза, залишається
проблемою. До таких невизначених жерців відноситься два “уаби царської матері”
(wab mwt nswt) батько Ij-mrjj (G 3098) [Porter, Moss 1994, 99; Fisher 1924, p. 143–145,
155. Pl. 48:3, 50:6] та син RwD (G 3086) [Porter, Moss 1994, 98; Fisher 1924, p. 141–145,
Pl. 20, 46:1, 46:2, 48:1, 48:2, 48:4, 50:6],
гробниці яких розташовані в західному
некрополі. Й. Харпур відносить роки створення цих гробниць до VI династії [Harpur
1987, p. 265, Nr. [16] ( Ij-mrjj); Harpur 1987,
p. 268, Nr. [159] (RwD)], але, більш підстав
для життя має датування, визначене згідно
критеріїв Н. Шерпьйон, оскільки ці гробниці знаходиться в секторі 3000 західного
некрополя Ґіза, який на думку Н. Шерпьшон [Cherpion 1989, 85-103], яку підтримує
М. Бод, був заснований за IV династії, імовірно за Хуфу [Baud 1999, 403]. Датування
гробниць, та, на додачу, ще й та обставина,
що RwD окрім титулу уаба царської матері,
який він успадкував від батька, мав декілька жрецьких титулів культу царів Хуфу,
Раджедефа та Хафра (Hm-nTr #wfw, Hm-nTr
Ra-Dd.f, Hm-nTr #a.f-Ra, wab, wab mwt nswt),
форма написання яких з використанням
імені царя, а не піраміди, характерна також
саме для IV- першої половини V династій,
підказують, що царську матір, в культі якої
вони були зайняті, варто пов’язувати саме
з якимось із перелічених царів: Хуфу, Раджедефа чи Хафра, але точно встановити
її особу не можливо. Однак, важливість
титулів цих осіб полягає в тому, що вони
дають інформацію про різновид жрецтва,
який був задіяний в культі царської матері – це “уаби царської матері”, які, як вже
вказувалось вище, служили переважно в
царських культових комплексах, а також у
храмах богів.
Наглядач уабів царської матері (sHD
wabw mwt nswt) на ім’я Мері-Хуфу (Mrjj#wfw), гробниця якого знаходиться в західному некрополі Ґіза (із розкопок А. Факрі (№6)), також мав декілька титулів, які
пов’язані з царським культом (wab nswt, HmnTr #a.f-Ra, Hm-nTr Mn-kAw-Ra) [Fakhry 1935,
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p. 9–25, Fig. 11–16; Porter, Moss 1994, 213–
214; Baud 1999, p. 465, Nr. [80]] Окрім того,
він мав епітет “володар поваги у Менкаура” (nb imAx xr Mn-kAw-Ra), який дозволяє
датувати роки його життя правлінням цього царя, але визначення особи тієї царської
матері, начальником уабів якої він служив,
залишається проблематичним.
Невизначеним залишається також
місце служби Джаша (+ASA), із мастаби
D 39-40 західного некрополя Ґіза (із розкопок Ґ. Штайндорфа) [Porter, Moss 1994,
111–112], матеріали його гробниці опубліковані неповністю, цитування титулів
здійснено за М. Бодом [Baud 1999, p. 609],
який наводить три титули: “царський уаб,
слуга божий царської матері, слуга двійника” (wab nswt, Hm-nTr mwt nswt, Hm-kA).
Така ж непевність існує щодо Ітеті (Ittj),
що похований в скельній гробниці східного некрополя Ґіза [Lepsius, B II, Taf. 92 d-c
[27]; Lepsius, 1897, S. 89; Porter, Moss 1994,
210; Baud 1999, p. 419–420, Nr. [27]]. Ітеті
мав два титули, які відносяться до культу
царської матері, – “начальник слуг двійника царської матері” та “наглядач уабів
царської матері”, окрім того, ще й титул
“царського уаба” (imj-rA Hmw-kA mwt nswt,
sHD wabw mwt nswt, wab nswt). Показовим
в цій титулатурі можна вважати саме той
факт, що Ітеті мав відразу два титули начальника різних видів жрецтва, які були
задіяні в культі царської матері.
Не зважаючи на те, що не завжди можна
з певністю ідентифікувати особу царської
матері, представлені вище титули жерців,
гробниці яких знаходяться в Ґіза, все ж дозволяють зробити висновок, що персонал,
задіяний в культах царських матерів періоду правління IV династії, за своїм складом
(в культах окремих царських матерів могли
служити уаби та “слуги божі”, як у храмах та
царських культових комплексах), і, очевидно, за кількістю (титули начальників різного
рангу над різними видами жерців засвідчують, що персонал цих святилищ був численний), відрізнявся від жерців, задіяних в
інших гробницях, які не належали царям, та
разом з тим, він відрізнявся і від культу царя,
бо в культових комплексах царських матерів
були задіяні також і “слуги двійника”, як і в
інших гробницях простих смертних.
Інформація, яку дають джерела щодо
культу царських матерів періоду V динас82

тії, мізерна: фактично, є згадки тільки про
жерців уже згадуваної Хенеткаус ІІ, дружини Неферіркара, матері двох царів Ранеферефа та Ніусерра, поховально-культовий
комплекс якої розташовано в Абусірі поряд з комплексом її чоловіка. Тринадцять
фрагментів відбитків печаток, знайдених в
культовому комплексі Хенеткаус ІІ під час
розкопок чесько-французької експедиції
під керівництвом М. Вернера, містять титули жерців царської матері. Більшість з
цих документів містять царські імена, вміщені в сереху або в картуші: це ім’я Гора
або особисте ім’я царя Джедкара-Ісесі,
декілька фрагментів мають ім’я царя Ніусерра, в окремих випадках серех майже
повністю зруйнований або відсутній (Див.
Таблицю № 1). Таким чином, ці фрагменти
належать до другої половини V династії,
або, точніше, до періоду царювання Ніусерра та Джедкара-Ісесі, що засвідчує, що
культ Хенеткаус ІІ існував у цю епоху.
В п’яти випадках у цих фрагментах
печаток був згаданий титул жерця-уаба
царської матері: 10/A/85-b (wab mwt nswt)
[Verner 1995, p. 124, pl. 26], 11/A/85-c (wab
mwt [nswt]) [Verner 1995, p. 127], 13/A/85-h
(wab [mw]t [nswt] (?),) [Verner 1995, p. 129],
15/A/85-d (wab [ mw]t [nswt],) [Verner 1995,
p. 130], окрім того, в одному з них двічі
було відтворено титул “уаб царської матері двох царів” який М. Вернер, як уже було
сказано, інтерпретує, як “мати царя, що
править як цар”, цей титул наведено саме
в його транслітерації, яка дає можливість
більш точно вказати, які із ієрогліфічних
знаків уціліли – 11/A/85-g (wab mwt [nswt
bjtj nswt] bjtj та wab mwt nswt bjtj nswt [bjtj])
[Verner 1995, p. 127].
Решту фрагментів печаток можна
згрупувати за такою об’єднуючою ознакою, як наявність жрецького титулу “слуга божий” чи начальник цих жерців, – це
316/A/78-j “слуга божий царської матері”, (Hm-nTr mwt nswt) [Verner 1995, p. 103,
pl. 23], 390/A/78-a “наглядач [слуг божих]
царської матері” (sHD [Hmw-nTr ?] mwt
nswt), [Verner 1995, p. 114], (реконструкція цього титулу запропонована М. Вернером). До цього типу варто віднести також два фрагменти, де уточнюється місце
служби “слуг божих”, в обох випадках, це
“подвір’я, (яке належить) царській матері”
(Hwt (nt) mwt nswt): 316/A/78-ss (Hm-nTr Hwt
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(nt) mwt nswt) [Verner 1995, p. 110, pl. 24] та
316/A/78-xb ((Hm-nTr ?) Hwt (nt) mwt [nswt])
[Verner 1995, p. 111]. В чотирьох випадках,
цей титул згадується в парі з титулом “царський уаб”, причому порядок їх запису завжди незмінний, це відображає їх позиції в
ранговій ієрархії – спочатку йде “царський
уаб”, а потім “слуга божий царської матері”: 316/A/78-b (wab nswt, Hm-nTr mwt nswt),
10/A/85-a (wab nswt, [Hm-nTr] mwt nswt, частина C. 1. надпису згадує лише титул HmnTr mwt nswt), 13/A/85-c (wab nswt, (Hm-nTr)
mwt nswt), 13/A/85-f (wab nswt, Hm-nTr mwt
nswt та wab nswt, ... mwt nswt) [Verner 1995,
p. 102, 124, 128, pl. 22, 26].
Про культ Хенеткаус ІІ відомо також із
двох надписів у приватних гробницях: це
надпис Іду (Idw), який мав титул “наглядач
слуг божих царської матері двох царів Хенеткаус” (sHD Hmw-nTr mwt nswt-bjtjwj #ntkAw-s), з гробниці, котра розташована в районі, що прилягає до культового комплексу Ніусерра [Baud 1999, p. 420, Nr. [28]]3.
Датується ця гробниця періодом правління
Джедкара [Ibid], що також підтверджує, що
культ цієї цариці існував майже до кінця V
династії. Інша згадка про культ Хенеткаус
міститься в фрагменті надпису, що також
походить з гробниці в секторі некрополя,
який прилягає до комплексу Ніусерра.
Ім’я цього жерця втрачено, його реконструюють як Птаг-мер-зечеф (PtH-mr-zT.f),
а серед його титулів знаходиться “наставник служителів двійника царської матері
Хенеткаус” (imj-xt Hmw-kA mwt nswt #ntkAw-s) [Schäfer 1908, S. 9-10 (10), ﬁg. 6; Baud 1999, p. 622–623, Nr. [275]], якою була,
швидше за все та ж сама Хенеткаус ІІ,
мати Ніусерра. Таким чином, в її культі
були задіяні три види жерців – “слуги божі
царської матері”, “уаби царської матері” та
“слуги двійника царської матері”. Поблизу було знайдено ще один блок, в якому
згадувався Hwt-nTr nt mwt nswt, який можна перекласти як “храм царської матері”
[Shäfer 1908, S. 10 (11), ﬁg. 7; Baud 1999,
p. 622–623, Nr. [275]]. Із цитованих вище
фрагментів відбитків печаток відомо про
Hwt (nt) mwt nswt “подвір’я царської матері”, даний же надпис говорить “подвір’я
боже =храм (святилище) царської матері”.
Цілком імовірно, що в обох з цих фрагментів згадується одна і та ж структура – культовий комплекс цариці, але визначення
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його як Hwt-nTr відображає статус, який мав
її культ, і який можна вважати, принаймні,
наближеним до культу царя та богів.
Матеріали щодо культу царських матерів періоду VI династії показують зростання значення цариць-матерів в цю епоху, а також їх тісний зв’язок з царською
пірамідою. До титулатури цариці тепер,
як правило, необхідним компонентом входить назва піраміди чоловіка, а в окремих
випадках – і сина. Оскільки в титулатурах
жерців царського культу за другої половини V династії зникають титули жерців
царя (Hmw-nTr або wab царя) і залишаються
тільки титули жерців піраміди, що трактується як зміщення основного акценту царського культу з особи царя на його піраміду (цей процес почався за правління Неферіркара, а закінчився за Ісесі-Джедкара
[Baer 1960, 300]) то ці зміни в титулатурах
цариць і в титулатурах жерців, очевидно, є
взаємопов’язаними індикаторами зростання як ролі культу піраміди, яка уявлялась
своєрідною небесною матір’ю царя, яка
забезпечує, тобто дає йому вічне загробне
життя, так і ролі цариці-матері, яка дала
йому земне життя. Окрім того, в гробницях цариць VI династії Іпут ІІ [Porter,
Moss 2003, 432], Уджебтен [Porter, Moss
2003, 432–433] та Нейт [Porter, Moss 2003,
431–432] з’явились тексти пірамід, які до
того були привілеєм лише царського культу. Від часів правління VI династії дійшла
низка царських указів, щодо звільнення
від повинностей та податків заупокійних
господарств цариць. Ці укази дають цінну інформацію стосовно господарства
гробниць цариць, це Коптос А, Абідос ІІІ,
Udjebten та Koniginneen.
Культ цариці Іпут І, дружини царя
Теті і матері Пепі І був заснований її сином Пепі І при храмі Міна в Коптосі, що
відображено у відповідному указі цього
царя (Koptus A) [Goedicke 1967, S. 40–54,
Abb. 4]. Цей указ є інформативним щодо
економічного статусу “подвір’я двійника”
(Hwt-kA) цариці Іпут, яке знаходилось при
храмі Міна, – тобто, це “подвір’я двійника” було альтернативним до того господарства, що належало до самої гробниці
цієї цариці, яка розташована в Саккара
[Porter, Moss 2003, 396–397]. Зверху над
текстом указу зображено Пепі І та “мати
царя” Іпут, які здійснюють жертвопри83

Окремі зауваження щодо культу царських матерів за доби Давнього Царства
несення Міну. Указ передбачав “зберегти
подвір’я двійника [разом із жерцями заупокійного культу], [пода]тними людьми,
[вел]икою та малою худобою.” [Goedicke
1967, Abb. 4] від будь-яких повинностей
та від вирахування податків для резиденції. Це означає, що “подвір’я двійника”
цієї цариці було самостійною в господарському відношенні одиницею, притому
достатньо великою, бо володіло як залежним населенням, так і великою та малою
худобою. Визначити вид жерців, які були
зайняті на службі в “подвір’ї двійника”
цариці при храмі Міна важко, оскільки в
оригіналі тексту відбито саме той шматок,
де мала міститись назва жерців. Якщо реконструкція, запропонована Г. Ґьодіке, є
правильною, то в тексті мали бути “слуги
двійника” [Goedicke 1967, S. 46], але інші
документи показують, що там могли бути
задіяні і “слуги божі”, оскільки є декілька титулів жерців культу царської матері
Іпут, які служили в її культовому комплексі в Саккара. Це згадка про неназвану особу, задіяну в її культі: “Царська мати Іпут:
(людина) її власна, наставник слуг божих”
(Mwt nswt Ipwt: n(j) Dt.s imj-xt Hmw-nTr) – з
гробниці #ntj-kA.j (цитування наводиться
за роботою М. Бода [Baud 1999, p. 625,
Nr. [278]]), що знаходиться на північ від
піраміди Теті. Матеріали із неопублікованої гробниці подружжя Сені (%ny) та Зезі
(Zzj), яка відноситься до некрополя Теті
в Саккара (із розкопок С. Фірса і Б. Ґана,
однак, точне положення її не відоме), засвідчують, що Зезі мала титул “служниця
божа царської матері Іпут” – Hmt-nTr mwt
nswt Ipwt, цитування наводиться за роботою М. Бода [Baud 1999, p. 570]. Царською
матір’ю, до служителів культу якої входила Зезі, могла бути тільки Іпут І, мати Пепі І. Таким чином, культ матері Пепі І, як
і культи інших царських матерів, про які
було згадано вище, мав особливий статус,
оскільки в ньому були зайняті слуги божі.
Необхідно згадати про культ двох цариць-сестер, дружин Пепі І, Анхесен-Меріра (Анхесен-Пепі) І, мати Меренра, та
Анхесен-Меріра (Анхесен-Пепі) ІІ, мати
Пепі ІІ. Обидві ці дами походять із впливового Абідоського роду, дослідники розрізняють їх за титулами, (хоча розрізнити
їх не завжди вдається), які вони мали, бо
компонентами титулатури обох стали на84

зви пірамід їх синів. Судячи з надписів в
гробниці їх брата, візира Джау, мати Меренра мала титул: «Hmt nswt Mn-nfr-MrjjRa, wrt Hts, wrt Hzt, wrt-xt, smrt @r, tist @r,
mwt nswt-bjtj #a-nfr-Mr-n-Ra anx-s-n-MrjjRa», – “дружина царя Мен-нефер-МеріРа, урет-гетес, урет гезет, урет-хет, семерет Гора, тісет Гора, мати царя Верхнього
і Нижнього Єгипту Ха-нефер-Меренра,
Анхесен-Меріра” [Sethe 1932–1933, 117].
Мати Пепі ІІ мала титул «Hmt nswt Mn-nfrMrjj-Ra, wrt Hts, wrt Hzt, zAt nTr, wrt-xt, smrt
@r, tjst @r, mwt nswt-bjtj Mn-anx-Nfr-kA-Ra
anx-s-n-Mrjj-Ra» – “Дружина царя Мен-нефер-Мері-Ра, урет-гетес, урет-гезет, дочка
бога, урет-хет, семерет Гора, тісет Гора,
мати царя Верхнього і Нижнього Єгипту Мен-анх-Неферкара Анхесен-Меріра”
[Sethe 1932–1933, 117–118].
Культ статуй обох царських матерів
був заснований Пепі ІІ в храмі бога Хентііментіу в Абідосі, про це повідомляє фрагмент, що містить нижню частину указу
цього царя про заснування культу царської
статуї, статуй двох царських матерів та
статуї візира Джау (Абідос III) [Goedicke
1967, S. 81–86, Abb. 7]. В цьому указі згадуються два різновиди жерців: Hmw-nTr та
Hmw-kA, – які були зобов’язані приносити
перед статуями жертви в святкові дні, що
складались із частини туші бика та глечика
молока. Структура цього указу дає підстави для розрізнення статусу жерців храму
Хенті-іментіу та тих жерців, які були зайняті в обслуговуванні культу статуй. Вся
площа поверхні, на якій було розміщено
указ царя, розкреслена вертикальними та
горизонтальними лініями, що членують
текст на смислові одиниці, котрі таким чином опинилися в квадратах чи прямокутниках. Така організація тексту характерна
для царських указів, вона підказує, в який
саме спосіб слід читати той чи інший фрагмент тексту. Ту частину указу, де йдеться
про жрецьку службу, розбито на дві секції,
відділені одна від одної зовнішніми рамками, котрі акцентують увагу на тому, що
для жерців храмових та для жерців, що зайняті в культі статуй (не зважаючи на те,
що серед них згадані як Hmw-kA так HmwnTr) передбачались неоднакові частини
м’ясної жертви. Згідно з цим указом, для
начальника жерців храму Хенті-іментіу та
для жрецької “братії” призначалась: “часСхідний світ №4 2004
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тина (половина) бика і слоїк молока для
кожного свята тут для служби начальнику
жерців і жерцям, які знаходяться в цьому
храмі” [Goedicke 1967, Abb. 7]. В цьому
разі фігурують imj-rA Hmw- nTr, Hmw-nTr nw
r-pr pn – “начальник слуг божих та слуги
божі, які від храму цього”. Для жертвопринесень чотирьом статуям виділялось
по 1/8 частині туші бика і по слоїку молока кожного свята. Далі в тексті жерців,
задіяних в культі статуй, було охарактеризовано як: “in Hmw-ntr Hmw-kA nw Dt.sn
wabw Hr.s – “щодо жерців (слуг божих) і
заупокійних жерців (слуг двійника), які їх
власні, які здійснюють службу за це”. Що
звертає на себе увагу в цих двох уривках,
наведених вище, так це – паралельність
однакових граматичних конструкцій, які
були вжиті для характеристики жерців (в
обох випадках, це непрямий генітив), яка
більш об’ємно підкреслює, що жерців поділено на два різновиди: ті, “які від храму
цього” (nw r-pr pn) та ті, які мають характеристику “nw Dt.sn”. Це вираз становить
особливий інтерес, оскільки тут вжито залежний займенник у формі множини sn.
Інтерпретація цього уривку Г. Ґьодіке як:
“Bezüglich der Priester und Totenpriester
ihrer Totenstiftungen: das wofür sie Priesterdienst tun...”,– не є коректною, оскільки
термін “Dt.sn” в даному випадку означає не
“ihrer Totenstiftungen”, а, згідно з розумінням цього терміну Ю. Я. Пєрепьолкіним
[Перепелкин 1966], це є один із прикладів
часто вживаної конструкції, яка передає
поняття належності комусь, – “той, що від
плоті” “власний (чийсь)”, тобто, правильним перекладом цього словосполучення
буде: “ті, які є їх власними (жерцями)”,
“власні їхні”. Напевно, що, як це обґрунтовує Г. Ґьодіке, характеристика “Dt” відноситься до жерців Hmw-kA, (хоча він поіншому розуміє саме суть поняття Dt), які
вважаються служниками приватного культу [Goedicke 1967 S. 83]. Оскільки в цьому
указі згадані чотири статуї різного статусу: одна царська, дві – царських матерів та
одна – візира Джау, то можна припустити,
що жерці Hmw-nTr служили для статуї царя,
а Hmw-kA – відповідно, для статуї Джау.
Відносно ж статуй царських матерів, то
визначити, який різновид жерців служив
їм, важко. Не варто також ігнорувати можливість того, що тут буди задіяні обидва
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різновиди жерців, як це видно, із культів
інших цариць, тобто, що характеристику
“nw Dt.sn” можна застосувати і щодо жерців царських матерів, в тому числі, і “слуг
божих”.
Окрім того, існує ще один царський
указ, який виданий одним із наступників
Пепі IІ щодо встановлення культу царських матерів Нейт та Анхесен-Пепі старшої. Цей декрет був відкритий в ході розкопок експедицією під орудою Ґ. Жек’єра
культового комплексу цариці Нейт; у виданні указів Г. Ґьодіке він носить назву
Koniginneen. В ньому вказується, що цар
звелів: “зберегти та захистити “служителів божих” (Hmw-nTr), та “служителів
двійника” (Hmw-kA), будівлі, поля, будівлі шенау, поселення, залежних людей …
[царської матері] [А]нхесен-Мері[ра] старшої та [царської матері] Нейт від здійснення будь-яких робіт і будь-яких податків”.
[Jéquier 1933, S. 5, ﬁg. 2; Goedicke 1967,
S. 158–162, Abb. 15]. Царська мати Нейт,
яка згадана в ньому, це власниця культового комплексу, розташованого на північ
від піраміди Пепі ІІ [Porter, Moss 2003,
431–432], дочка Пепі І, і, очевидно, однієї з
Абідоських сестер-тезок, дружина Пепі ІІ
та, імовірно, мати царя Меренра II [Goedicke 1967, S. 162]. Точно визначити, з якою
саме з цих двох цариць – з Анхесен-Пепі І
чи ІІ – варто ототожнювати Анхесен-Пепі
старшу, з цього указу, неможливо, але услід
за Г. Ґьодіке, нею вважається Анхесен-Меріра (Анхесен-Пепі) І. В цьому указі місце
локалізації культів обох царських матерів
має назву “Hwt-nTr”, тобто “подвір’я бога =
храм, святилище”, як і у випадку з культовим комплексом Хенеткаус ІІ.
Власник однієї із стел, точне походження якої невідоме, (припускається що
вона походить з Абідосу), по імені Мегену
(MHnw) [Baud 1999, p. 472, Nr. [90]], назвав
себе “наглядачем слуг божих царської матері Анхесен-Пепі” (sHD Hmw-nTr mwt nswr
anx-s-n-Ppjj). Нажаль, розрізнити, про яку
царську матір – Анхесен-Пепі І чи Анхесен-Пепі ІІ – йдеться, неможливо, але цей
документ, як і розглянуті вище царські укази та інші джерела, показує, що для періоду
правління VI династії нормальною є ситуація, коли в культовому центрі царських
матерів служать як “служителі божі” (HmwnTr), так “служителі двійника” (Hmw-kA).
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Варто також зупинитися на культі цариці Уджебтен, ще однієї дружини Пепі ІІ,
чия піраміда, в якій, як і в піраміді Нейт
було знайдено тексти пірамід, знаходиться
в Саккара поряд з пірамідою її чоловіка.
Уджебтен не мала титулу царської матері, –
тільки титул “дружина царя” “Hmt nswt”, і,
здається, вона єдина з цариць даного періоду, яка не будучи матір’ю царя, мала в
штаті своїх жерців “служителів божих”.
Серед зображень поминального храму
цариці Уджебтен є зображення її жерців,
зокрема наглядача служителів божих (sHD
Hmw-nTr) Іхі (Ixj), його синів Санхен-Птага (%anx-n-PtH) (zA.f sHD Hmw-nTr) та брата
Гем-анха- Гемі (@m-anx rn.f nfr @mj) який
був “(людиною) її (тобто цариці Уджебтен) власною, наглядачем слуг бога” (Dt.s
sHD Hmw-nTr), який мав, окрім того, титул
“той кого поважає його пані” (imAxw xr
Hnwt.f), а також сина Гем-анха на ймення
Ікері (Iqrj) sHD Hmw-nTr zS sA imAxw xr PtH
[Jéquier 1928, pp. 9, 21, 22.]. Господарство,
що пов’язане з пірамідним комплексом цієї
цариці, очевидно, також було захищене від
податків і повинностей на резиденцію, про
що можна судити із фрагментів царського
указу Пепі ІІ, виданого стосовно комплексу Уджебтен [Goedicke 1967, S. 155. Abb. 13]. Фрагментарність джерельної бази
щодо персоналу, задіяного в культових
комплексах цариць та царівен періоду кінця VI династії, не дозволяє визначити, чи
могли “слуги божі” туди включатись, але,
мабуть, що випадок з Уджебтен – це виняток, а не загальне правило, він мав місце на межі між добою Давнього Царства
і першим перехідним періодом – епохою,
коли було піддано ревізії багато ідеологічних концепцій, що були вироблені та мали
чинність за Давнього Царства.
Отже, як показують джерела, розглянуті в даному дослідженні, культ цариць дійсно не можна з певністю ідентифікувати ні
як царський культ, ні як культ приватний.
Принаймні, аналіз варіантів жрецьких титулів, які зустрічаються в дану епоху, по-

казує, що до складу персоналу культових
комплексів царських матерів входили як
“служителі божі царської матері” (Hmw-nTr
mwt nswt), так “служителі двійника царської матері” (Hmw-kA mwt nswt) та “уаби
царської матері” (wabw mwt nswt). Окрім
того, за доби Давнього Царства культ царських матерів, очевидно, також зазнав
певної еволюцію, характер якої можна
приблизно визначити як його поступове
“обожнення”, оскільки дослідження проблеми хронологічної прив’язки джерел,
що повідомляють про аналізовані титули,
показує: що джерела, які можна надійно
прив’язати до культів тих царських матерів, заснування яких передувало в часі
цариці Хенеткаус І, не згадують “служителів божих царської матері”, а тільки “слуг
двійника” та “уабів царської матері”. Період життя цієї цариці, очевидно, варто
вважати поворотним моментом у розвитку
ідеології культу царської матері, оскільки,
починаючи від культу Хенеткаус І, в культах царських матерів були задіяні і “слуги
божі”. Однак, в розпорядженні дослідників знаходиться не так багато матеріалів,
для того, щоб на них можна було вибудувати картину перебігу якихось історичних
подій, що пов’язані з цією постаттю, – так
само, як і щодо багатьох інших історичних
обставин, що супроводжують культ матері
царя за доби Давнього Царства. Тому будьяка реконструкція в цій галузі буде лише
гаданою і спекулятивною. Зрозуміло, що
дослідження тільки різновидів персоналу,
зайнятого в культових комплексах царських матерів, недостатньо для якихось
глобальних висновків щодо місця постаті
матері царя в релігійній та державній ідеологічній доктрині даного періоду, як і для
остаточного висновку про можливість чи
неможливість обожнення всіх чи окремих
царських матерів, але метою даної роботи
була спроба зосередити увагу дослідників
саме на проблемі, яку можна визначити, як
статус культу царської матері в період Давнього Царства.

Цей комплекс в єгиптології за традицією називають заупокійним царським комплексом, хоча
зараз існує тенденція відмовлятися від означення “заупокійний” як щодо царського святилища,
так і щодо гробниць простих смертних, оскільки культ царя, як і культи простих людей, розпочинався ще за життя, детальному розгляду часу встановлення культу в гробницях присвячено
1
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розділ монографії [Большаков 2001, 120-141]. Окрім того, варто зазначити, що в тому культовому
комплексі, який визначено як царський культовий комплекс (royal cult complex), культ живого
правителя був не єдиним – окрім нього там завжди були присутні культи богів, і від культового
комплексу богів (divine cult complex), в якому також мали місце культи декількох богів і культ
царя, перший відрізнявся тим, що саме культ царя відігравав в ньому головну роль [Dieter, Bell,
Finnestad, Halny, Shafer, 1997, 4]
2
Власне, немає певності, що перед нами дійсно остаточне поховання цієї цариці, бо хоча в
підземній камері було знайдено розкішні предмети поховального омеблювання та саркофаг, тіла
самої цариці не віднайшли, а це підставою для припущення, що тут просто могли зберігатися
речі із пограбованого поховання, а саме тіло Гетепгерес І, було перепоховане в гробниці, яка
залишається невідкритою, не виключено, що його могли поховати в одній із малих пірамід при
піраміді Хуфу [Baud, 1999, 527–529].
3
Видання матеріалів цієї гробниці М. Вернером у Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde ((ZÄS), 107, 1980, p. 165–166); як і в Studien zur altägyptischen Kultur ((SAK) Wiesbaden.
8, 1980, p. 259, pl. 16) мені недоступні, цитування цього титулу здійснено за роботою М. Бода
[Baud 1999, 420]
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МУСУЛЬМАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КРЫМУ
(1917–1939 гг.)

В

СТАТЬЕ “Мусульманское образование в Украине (1918–1927 гг.): политико-правовые и организационно-институциональные аспекты”1, открывшей
серию публикаций о мусульманах, проживающих на территории современной Украины, основное внимание было уделено
мусульманскому населению материковой
части Украины. Сделано это было сознательно – в ходе работы над темой стало
ясно, что новые материалы о мусульманском образовании в Крыму, собранные
коллективом авторов, представляют собой
самостоятельный интерес и должны быть
выделены в отдельную статью. Объектом
настоящей публикации стала система традиционного религиозного образования мусульманского населения Крыма в период с
1917 по 1939 гг., ставший, как будет видно
ниже, временем целенаправленных и последовательных притеснений Советской
власти в отношении крымских мусульман.
Выходя за хронологические рамки работы, позволим себе привести лишь некоторые факты из предыстории вопроса, необходимые для того, чтобы события 1917–
1939 гг. вписались в континуум бытования
ислама и мусульманской образованности в
Крыму накануне интересующего нас периода и более наглядно проиллюстрировали
радикальность изменений в этой области,
имевших место в первые десятилетия Советсткой власти.
В дореволюционный период все вопросы, связанные с проблемами ислама в
Крыму, в том числе религиозного образования, царская администрация возлагала
на Таврическое мусульманское духовное
правление (ТМДП). Система исламского
образования крымских татар состояла из
трех ступеней: мектеба – начальной мусульманской школы, мектеб-е руштие – в
русскоязычных документах, определяемого как “высшее-начальное училище”, и
медресе – высшей мусульманской школы.
Мектебы, как правило, функционировали
при мечетях и содержались за счет средств
местной мусульманской общины или вакСхідний світ №4 2004

фов. В мектебах обучались дети обоего
пола. Духовенство и учителя мектебов
готовились в медресе. К концу XIX в. в
Крыму насчитывалось до 40 медресе. Широкое распространение на полуострове
имел суфизм – известно, что наиболее востребованными среди местного мусульманского населения были тарикаты Мевлевия,
Накшбандия, Дервани, Саади, – так что
религиозные школы могли создаваться и
при суфийских текиях2.
К 1920-м гг. ХХ в. идеология исламского обновления (джадидизма) заняла
господствующее положение в крымскотатарской среде. Многолетние усилия
Исмаила Гаспринского к этому времени
принесли свои плоды, и отстаиваемые им
идеи исламского модернизма с пантюркистским уклоном нашли широкую поддержку среди местного мусульманского
духовенства. Обучение в новометодных
мусульманских школах начиналось с
семи лет и велось на протяжении четырех
лет по восемь месяцев в году. По данным
ревизии ТМДП, проведенной в 1912 г.
Н.И. Павловым, новометодные мектебы
получили широкое распространение3. Характерно, что этот момент был отмечен в
отчете чиновника как негативный наряду
с “отсутствием противодействия влиянию
турецкого мира”4.
По замыслу И. Гаспринского промежуточное положение после мектебов при
подготовке для дальнейшего обучения в
медресе или государственных средних
школах должны были занимать мектеб-е
руштие, где предполагалось преподавание дисциплин как светского, так и религиозного характера: основ вероучения;
арабского, персидского, татарского, русского языков; арифметики; геометрии;
бухгалтерии; всеобщей истории; морали;
рисования; чистописания и правил гигиены5. Мектеб-е руштие действовали, но не
были официально зарегистрированы российскими властями. В конце XIX в. в Крыму царскими властями для крымских татар
были созданы начальные светские учебные
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заведения, где значительная часть предметов читалась на русском языке. Наряду
с общеобразовательными предметами в
них преподавался татарский язык, а также
основы вероучения на арабском языке. По
данным за 1914 г., в Крыму насчитывалось
698 начальных школ, из которых 68 предназначалось для обучения татарских детей.
Все же большинство татарских детей училось в самоокупаемых школах-мектебах
(по-видимому, в основном новометодных),
которых тогда насчитывалось 360. Общее
количество татарских детей, обучавшихся
в земских школах и мектебах, насчитывало до 11 тыс. учащихся6.
“Программа и общие правила для крымских медресе”, принятые ТМДП в начале
ХХ в., стали основой для последующей
реформы высших религиозных учебных
заведений (медресе) в духе идей джадидизма. Руководство и преподавателей медресе назначало ТМДП. Одним из первых
было реформировано медресе Зинджерли.
В 1910 г. в Крыму функционировало 33 реформированных медресе7.
Революционные события 1917 г., воспринятые политическими силами разной
ориентации как победа нового над старым,
послужили катализатором противоречивых процессов, диапазон которых отражал
существенные различия в понимании перемен того времени в контексте различных
национальных культур. Очевидно, что образ будущего, который видела перед собой
наиболее активная и образованная часть
крымско-татарского населения – интеллигенция и духовенство, представлялся им в
преломлении идей исламского модернизма8. 25 марта 1917 г. в Крыму был создан
Временный исполнительный мусульманский комитет (Мусисполком), отстранивший от управления религиозными делами прежнее консервативное руководство
ТМДП. 26 ноября 1917 г. собрался Первый
Курултай, избравший новое правительство – Директорию во главе с Нуманом
Челиби-Джиханом (Челибиевым). Нуман
Челиби Джихан возглавил и вновь созданную партию Милли фирка. Такие факты,
как-то, что Челибиев был также избран
муфтием, а также то, что в наименовании
первого органа самоуправления крымских
татар фигурировало слово “мусульманский”, свидетельствуют о ключевой роли
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исламско-реформаторского компонента
в крымско-татарском национальном возрождении 1917 г.
В духе идей исламского модернизма
Милли фирка не проводила четкого различия между религией и политикой. Реформы религиозных институтов и системы
государственного управления рассматривались как часть единого процесса модернизации крымско-татарского общества.
В Программе Милли фирка отмечалось,
что партия выступает за “слияние религии
с госаппаратом, который должен опекать
ее и предоставлять широкое поле действия
и помощь в целом ряде вопросов: в подготовке религиозных кадров, религиозном
воспитании, судебном процессе и пр.”
(пункт 26, раздел 2)9. Просвещению мусульманские реформаторы отводили немаловажную, а возможно – центральную
роль в преобразовании общества и его институтов.
В том же пункте Программы отмечалось, что партия Милли фирка будет
стремиться к тому, чтобы “во всех национальных школах действительно преподавалась религия”. Подчеркивалось, что
“[в]акуфные средства будут расходоваться
на деревню, на постройку постепенно там
новых зданий школ, мечетей и их ремонт”
(пункт 6), а “для того чтобы учителя и религиозные служители не терпели недостаток в жизни, партия будет стараться осуществить принцип страхования и пенсий”
(пункт 10, раздел 2).
При этом Милли фирка явно не предусматривала какой-либо автономии религиозных институтов, используя их скорее как
инструмент своей политики – “[партия]
будет защищать, чтобы вакуфы полностью
подчинялись правлению и доходы, получаемые с них, расходовались на просвещение и улучшение жизни религиозных
служителей” (пункт 10, раздел 2). Методы
воздействия реформаторов на религиозные
институты также были просветительскими по духу. Пункт 24 Программы гласил:
“Партия требует от религиозной директории периодически созывать религиозных
служителей для прохождения кратковременных курсов”10.
По окончании Гражданской войны
уцелевшие лидеры Милли фирка11 пошли
на сотрудничество с советской властью.
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В своем обращении в Крымский Ревком от
25 ноября 1920 г. Милли фирка особо подчеркнула свои заслуги в области образования крымских татар: «...удалось создать по
одному высшему начальному училищу12 в
каждом уезде Крыма; татарскую женскую
учительскую школу в Симферополе, татарское среднее художественное училище
и учительскую семинарию в Бахчисарае,
[Милли фирка] реформирует татарскую
Высшую Духовную Семинарию “Зинджирлы медресе”, вводя туда гуманитарные науки, естествознание...»13. Таким
образом, в контексте возобладавших идей
исламского модернизма в годы Революции
и Гражданской войны мусульманское образование в Крыму получило новый импульс к реформированию и развитию.
В конце 1920 г. партия Милли фирка пыталась добиться от большевистского правительства Крыма “1) легализации “Милли
фирка”; 2) передачи татарских религиозных, просветительских дел и вакуфов в
ведение “Милли фирка”; 3) разрешения
издания газеты “Миллет”, литературных и
научных журналов и книг”14. Однако в легализации Милли фирка было отказано.
Несмотря на отказ Советской власти
от дальнейшего сотрудничества с Милли
фирка как независимой политической организацией, многие активисты партии в
последующем занимали различные должности в советском государственном аппарате, в частности – в системе образования.
Так, один из активистов Милли фирка Вели
Ибрагимов в 1923 г. стал председателем
ЦИК Крымской Автономной республики.
В своей последующей деятельности бывшие члены Милли фирка в отношении к
исламу и просвещению оставались верны
концепциям джадидизма.
В 1921 г. в Крымской АССР был создан Народный комиссариат просвещения
(Наркомпрос), в состав которого входило
управление по делам образования крымских татар. Религиозные вопросы были
переданы в ведение Межведомственной
комиссии, которая состояла из представителей отделов юстиции, финансового
отдела, рабоче-крестьянского отдела по
религиозным вопросам. Здание Таврического мусульманского духовного правления было конфисковано большевиками, а
все медресе были закрыты.
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Вопреки официальной линии Советского государства по сворачиванию системы религиозного образования крымскотатарская общественность предпринимала
значительные усилия для восстановления
начального религиозного образования.
В докладной записке в Совнарком Крыма,
составленной заведующим Крымтатуправлением Наркомпроса в конце 1921 г., отмечалось: “Но вот наступил конец 1920 г.
[...] Первым требованием татарского населения к власти рабочих и крестьян было
требование открыть для татарских детей
школы. Школы открылись стихийно. За
период с 1-го ноября 1920 г. по 1-е ноября 1921 г. было открыто свыше 500 школ,
причем они открылись без ведома Крымнаробраз и его органов на местах. Роль
органов просвещения сводилась только
к пассивной регистрации этих школ”15.
По всей видимости, речь в докладной записке шла о возобновлении деятельности
тех школ, которые существовали ранее.
Как указывалось выше, в 1914 г. в Крыму
функционировало всего 360 мусульманских начальных школ. Таким образом, за
довольно короткий период времени просветительская активность Милли фирка
принесла весьма ощутимые плоды.
Далее в той же докладной записке приводится следующая характеристика учительских кадров и содержания образовательных услуг, предоставляемых вновь открытыми школами: “Это или муллы, или
муэдзины, или просто грамотные люди,
которые обучают детей так, как их когда-то
учили. С этой стороны школы эти больше
вредны, чем полезны, а особенно те, в которых преподавателями состоят духовные
лица, не имеющие права преподавать в советской школе”16. В дальнейшем Совнарком Крыма постановил закрыть 352 из 482
школ. Характерно, что в качестве официального повода для этого был использован
следующий аргумент: “...Школы ютятся в
зданиях, скорее напоминающих курятник,
чем здание школы [...] школы эти не оборудованы мебелью, не снабжены ни учебниками, ни учебными пособиями”17.
Массовое закрытие татарских начальных школ в отмеченный период вызвало
возмущение крымскотатарской общественности. В резолюции, принятой в
апреле 1921 г. на конференции учителей
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Петровского района Керченского уезда, отмечалось: “...Почти каждый день из наших
татарских школ забирают оборудование,
учебники и этим доводят наши школы до
полного развала. Особенно странным, по
нашему мнению, является случай в с. Кары, где была закрыта татарская школа. Мы
считаем, что это событие очень обеспокоило наших граждан. Протестуем против
таких действий и требуем проверить”18. В
некоторых уездах Крыма были ликвидированы почти все татарские школы. Так, в
Феодосийском уезде в 1921–1922 гг. из 63
татарских школ были закрыты 5319.
В феврале 1921 г. Наркомпрос РСФСР
принял специальный декрет “О возвращении к своей специальности работников
просвещения и культуры”. Основной упор
при этом делался на увеличение в начальных школах числа учителей-коммунистов.
Несмотря на предпринимаемые меры,
вплоть до конца 1925 г. в татарских школах ощущалась острая нехватка учительских кадров20. Можно предположить, что в
первой половине 20-х гг. в школах Крыма
на учительских должностях могли работать представители мусульманского духовенства и бывшие учителя мектебов.
Уже в марте 1922 г. правительство
Крымской АССР, неудовлетворенное деятельностью Межведомственной комиссии
по вопросам религии, возложило контроль
за религиозными делами на церковный подотдел административного отдела НКВД
республики. Однако в связи с реорганизацией органов государственного управления в начале 1924 г. НКВД Крымской
АССР был преобразован в Центральное
административное управление. В структуре Управления имелся отдел общеадминистративного надзора, в состав которого входил церковный стол. Аналогичные
структуры были созданы при районных и
городских исполкомах. В 1925 г. церковные столы при центральных и местных органах власти Крымской АССР были переименованы в столы религиозных культов,
которые существовали вплоть до 1931 г.
В 1921–1922 гг. вакфные земли и здания
мечетей были национализированы большевиками. Перешедшие в государственную собственность здания впоследствии
передавались мусульманам в бесплатное
пользование, а расходы на содержание
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мечети возлагались непосредственно на
членов общины. Деятельность мектебов
в Крыму в начале 20-х гг. еще не была законодательно запрещена. Однако голод и
обнищание населения в результате гражданской войны подорвали экономические
основы исламской школы, а национализация вакфов в принципе исключала возможность дальнейшего воспроизводства
этих основ.
Передача культовых зданий верующим
происходила на основании договора, заключенного админотделом НКВД Крымской АССР с общиной мусульман, а точнее – с членами общины. По условиям
договора, община, претендующая на получение здания, должна была насчитывать
не менее 20 человек, обязалась за свой счет
содержать здание мечети в надлежащем состоянии, а также оплачивать услуги муллы
и муэдзина. В случае несоблюдения верующими одного из этих положений здание
мечети у них отбиралось. Вскоре после этого вывешивалось объявление о сдаче этого здания другой общине. Если в течение
недели таковой не находилось, мечеть закрывалась и передавалась в полное ведение
местных органов власти – сельисполкомам,
райисполкомам, горисполкомам21.
Несмотря на то, что передача культовых сооружений мусульманам находилась
под жестким контролем властей, в 1924 г.
в Крымской АССР было зарегистрировано
566 мечетей. В докладной записке в церковный подотдел НКВД от Симферопольской милиции было отмечено, что в конце
1922 г. в одном только Симферополе и его
округе действовало более 130 мечетей22.
При многих из них имелись начальные религиозные школы. О том, как выглядели
подобные школы, можно судить по описанию мектеба при симферопольской мечети Ени-Джами, относящемуся к 1922 г.:
“Имеется одна школа каменной постройки, величина 7х3 и 1/2 саженя, вышина
2 саженя, крыта черепицей, обслуживает
детей беднейшего населения; состоит из
4 комнат и кухни”23.
В 1923 г. в Крыму прошел I съезд крымских мусульман, в ходе которого было
принято решение о создании Религиозной
организации мусульман Крыма (РОМК)24.
Согласно Уставу Организации25, ее высшим полномочным органом стал Съезд
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представителей мусульманских приходов
и духовенства, созываемый не реже одного раза в год. Функции высшего исполнительного органа РОМК былы возложены
на Крымское центральное мусульманское
народное управление религиозными делами26, разместившееся в г. Симферополе.
Управление в составе 8 членов и председателя-муфтия избиралось Съездом сроком
на один год и в своей работе руководствовалось постановлениями Съезда. Управление следило за правильностью соблюдения
мусульманских обрядов, изданием Корана,
осуществляло руководство районными отделениями Организации, контролировало
деятельность хатибов, имамов, муэдзинов,
а также принимало решения о назначении
и утверждении в должности мусульманских духовных лиц27.
В Уставе РОМК предусматривалось
дальнейшее развитие и совершенствование системы мусульманского образования
в Крыму. Так, на КЦМНУРД возлагались
обязанности “учинения испытаний лицам,
желающим занять должности имама, хатиба, муэдзина, вероучителя, а также шейха”. Компетенция КЦМНУРД в области
религиозного просвещения определялась в
Уставе организации следующим образом:
“П. 12. КЦМНУРД с разрешения властей открывает духовно-религиозные курсы для подготовки хатибов, имамов, муэдзинов и вероучителей, а также приходские
мектебы (школы) для обучения законам
мусульманского вероучения. Разработки и
составления для них программ и изыскания материальных средств на их организацию.
П. 13. Надзор за ведением преподавания
религии в мечетях, в приходах при них, и в
частных мусульманских домах”.
Кроме того, Устав возлагал на районные отделения РОМК “надзор за постановкой и ведением обучения в религиозных мектебах (школах); принятие мер для
материального обеспечения их существования”28.
Первоначальный вариант Устава, принятый на I cъезде мусульман, вызывает
интерес прежде всего тем, что свидетельствует об отсутствии в Крыму в 1923 г.
медресе, вместо которых предлагалось
открыть “духовно-религиозные курсы”, и
указывает на наличие в то время в КрыСхідний світ №4 2004

му значительного количества начальных
религиозных школ при мечетях. Однако
не все положения Устава об образовании
устраивали советских чиновников – в Административном отделе НКВД Крымской
АССР, а в последствии – и в Центральном
Административном Управлении Крыма
в текст Устава были внесены поправки:
«П. 13 отдела III подраздела “В” редактировать в следующем виде: «надзор за
ведением преподавания религии в рамках
советского законодательства» – слова “в
мечетях, в приходах при них и в частных
мусульманских домах” вычеркнуть»29.
В дальнейшем текст Устава РОМК стал
основой для разработки уставов религиозных обществ при мечетях на местах. Уже
после регистрации Устава Религиозной организации мусульман Крыма уставы местных обществ должны были утверждаться
церковными столами при местных органах
власти. Тексты таких уставов были однотипными. В них обычно указывалось, что
местное общество “имеет целью объединение граждан мусульманского вероисповедания». При этом оговаривались права
верующих: “устраивать молитвенные собрания”; “управлять имуществом, полученным от местных органов власти”; “заключать сделки частноправового характера”,
“участвовать в съездах религиозных обществ”, “назначать служителей культа” и
т. п. Относительно состава членов местного общества указывалось, что им “может
быть каждый гражданин, принадлежащий
к данному культу” и зачисленный “общим
собранием членов общества открытым
голосованием”. Список членов общества
должен был ежегодно представляться в
местный окружной исполком. Кроме того,
в уставе подчеркивалось, что религиозное
общество (местная община) может существовать только за счет “добровольных пожертвований”30. При этом право местного
мусульманского общества открывать религиозную школу при мечети отдельно не
оговаривалось.
Более того, принятое 9 июня 1924 г.
Постановление ЦИК Крыма “О преподавании мусульман”, выдержанное в духе
положений Декрета об отделении церкви
от государства и школы от церкви, а также сопутствующих ему разъяснений и инструкций центральных органов власти, по
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сути, лишало юридической основы всю
систему начального религиозного образования в Крыму, на развитие которой были
направлены положения Устава РОМК.
В Постановлении ЦИК говорилось:
“1. Обучатся мусульманству могут только лица, которые закончили полный курс
пятилетней трудовой школы I-ой ступени
и имеют свидетельство школьного совета, а
также лица, которым исполнилось 14 лет.
2. Преподавание основ мусульманства
может осуществляться исключительно в
учебных заведениях, созданных религиозными общинами. Преподавание мусульманского вероучения в общеобразовательных школах категорически запрещено.
3. Преподавание мусульманства не может совмещаться с преподаванием других
общеобразовательных предметов.
4. Категорически запрещается работникам культурно-просветительных учреждений работать преподавателями вероучения.
5. Лица, которые нарушили эти требования, привлекаются к строгой ответственности”31.
Эти же положения, но с некоторыми
изменениями, были продублированы инструкцией № 57-4288 Наркомата образования и ЦАУ Крымской АССР “О преподавании мусульманского вероучения на
территории Крымской АССР” от 14 марта
1925 г. В Инструкции говорилось: “1) Обучаться мусульманскому вероучению могут
только лица:
а) окончившие (5 летний) курс трудовой школы I-й ступени, имеющие о том
соответствующие удостоверения;
б) лица, достигшие полных 14 лет от
роду, имеющие о том справку органов
ЗАГСа;
2) преподавание вероучения может производиться исключительно в стенах мечетей, предоставленных группам верующих
для богослужебных целей (примечание:
ни в каких иных зданиях, в том числе и
школьных, преподавание вероучения не
допускается);
3) преподавание мусульманского вероучения ни в коем случае не совмещается с преподаванием каких-либо общеобразовательных
знаний (счета, письма и т. д.). Исключение составляет преподавание чтения Корана и перевод с арабского на татарский язык”32.
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Кроме того, отдельно указывалось, что
все мусульманские школы и учителя вероучения при них должны были быть зарегистрированы в столах религиозных культов
при райисполкомах33.
В сентябре 1925 г. в Крым пришла инструкция НКВД и Наркомпроса РСФСР
“О преподавании мусульманского вероучения среди восточных народностей, исповедующих мусульманское вероучение”,
которая была утверждена ЦИК Крымской
АССР в августе 1925 г. На основании этого
были выпущены новые инструкции, ограничивающие развитие мусульманского религиозного образования на полуострове.
В декабре 1925 г. вопросы исламского
образования рассматривались на III Съезде мусульман Крыма. Ограничения, вводимые Советской властью в отношении
мусульманских школ, вызвали отрицательную реакцию делегатов. Свои предложения и инициативы по этому вопросу
мусульмане сформулировали в обращении
Съезда к правительству Крымской АССР. В
обращении предлагалось: “1) Открыть религиозные школы. 2) Вероучение должно
происходить вне часы занятий в советской
школе, но с тем, чтобы к вероучению допускались бы дети ниже 14 лет [...]. 3) Нужно
добиться того, чтобы преподавание разрешалось не только специально в мечетях,
но и в тех местах, где общество находит
более удобным. 4) Нужно добиться разрешения на открытие одного медресе для
мусульман Крыма”. Отдельно отмечалось:
“Все здания школ, медресе и других благотворительных учреждений, созданных
на средства мусульман, должны быть возвращены в их ведение [...] Дети имамов и
хатибов в советские школы принимались
бы наравне с другими гражданами”34.
В обращении к ЦИК Крыма члены
Президиума Съезда мусульман Крымской
АССР аргументировали свое несогласие с
положениями инструкции Наркомата образования и ЦАУ Крыма следующим образом: “Во 1-х, мусульманские дети до
достижения 14 лет обязаны учиться некоторым религиозным правилам (абдаст
гусуль, тахарат), правилам намаза и пр.; в
особенности для женского пола, когда разрешается с 16 лет выход замуж, необходимо в 13–14 лет знать вопросы “тахарата” и
“намаза”. По второму пункту: требование
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исключительного преподавания в зданиях
мечетей – это равносильно запрещению
преподавания вероучения. Наши мечети
совершенно не пригодны для этой цели”.
Относительно положения Инструкции,
согласно которому “преподавание мусульманского вероучения ни в коем случае не
совмещается с преподаванием каких-либо
общеобразовательных знаний”, съезд также высказал свое несогласие: “Громадная
часть детей школьного возраста остается
вне школ. Как же можно обучить их чтению Корана, если они не знают читать и
писать”35. Очевидно, что навязываемая
властями модель религиозного образования вступала в конфликт с традиционным
представлениям мусульман о социальной
зрелости. Человек, не усвоивший до совершеннолетия базовых предписаний шариата, не мог считаться подготовленным
к самостоятельной общественной жизни.
В отношении предписания о проведении
занятий в мечети, проблема, видимо, состояла не столько в его технической невыполнимости, сколько в том, что оно
в корне противоречило представлениям
мусульман о соотношении сакрального и
профанного.
В попытке найти какие-либо юридические основания для смягчения жесткого
возрастного ценза для получения религиозного образования Президиум съезда
мусульман выдвинул следующие аргументы: “...Эта инструкция от 14/III-25 г. за
№ 57-4288 в корне противоречит постановлению ВЦИК от 9 июня 1924 г. Согласно
постановлению ВЦИКа, преподавание мусульманского вероучения может быть производимо окончившим полный курс первой ступени трудшколы или достигшим
14-летнего возраста. [...] “или” заменяется
“и” [...] В постановлении ВЦИКа запрещается преподавание “общеобразовательных
предметов”, а не обучение неграмотных
письму и чтению”36. По сути, в возражениях, сформулированных делегатами Съезда,
речь идет о возможности снижения возрастного ценза с 14 до 12 лет – с учетом
семилетнего возраста поступления в школу и пяти лет обучения в трудовой школе
первой ступени.
В ответ на обращения мусульман Наркомат просвещения Крымской АССР предложил следующее толкование п. 2 ИнСхідний світ №4 2004

струкции: “Преподавание вероучения не
допускается в помещениях школы, избычитальни, красных уголках, сельсоветах
и других советских учреждениях. Таким
образом, по проекту Наркомпроса не исключается возможность обучения детей
вероучению в частных квартирах”37. Центральное административное управление
Крымской АССР, в свою очередь, дало такое разъяснение: “1) разрешить преподавание вероучения мусульманским детям и
вне зданий мечетей, представленных группе верующих лишь для богослужебных
целей […]; 2) просим дать разъяснение
соответствующим местным органам о возможности и допустимости в внешкольные
часы обучаться вероучению – до достижения 14-летнего возраста”38.
В итоге в январе 1926 г. стол религиозных культов при ЦИК Крымской АССР
утвердил следующий вариант разъяснения
положений Инструкции: “1) обучатся мусульманскому вероучению могут только
лица: а) окончившие школу 1-й ступени
данного места и имеющие о том соответствующие удостоверения, или б) лица, достигшие 14-летнего возраста, имеющие о
том справку органов ЗАГСа; 2) п. 2-й той
же инструкции изменить следующим образом: а) преподавание вероучения может
производится исключительно в стенах мечетей, предоставленных группе верующих
для богослужебных целей, и в зданиях
при мечетях состоящих (сторожках); 3) в
остальной части, ходатайство представителей III съезда мусульман Крыма отклонить”39. Как видим, в вопросах преподавания вероучения Крымский ЦИК пошел
лишь на незначительные уступки мусульманам, в целом подтвердив положения Инструкции 1925 г.
В начале 1925 г. ЦДУМ обратилось в
ЦИК Крымской АССР с ходатайством об
открытии при мечети прихода Аджи-Курти полуторамесячных курсов (с 1 мая по
15 июня). Аргументация, использовавшаяся при этом мусульманскими лидерами,
свидетельствует об их попытке представить себя в качестве союзников большевиков в борьбе с реакционным прошлым. По
утверждению организаторов, курсы должны были использоваться “в целях борьбы
с фанатичными и отсталыми элементами
среди мусульманского духовенства, а так95
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же подготовки соответствующих духу времени служителей культа: имамов, муэззинов и пр., поднятия их культурного уровня,
создания сознательных сторонников Советского строя”. Основанием для открытия
курсов стал п.12 Устава РОМК, утвержденного ЦАУ Крымской АССР в 1924 г., согласно которому ЦДУМ имеет право с разрешения властей открывать “духовно-религиозные курсы для подготовки хатибов,
имамов, муэдзинов и вероучителей” вместо ликвидированных медресе. При этом
учредители курсов следовали постановлению Наркома юстиции от 2 мая 1923 г.,
в соответствии с которым в ходатайстве
утверждалось, что “на курсы будут приниматься только лица, достигшие 18-тилетнего возраста”. Организаторами курсов был
также представлен список преподавателей из шести человек – членов правления
ЦДУМ. Заведующим курсами назначался
председатель Правления ЦДУМ – муфтий
Муслядин Халил. Предполагалось, что на
курсах должны были преподаваться следующие предметы: “1) Коран; 2) Хадис – изречения Магомета; 3) Догматы религии;
4) Богослужение; 5) Проповеди и его методы; 6) Службы при религиозных культах;
7) Религиозное воспитание; 8) Толкование
исламизма40; 9) Методика преподавания
религиозных предметов”41.
Рассмотрение вопроса было отложено
до IV съезда мусульман Крыма, который
состоялся в декабре 1926 г. На съезде было
принято решение ходатайствовать перед
крымскими органами власти о разрешении: “1) открыть 6-тимесячные курсы для
подготовки служителей культа; 2) открыть
1–2-месячные повторные курсы для переподготовки имеющихся служителей
культа; 3) [...] выписать из-за границы, из
Турции и Египта и других мусульманских
стран, новые издания духовного содержания для нужд ЦДУМ”42. Решение вопроса
растянулось на весь 1927 г. и рассматривалось уже ГПУ Крымской АССР. В ответ
на ходатайство мусульман Председатель
ГПУ Крыма потребовал предоставить ему
развернутую программу курсов “в виде
конспекта или тезисов, по каждой лекции
отдельно на русском, если невозможно на
татарском языке”43.
1 декабря 1927 г. Пленум ЦДУМ принял
программы не только для курсов по подго96

товке служителей культа, но и для начальных трехгодичных религиозных школ44. В
том же 1927 г. административный отдел
ЦАУ Крыма принял к рассмотрению подробное описание дисциплин, планируемых
для преподавания на полуторамесячных
курсах для переподготовки мусульманских священнослужителей и шестимесячных курсах, рассчитанных на обучение как
минимум пятидесяти слушателей.
Программа начальных религиозных
школ при мусульманских приходах предусматривала трехлетний период обучения по
3 часа в день, или 18 часов в неделю. Учебный год должен был начинаться 15 сентября и заканчиваться к 1 июля. Всего в году
предусматривалось 180 учебных дней. Программа включала следующие предметы: азбука для чтения Корана – 6 дней в неделю
только в первом классе; Коран – каждый
день во всех классах; религиозные знания –
каждый день во всех классах; мусульманская этика – каждый день в первом и втором классах; священная история – каждый
день в третьем классе45.
Содержание предметов начальных религиозных школ было представлено в
следующем виде: “1) По предмету: азбука
для чтения Корана – как правильно читать Коран. 2) По предмету: Коран (в 1м классе) – как правильно читать Коран.
По предмету: Коран (во 2 классе) – нужно
обучить правильному чтению Корана, с
соблюдением правильно произносить буквы, слова и по-возможности учить науку
о чтении Корана, с известной гармонией
(таджит46). По предмету: Коран (в 3 классе) – обучить чтению Корана с известным
тоном и с соблюдением правил, указанных
в науке о чтении Корана. 3) По предмету:
религиозные знания (1-й класс) – учить, как
надо исповедоваться исламу, заучивая слова “Нет Бога, кроме Бога, Магомет Пророк
Божий”. Смысл “Аманет билляи”, вера в
Бога, в ангелы, Божьи книги, Пророка, загробный мир. После чего перейти к вопросу положения о том, как можно проделать
омовения, обмывания, какие на сей счет
нужно соблюдать предписания, правила
при молении, кроме того обучить призыву к молитвам. По предмету: религиозные
знания (2-й класс) – учить о условиях правил и предписаний (фарз, суннет и даи47)
имеющихся молитв, обучить практически
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молению, при чем приводя доводы нужно стараться доказать предписания молений. Нужно подробно обучить молитвам,
читаемых по пятницам и праздникам, а
также во время похорон. Нужно стараться
объяснить предписания относительно поста, при этом указывать, какие действия и
деяния являются нарушением поста, а также объяснить значение поста. В третьем
классе – тоже, что и во втором классе, но
более основательно, подробно, приводя
доказательства. 4) По предмету: мусульманская этика (в 1-м классе) – о любви к
родителям, о правах родителей, о проявлении детьми друг к другу любви и о необвинении ложно друг друга, об избежании
опасных игр, о правдивости, об избежании
проявления воровства, при чем нужно объяснять, что даже при нахождении кем-либо
утерянного предмета вернуть владельцу,
исполняя работу, соблюдать аккуратность,
нужно быть старательным, зная, что работа
является бесконечным сокровищем, постоянно агитировать за проявление стараний,
об оказании помощи бедным и жалким,
непроявлении гордости и расточительности с целью нанести кому-либо вред,
избегать проявлять какие-либо действия
словом или делом, стараться работать на
чистом воздухе, не пить потным воды, не
быть жадным, остерегаться лжи. Кроме
того, приводя ряд объяснений, сходных с
вышеперечисленными моментами, нужно
одновременно привести некоторые моменты из истории. По предмету: мусульманская этика (во 2-м классе) – Воспитание
и его значение, при этом необходимо объяснить, что воспитание является основой
всего и что воспитанные дети перед всеми являются желательными, о том, что от
невоспитанного нельзя ожидать пользы, о
необходимости посещать друг друга, дружить друг с другом, оказывать содействие
и помощь друг другу, при этом необходимо объяснять высокое значение знаний,
без которых жизнь есть презренная, что
невежество является одним из плохих видов и что невежды всегда всюду презираются. Нужно быть сведущим, скромным,
честным, старательным, смелым, при чем
объяснять, что все осуществляется только благодаря старанию. Не нужно быть
вредным, нужно доказать, что воровство
во взглядах шариата и человечества считаСхідний світ №4 2004

ется плохим деянием, интрига, развращенность, двуличие, злоречие, зависть, донос,
все эти также являются плохими деяниями. В обществе нужно объяснять детям
о том, какие нравы являются для людей
хорошими, при этом подчеркнуть, что от
плохих нравов необходимо избегать. 5) По
предмету: священная история (в 3-м классе) – нужно учить историю всех пророков,
упоминаемых в Коране, о рождении пророка Магомета, жизни его до пророчества,
о том, как было сделано ему откровение
Богом, о его эмиграции48, а также кратко о
его экспедициях, о заслугах его и его спутников, об их добрых нравах”49.
На фоне продолжавшейся в 20-е гг.
ХХ ст. дискуссии о правовых основах
деятельности мусульманских учебных
заведений и возрастном цензе учащихся,
периодического закрытия отдельных примечетных школ и самих мечетей, система
начального мусульманского образования
все же продолжала функционировать. Количество как зарегистрированных, так и
незарегистрированных начальных примечетных школ в 1926–1927 гг. вызывало обеспокоенность Крымского обкома
ВКП(б). Так, при Севастопольском райкоме партии в 1926 г. была создана специальная Комиссия по изучению вопроса
об открытии религиозных школ в татарских деревнях Севастопольского района.
Комиссией, в частности, было отмечено
“наличие широко развернутого движения
в татарских деревнях в пользу открытия
мусульманских религиозных школ, выразившееся в нелегальном открытии и
работе такой школы в деревне Биюк-Мускомия и широкого распространения религиозного букваря, к подготовке к созданию для этих школ в ряде деревень новых
зданий, разъезда инструкторов-проповедников и проведение собраний по всем
мечетям, при большой организованности
проводимой компании”50. Аналогичная
ситуация в 1926–1927 гг. была отмечена
также в Бахчисарайском районе: “Почти
во всех населенных пунктах имеются религиозные общества, но в своей работе
политической окраски не имеется, в трех
деревнях (Албат, Тиберти и Дуванкой)
имеются религиозные школы, зарегистрированные с общим количеством детей 65. Кроме этих трех имелись еще две
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школы, незарегистрированные в деревнях
Стиля и Маркур”51.
Эти сведения подтверждаются объединенной сводкой Крымского обкома ВКП(б)
“[О] состоянии религиозного движения в
Крыму по информационным отчетам райкомов ВКП(б) с ноября 1926 г. по июнь
1927 г.”. Так, о положении дел в Севастопольском районе там говорится: “Магометанское религиозное движение с конца
прошлого года и ко времени перевыборов
Советов имеет тенденцию к усилению.
Распространяется на деревни Байдарской
долины и татарские деревни Любимовского района [...] В районе татарским духовенством ведется работа по распространению
религиозной литературы и по организации
религиозных школ. Духовенство уже заручилось на этот счет подпиской верующих
о материальной помощи и отдаче своих
детей в религиозные школы. Население к
этому относится сочувственно. В некоторых деревнях муллы и бывшие учителя религиозных школ у себя на дому уже проводят занятия с детьми. В Байдарах помещение для школы уже отстроено при помощи
не только населения, но даже отдельных
членов сельсовета, в частности бывшего
председателя сельсовета”. По Бахчисарайскому району в сводке Крымского обкома
ВКП(б) приводятся более точные сведения
о количестве учащихся религиозных школ:
“Фактами усиления религиозного движения могут являться то, что в трех деревнях
(Албат, Тиберти, Дуванкой) имеются религиозные школы, зарегистрированные с
общим количеством детей – 65 человек (в
Албате – 10, Тибертях – 13, Дуванкое – 42).
Кроме этих трех, имелись еще две школы,
незарегистрированные в деревнях Стиля и
Маркур, но количество детей в них неизвестно”52.
Архивные документы свидетельствуют
о том, что в 1926–1927 гг. в Крыму продолжали открываться новые мусульманские школы. В той же объединенной сводке Крымского обкома ВКП(б) о ситуации
в Ялтинском районе сообщается следующее: «Антирелигиозная работа на территории Ялтинского района [...] ведется
слабо [...] Яркие доказательства этого мы
имеем в ту же предвыборную кампанию,
например, – в Симеизе, после окончания
отчетного собрания, один крестьянин-ста98

рик внес предложение отвести помещения
под училище для преподавания Корана,
нанять учителя за счет сельсовета (“ведь
сельсовет наш народный, что хотим, то и
делаем”). Собрание его поддержало в этом
вопросе единодушно». Аналогичные настроения были отмечены и в районе Карасубазара: “Есть отдельные случаи явного
усиления религиозного настроения, например в Ускуте (благодаря его отдаленности
от центра и слабости культпросветработы,
отсутствия хороших работников-учителей). Население Ускута ходатайствует об
открытии религиозной школы и собирается строить новую мечеть”53.
О способах организации мусульманского населения религиозными лидерами на
местах Н. Смирнов сообщает: “Делается
это таким образом: мулла предварительно
собирает подписку с верующих о том, что
они будут содержать религиозную школу и
посылать туда детей, при чем одновременно предлагалось посылать детей и в советскую школу. Еще в 1928/29 гг. таких подпольных школ было сравнительно много
особенно в Бахчисарайском районе”54. Таким образом, в то время как власти стремились противопоставить вновь создаваемую систему светского национального
образования традиционной религиозной,
местное духовенство пыталось не столько
противодействовать просветительским инновациям большевиков, сколько достичь с
ними определенной комплементарности.
Среди прочего Н. Смирнов обращает
внимание и на то, что “в Ески Юрте существовал мусульманский дервишский
монастырь – теккэ, который вел довольно
большую работу среди населения и имел
религиозную школу до самой его ликвидации в 1929 г.”55.
Общее количество существовавших в
Крыму до 1927 г. начальных мусульманских школ неизвестно, хотя можно с уверенностью предполагать, что они действовали при большинстве мечетей. Рост числа
начальных мусульманских школ на полуострове местные партийные органы объясняли следующими причинами: “а) культурная отсталость и религиозность большинства татарского населения, чем пользуются муллы и зажиточные элементы,
ведя агитацию за открытие религиозных
школ; б) существовавшая до открытия соСхідний світ №4 2004
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ветских школ большая часть религиозных
школ; в) слабая работа политико-просветительных учреждений; г) слабое материальное обеспечение школ; д) пассивное отношение, а кое-где и сочувствие
сельсоветов движению в пользу открытия
этих школ; д) крайняя недостаточность
татарской литературы; ж) неосведомленность Наркомпроса и советских органов в
районе о развертывании этого движения и
неприятие ими соответствующих своевременных мер при одновременном активном
участии в проведении этой работы со стороны мусульманского духовного центра в
Симферополе (рассылка своих инструкторов, печатание религиозных учебников
и т. д.)”56.
Современник событий того времени
Н. Смирнов возлагает ответственность
за трудности в осуществлении антирелигиозной политики, с которыми сталкивались советские власти на полуострове, на
бывших членов Милли Фирка. В 1931 г.
Н. Смирнов писал: “Примерно вплоть до
1927–1928 гг., до окончательного разоблачения и разгрома, они продолжают подпольную работу по разложению советского аппарата и молодежи. Пользуясь тем,
что их сторонники пролезли на видные
партийные и советские должности, они
ведут свою подрывную работу, открыто
демонстрируя свое буржуазное и контрреволюционное лицо [...] Под идеологическим влиянием миллифирковцев находился
некоторое время и областной парторган
“Ени-Дунья”. “Ени-Дунья” не только не
освещает эти вопросы, не только не ведет антирелигиозную пропаганду, но и
даже печатает статьи за религию”. К числу сторонников Милли Фирка в этой связи
Н. Смирнов отнес также председателя
Крымского ЦИК Вели Ибрагимова, расстрелянного в 1928 г.57 У нас пока нет достаточных данных для того, чтобы судить
о реальном вкладе В. Ибрагимова в защиту
исламских институтов в Крыму58. Мнение
Н. Смирнова, соответствующее официальной позиции властей, аргументировавших
таким образом развернувшиеся вскоре репрессии, также вряд ли можно рассматривать как объективное. На основе изученных нами архивных данных складывается
впечатление, что на протяжении 1920-х гг.
идеология исламского просветительства
Східний світ №4 2004

находила отклик в самых широких кругах
крымскотатарской общественности.
В начале 1927 г. Крымский обком
ВКП(б) получил информационное письмо
ЦК ВКП(б) “Об антирелигиозной работе
среди национальностей СССР”, в котором
указывалось на необходимость усиления
борьбы с позициями ислама. Руководствуясь полученными установками, Крымский
обком ВКП(б) принципиально изменил
политику в отношении мусульманского
населения, проводимую в регионе. 29 ноября 1927 г. стол религиозных культов
ЦАУ Крыма принял решение о ликвидации прежних привилегий для мусульман
автономии и о снятии Устава ЦДУМ с регистрации.
20 июля 1928 г. административно-организационное управление Крымского ЦИК
и Наркомпроса Крымской АССР на основании секретного постановления Президиума ВЦИК издали совместное постановление “Об отмене права преподавания
мусульманского вероучения в мечетях”.
Выполнение этого постановления на местах возлагалось на административноорганизационные отделы райисполкомов и
районные отделения народного образования. Постановление вызвало недовольство
многих священнослужителей, которые в
знак протеста отказывались от духовного
звания59. В ответ на это власти требовали
от каждого священнослужителя публиковать в местной газете объявление о своем
отказе от сана, предварительно указав в заявлении в редакцию “причину, почему он
отказался”60.
С конца 1927 г. крымские власти начинают проводить политику повсеместного закрытия начальных мусульманских школ и мечетей. О том, как шел этот
процесс, растянушийся на несколько лет,
на уровне отдельно взятого населенного
пункта, позволяет судить ситуация с мечетью в деревне Камышлы Севастопольского района.
Мечеть, о которой идет речь, была открыта в 1922 г. В мае 1927 г. участковый
инспектор милиции докладывал своему
начальству в Севастополь: “При проверке
школ мусульманского вероучения в д. Камышлы и Бельбеке ничего не обнаружено”. В октябре 1927 г. председатель (имам)
религиозного совета деревни Камышлы
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Дженнир Гани обращается в религиозный
стол при Севастопольском горрайисполкоме с заявлением: “Прошу вашего разрешения о производстве ремонта мечети деревни Камышлы, а также пристройки второго
этажа входа мечети для религиозного обучения детей Корану”. Начальник Севастопольского административного отдела, принимавший решение по вопросу, обратился
за разъяснениями в Крымский ЦИК: “Как
поступить, если верующие желают делать
пристройку к культовому зданию в сельских местностях, т. е. нужно ли для этого
разрешение областного инженера, согласно Вашему циркуляру за №22/с. п. 45, как,
например, верующие дер. Камышлы желают пристроить к мечети дом для открытия
в коем в будущем школы мусульманского
вероучения”. В декабре 1927 г. начальник
административной части Крымского ЦИК
дал по этому поводу такое разъяснение:
«Возведение строений, производимое
средствами религиозных организаций для
общественного пользования вообще, как
и в данном случае – пристройки помещения к зданию мечети для преподавания
мусульманского вероучения, обязательно
требует разрешения Областного Инженера
и соглашения Исполкома по согласованию
через Адморготдел с местным органом
ГПУ Крыма. В принципе, Административная часть Крымского ЦИК считает нежелательным возведение подобных пристроек к мечети, так и возведения вообще,
каких-либо сооружений, как места преподавания вероучений”. В августе 1928 г. начальник милиции Севастополя отправляет
в Камышловский сельсовет запрос: “По
имеющимся сведениям Севмилиции, что
группа верующих, т. е. арендаторы мечети, думают делать пристройку к мечети
второй этаж, для цели якобы обучения
детей Корану. А поэтому Севрайгормилиция просит сообщить, приступили ли верующие к постройке таковой или нет”. На
запрос милиции Председатель Камышловского сельсовета ответил следующее: “Никакой пристройки к мечети арендаторы не
производят и никаких сведений о том, что
приступить к обучению детей Корану нет.
Этот вопрос возникал среди верующих в
прошлом году, но по получении разъяснения и недопустимости подобных явлений
остался открытым”. В итоге, школа при
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мечети деревни Камышлы так и не была
открыта, а сама мечеть решением президиума ЦИК Крымской АССР была ликвидирована в июне 1929 г. “за отсутствием
ремонта зданий мечетей”61.
Власти не преминули воспользоваться
происшедшим в 1927 г. в Крыму сильным
землетрясением, в результате которого
здания многих мечетей были разрушены
или повреждены. По этому случаю ЦИК
Крыма издал циркуляр №104 от 12 октября
1927 г. “О порядке ликвидации культовых
сооружений, которые угрожают обвалом,
приведенных в непригодность землетрясением”. В результате многие мечети в Крыму были ликвидированы62.
Известно, что к 1929 г. в Крыму сохранилось 493 мечети (446 в сельской местности и 47 в городах). С 1920 по 1929 гг.
на полуострове было закрыто 254 культовых сооружений, 79 из которых – мечети63.
Приведенные данные свидетельствуют о
том, что темпы принудительной секуляризации в отношении мусульман были заметно ниже, чем в отношении верующих
христианских конфессий.
Политика постепенного сворачивания системы исламского образования,
проводимая властями, не сводилась к одним ограничительным и запретительными мерам. Параллельно много внимания
уделялось развитию системы светского
национального образования – так называемой “советской трудовой школы”. Научно-методическим обеспечением светских
школ для крымских татар занимался специально созданный Крымский научно-исследовательсткий институт Наркомпроса
КрАССР. Был создан специальный татарский педагогический техникум в Крыму.
Учительские кадры для крымскотатарских
школ готовились также в Мариупольском
педагогическом училище64. В 1927–1928
учебном году в системе крымскотатарских
школ советского типа была осуществлена
замена арабского алфавита латинским65.
Из-за финансовых трудностей не состоялся намеченный на конец 1928 г. очередной съезд мусульман Крыма. Этим было
нарушено одно из основных положений
Устава мусульман, и утратившее таким
образом легитимность ЦДУМ формально
прекратило свое существование66. Однако,
по свидетельству Н. Смирнова: «Общее
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руководство всеми религиозными делами в Крыму вплоть до 1929 г. выполнял
“знаменитый” Шейх-Заде, при котором
существовал совет улемов. Ежегодно в
резиденции этого шейха в Бахчисарае, в
Азиз-мечети, устраивались съезды мусульманского духовенства, на которых присутствовали кроме крымских представители
духовенства других восточных республик
и областей СССР»67.
Тридцатые годы стали роковыми не
только для системы религиозного образования крымских татар, но и вообще для позиций ислама на полуострове. Гонения на
мусульманское духовенство совпали с проводимой в Крыму коллективизацией, в ходе
которой мусульманских священнослужителей обвиняли в пособничестве кулакам.
По данным Н. Смирнова, в 1929–1930 гг.
“антисоветские выступления” были отмечены в деревнях Биюк Ускут Севастопольского района, Кучук Ламбань Керченского
района, Капсихор Бахчисарайского района,
Кучук-Узень и Улу-Узень Ялтинского района, в селе Зуя Симферопольского района и
других населенных пунктах68. Советские
карательные органы предпринимали ответные меры. Так, в 1937 г. НКВД Крымской
АССР арестовал по делу так называемой
“Идель-Уральской организации” 100 мусульманских священнослужителей, из которых 99 в последствии были расстреляны69. По некоторым данным, еще в начале
30-х гг. в Крыму действовало 489 мечетей70,
но уже к началу Второй мировой войны
количество мечетей в Крыму сократилось
до 2371. Вместе с мечетями закрывались и
мусульманские школы.
Таким образом, действия Советской
власти в отношении мусульманского населения Крыма в рассматриваемый период по своей направленности и динамике в
целом совпадали с аналогичными мерами,
предпринимаемыми Советским государством в отношении других конфессий на

всей территории страны. В своей антирелигиозной работе крымские органы власти руководствовались нормативными
документами, принятыми на общегосударственном уровне, и опирались при этом
на нормативно-правовую базу, основные
принципы которой были сформулированы Декретом об отделении церкви от государства и школы от церкви. При этом
относительно гибкий подход в решении
задач построения светского общества,
продемонстрированный Советской властью в других мусульманских регионах – к
примеру, в регионах Средней Азии – применительно к Крыму выражался лишь в
незначительных уступках верующим в
вопросах, не влияющих на суть проводимой политики по минимизации влияния
религии и религиозных институтов на
мусульманское население полуострова.
Прекрасно осознавая традиционно значительную роль религиозного образования и
религиозной образованности в мусульманской среде, особую бескомпромиссность
Советское государство проявляло в отношении преподавания религиозного учения
подрастающему поколению, всячески подавляя любые попытки самоорганизации
мусульман в этой области. Одновременно
с принудительным сворачиванием деятельности мусульманской школы, государство предпринимало меры по расширению
сети государственных учебных заведений
с преподаванием на крымско-татарском
языке, целенаправленно снижая уровень
востребованности мусульманской школы
среди крымскотатарского населения. С начала 1930-х гг. государство существенно
ужесточило свою антирелигиозную политику, в том числе в отношении мусульманского образования, и к середине 1930-х гг.
перешло к тактике репрессий, что в полной мере отражало общую тенденцию к
ужесточению подходов в деле построения
общества, свободного от религии.
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ОСОБЕННОСТИ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ТЕРМИНА ТАТ НА
ТЕРРИТОРИИ КРЫМА*
(продолжение)

П

РЕЖДЕ всего необходимо выяснить,
как термин тат распространялся на
территории Крымского полуострова, и где
находилась зона его первоначального распространения. Данные этнографии свидетельствуют о том, что в конце ХVІІІ – начале ХХ вв. степные татары называли татами все тюркоязычное мусульманское население южнобережного, горного и даже
предгорного Крыма. Однако в этот период
в среде самих южнобережных татар было
отмечено два района распространения
собственно названия таты. Один из них
находился в Юго-Западном Крыму в районе Байдарской долины, а также в так называемом Ичеле – прибрежной полосе от
Байдарских ворот до Алушты, где были
поселения татов Кикинепс, Лимена, Симеис и др. [Паллас 1881, 150–151; Кондораки
1873, 157–159; 1875, 27–34; Schütz 1977,
95–96]. В этом же районе еще в 1649 г. в
османских документах было упомянуто “татское поселение близ Балаклавы”
[Cмирнов 1887, 542], что дает основания
предполагать о пребывании татов здесь в
начале ХVІІ в. Не об этой ли группе татов идет речь в ярлыке крымского хана
Девлет-Гирея начальнику крепости Киркиер от 999 г. х. (1590–1591 гг.), которому
вменяется в обязанность взимать налог “с
привозимых тат-райя дров” [Сборник некоторых… 1881, 27]?
Информация В. В. Радлова о том, что
в конце ХІХ в. “в Крыму, в западной части южного берега... татары, живущие к
северу от Судака, назывались татами”
[Радлов 1905, 899–900], позволяет обозначить второе место первоначального
распространения термина тат – район

Судака. Информация Б.А. Куфтина о
том, что в начале ХХ в. татами называли
“себя и сами татары наиболее глухих деревень Судакского района... Ускют, Шилень, Ай-Серез и др.” [Куфтин 1925, 24]
подтверждает данную информацию. Татами, по сведениям В. Григоровича, называли и греков, переселившихся в конце
ХVІІІ в. в Северное Приазовье “из Сугдайской епархии” [Григорович 1874, 5–6]. В
60-е гг. ХVІІ в. Эвлия Челеби также отметил аналогичную ситуацию, в соответствии с которой “на восток и на запад от
вышеописанного Судака – горы Татского
иля” [Челеби 1999, 79]. Местность Татэли упомянута также в фирмане крымского хана Мухаммеда ІV к митрополиту
крымскому Давиду, датированном 1652 г.
[Биярсланов 1889, 81]. Мурат Бей Биярсланов считал, что “Тат-эли – это страна,
где живут таты, т. е. неверные и мусульмане; по всей вероятности – кефийский и
мангупский округа” [Биярсланов 1889, 81,
прим. 1]. В связи с этим следует обратить
внимание на то, что термин иль (эли) в
тюркских языках мог обозначать не только
страну или территорию, но и нести в себе
другие смысловые значения. В. В. Радлов
отмечает, что данное слово в среде тюрок
могло иметь такие значения: “1) народ,
племя; 2) жители деревни, приход, деревня” [Радлов 1893, 1471].
Таким образом, упомянутый в османском документе 1649 г. “берег под названием татский иль, находящийся возле
Балаклавы”, может иметь либо вариант
перевода, предложенный В.Д. Смирновым, – “татское поселение близ Балаклавы” [Смирнов 1887, 542], либо перевод
может звучать как “берег, называемый
татская земля, возле Балаклавы”.
Как уже отмечалось, о татских поселениях, находившихся вблизи Кафы и Судака, упоминали армянские хроники первой
половины ХVІІ в. Весьма примечательно,
что армянский священник Хачатур в своей
“Хронике Кафы”, повествуя о событиях
между 1615–1648 гг., упомянул термин
Tat’in tun, который Э. Шютц перевел как
“земля татов” [Schütz 1977, 81–82]. Таким
образом, имеются основания предполагать, что в состав Татского иля входили

* Начало: Східний світ – 2004 –№3.
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также земли, находившиеся между Судаком и Кафой.
В связи с отмеченной первоначальной
локализацией татских владений, особого
внимания заслуживает датируемая началом ХV в. первая информация о расположении области татов, содержащаяся в сочинении И. Шильтбергера: “Далее город
Киркьер (Karckeri) в хорошей стране,
именуемой Sudi (Suti), но которую язычники [татары-мусульмане. – О. Б.] называют Тат (That, Than)” [Шильтбергер
1867, 57–58]. Как уже отмечалось, переводчик немецкого текста “Путешествия”
Ф. Брун посчитал, что область Sudi
(Suti) – это “ничто иное, как ошибочное
чтение армянской формы имени Готии”,
а город Киркьер (Karckeri) – это более
поздний Чуфут-Кале [Шильтбергер 1867,
57–58, прим. 4; Брун 1880, 236]. Однако
Х. Х. Шедер полагал, что упоминаемый
термин Sudi (Suti) не является обозначением Готии, вблизи которой находился
город Киркор (Чуфут-Кале), а служит для
обозначения области вокруг Судака, где
проживали греческие христиане [Shaeder
1941, 10]. Но чем можно объяснить присутствие в данном фрагменте текста названия города Киркор, значительно удаленного от Судака? Э. Шютц считает, что
в данном случае И. Шильтбергер перепутал название страны с названием города,
возникшего несколько позже на территории с тем же названием [Schütz 1977, 100–
103]. В связи с этим следует напомнить
о предположении В.Д. Смирнова, что
название Киркор на языке татар Крыма
могло означать “Сорок замков” [Смирнов
1887, 108–115]. Весьма показательно, что
еще в середине ХІІІ в. Г. Рубрук отмечал:
“сорок замков существует между Херсоном и Солдаей, почти каждый из них
имел свой язык, среди них было много
готов, язык которых тевтонский” [Рубрук
1957, 104–105]. Кроме того, в ХІV в. арабоязычный географ Абу-л-Фида писал о
Крыме, что “это страна сорока городов”
[Aboulféda 1848, 319]. Весьма примечательно, что даже в конце ХVІ в. турецкий
автор Али-эфенди отмечал: “Крымская
область заключает в себе сорок городов.
Известные из них суть Солгат, Судак и
Кэфа” [Смирнов 1887, 56]. Именно подобные сведения средневековых авторов
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дали основания некоторым исследователям считать, что И. Шильтбергер назвал
именем Киркор не город, а целую область в Южном Крыму, находившуюся
между Судаком и Херсоном [Schütz 1977,
100–104].
В сложившейся ситуации следует обратить внимание на такие особенности:
1) в начале XV в. И. Шильтбергер, а в более позднее время Эвлия Челеби и другие
авторы, говоря о локализации области татов, особо выделяли земли, находившиеся
вблизи Судака; 2) татары и греки из ЮгоЗападного Крыма, т. е. те, кого степные татары и турки-османы традиционно относили к числу татов, себя татами не называли,
а использовали данный термин только для
обозначения населения, жившего вблизи
Судака; 3) термин тат был зафиксирован в качестве самоназвания лишь у татар,
живших вблизи Судака. Следовательно,
первоначальным местом распространения
термина тат в Крыму мог являться район
возле Судака.
Исходя из того, что первые упоминания о татах в Крыму относятся к началу
ХV в., можно предположить, что сам термин начал использоваться на полуострове
в золотоордынский или предшествовавший ему периоды. Из района Судака название тат могло распространиться и на
жителей южного побережья Юго-Западного Крыма (район Ичеля и Байдарской
долины), что может свидетельствовать о
возможной этнической или культурной
близости населения данных районов. Однако непонятно, кто первым начал использовать в Судаке и его окрестностях
наименование тат, и кого в Крыму впервые стали называть татами?
В ХІІІ–ХІV вв. в Судаке побывали и
оставили след различные народы. Известно, что в начале 20-х гг. ХІІІ в. Судак был захвачен турками-сельджуками,
а зимой 1222–1223 гг. там перезимовали
монголы, накануне своего похода в приазовские степи, закончившегося битвой на
Калке. Несмотря на это, город Судак продолжал оставаться “городом кипчаков”,
которые оставили его лишь на рубеже
30-х – 40-х гг. ХІІІ в. в связи с монголо-татарским нашествием [Ченцова 1996, 171–181].
С тех пор, вплоть до османского вторжения
1475 г., Судак входил сначала в состав Зо105
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лотой Орды, а затем – Крымского ханства.
В отмеченный период в районе Судака находились греки, генуэзцы, русские, аланы,
кипчаки, монголо-татары, турки-сельджуки и представители других народов, т. е.
его население являлось полиэтничным,
что находит подтверждение в сведениях
письменных источников того времени.
В связи с этим особый интерес представляет мнение О. Прицака, считающего,
в соответствии с выводами С. Кляшторного, что термин тат, который был известен древним тюркам, представлял собой
“древнегреческое обозначение для согдийцев” [Пріцак 1996, 54]. Кроме того, О. Прицак считает: “В средневековье, по крайней
мере до конца VІІІ в., трансконтинентальная торговля между Европой и Китаем находилась полностью в руках подвижных
иранцев Средней Азии – согдийцев. Памятником согдийского прежнего величия
у нас, а именно с гунно-болгарских времен (до VІІІ в.), осталась Сугдая в Крыму,
которую наши предки называли Сурож,
с типичным для гунно-болгар переходом
gd > r .” [Пріцак 1965, 94–95]. Подобные
предположения подталкивают к версии,
согласно которой впервые греки могли назвать татами согдийцев, которые должны
были находиться в районе Судака. Однако
делать такие выводы лишь на основании
созвучий названия города Судак в Крыму
и наименования страны Согд в Средней
Азии не представляется возможным, так
как письменные источники не несут в себе
никакой информации о нахождении согдийцев на Крымском полуострове в период средневековья.
Таким образом, гипотезу о согдийском
происхождении крымских татов принять
нельзя. Более вероятной может являться версия о причастности к появлению в
Восточном Крыму в ХІІІ–ХІV вв. термина
тат тюркоязычных народов Крыма огузского и кипчакского происхождения – турок-сельджуков, кипчаков-половцев и ногайцев. Традиция, отмеченная в средневековых текстах, свидетельствует о том, что
данный термин получил распространение
именно там, где сосуществовало ираноязычное и тюркоязычное население.
Впервые термин тат был зафиксирован в Орхонских рунических надписях
древних тюрок, обнаруженных в Цен106

тральной Азии и продатированных началом VІІІ в. Особый интерес для нас представляет обращение Бильче-кагана к бегам
и народу, переведенное на русский язык
С.Г. Кляшторным: “... сердечную речь
мою вы (все), до сыновей десяти стрел и
их татов, глядя на этот (памятник), ведайте” [Кляшторный 1964, 122–123]. В. Томсен первым высказал предположение, что
“десятистрельный народ” – это тюрки Западного Тюркского каганата, а “таты” – их
“подданные иностранного происхождения” [Thomsen 1916, 103–104]. Социальный смысл в термин тат Орхонских надписей вкладывал также С.П. Толстов. По
его мнению, таты «находясь в определенной связи с родами и семьями полноправных граждан “эля”, занимали положение,
близкое к кабальным рабам, составляя
как бы низший слой клиентелы» [Толстов
1948, 265]. В то же время С.Г. Кляшторный, О. Прицак и другие исследователи
считают, что под татами Орхонских надписей следует подразумевать прежде всего согдийских поселенцев в Семиречье,
подвластных западнотюркским каганам
[Кляшторный 1959, 10–11; Пріцак 1996,
52–54]. Кроме того, О. Прицак отметил,
что в раннее средневековье, кроме таких
значений, как “подданный иностранного
происхождения” и “согдиец”, термин тат
изначально также означал: 1) чужеземец,
говорящий на непонятном языке – аналогия к славянскому слову “немец”; 2) ираноязычный житель оазисов; 3) несторианский христианин и т. п. [Пріцак 1996,
52–58].
Большое разнообразие значений употребляемого слова, весьма отличных от
первоначального значения, отметил в ХІ в.
Махмуд Кашгарский в составленном на
арабском языке “Словаре тюркских наречий”: “Тат – у всех тюрков это каждый,
кто говорит на иранском языке”. Отмечая
далее, что татами в его время тюрки стали
называть и уйгуров, и китайцев, “подобно
тому как его употребляют в отношении
иранцев”, он посчитал, что слово тат в
данной ситуации употреблялось неверно
[Кляшторный 1964, 223]. Но здесь уместно предположить, что уже в ХІ в. термин
тат мог использоваться тюрками не только в значениях “ираноязычный житель”,
“несторианский христианин”, “подданный
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иностранного происхождения”, но также как эквивалент понятий “чужеземец”,
“земледелец – житель оазисов” и т. п.
Интересная информация о распространении термина тат содержится в сочинении Абу-л-Гази “Родословная туркмен”, написанном в ХVІІІ в. Повествуя о
временах появления на Среднем Востоке
предков туркмен – огузов-кочевников,
Абу-л-Гази, в частности, отметил: “В те
времена в Ираке, Хорасане и Мавараннахре государи, сипахи и райяты – все были
таты; кроме татов никого не было” [Кононов 1958, 55–56]. Это, в конечном итоге,
по определению переводчика и комментатора данного сочинения – А.Н. Кононова,
позволяет считать, что “туркмены термин
тат употребляли как этнографическое
название для обозначения нетюрков, в
первую очередь иранцев; татами они называли также оседлое население вообще
и хивинцев, хорезмийских узбеков в частности” [Кононов 1958, 96 , прим. 126].
Аналогичную ситуацию отметил в начале ХІХ в. путешествовавший по Туркмении Н. Муравьев. По его словам, тюркоязычными туркменами татами были названы “первобытные обитатели Средней
Азии” [Муравьев 1822, 20]. Кроме того, во
второй половине ХІХ в. среди таджиков
Зарафшанского округа побывал А.Д. Гребенкин, который отметил, что татами там
называли себя выходцы из Мерва. Путешественник отметил: “...язык их персидский,
а занятия и тип те же, что и у таджиков.
О себе они говорили: мы род тат племени персидского” [Гребенкин 1872, 1].
Еще несколько десятилетий назад наиболее полную картину распространения
и использования термина тат различными народами Евразии дал В. Минорский в
своей статье “Тат”, написанной специально для “Энциклопедии ислама”. Необходимо отдать должное этому исследованию
и отметить, что вплоть до настоящего времени данная статья остается актуальной, и
многие современные исследователи продолжают обращаться к ней. Для нас также
имеет смысл сослаться на некоторые выводы и наблюдения В. Минорского. Так,
кроме уже отмеченной нами ситуации в
Крыму и Центральной Азии, В. Минорский также зафиксировал употребление
данного термина даже среди венгров, коСхідний світ №4 2004

торые термином tόt называли своих соседей-славян. Очевидно, в раннее средневековье их предки могли заимствовать данное слово от соседей-тюрок со значениями
“чужой”, “подданный” и т. п. Аналогично
этому, термином тат, по данным В. Минорского, турки-сельджуки обозначали завоеванных ими персов, что предполагает
значения – “подданный”, “ираноязычный
житель” и т. п. Кроме того, В. Минорский
отметил, что в Малой Азии в позднее
средневековье называли татами кызылбашей – мусульман-шиитов, очевидно, благодаря их связи с персами, которые также
являлись мусульманами-шиитами. Даже
тюркское племя кашкайцев, проживавшее
в Фарсе, на территории Ирана, склонно
было использовать термин тат для обозначения своих ираноязычных соседей
в значении “нетюрок”. Аналогичная ситуация также была зафиксирована среди
тюркоязычного населения Азербайджана.
Туркмены Закаспия называли татами также ираноязычных таджиков Хивы и других городов. В. Минорский отметил, что
османский автор Шаик Сулейман Эфенди
в своем словаре дал такую характеристику
носителям наименования тат: “народы,
которые находились под властью тюрок,
т. е. таджики”. В конечном итоге получалось, что накануне появления монголов
в Средней Азии татами уже называлось
все местное оседлое население, включая
тюркоязычное. На основе анализа сообщений османо-турецких авторов, В. Минорский отметил, что в Малой Азии уже
в османский период татами называли
“бывших курдов и персов, обитавших в
провинциях, подпавших под власть тюрок”. Близкое, но другое значение термина
тат было зафиксировано в Туркестане в
чагатайский период: “класс подвластных
людей, живущих вне города”. Особое значение придавал В. Минорский тому, что на
севере Персии, в Азербайджане и Дагестане находились отдельные группы ираноязычного населения – таты, язык которых
походил на персидский, но по ряду особенностей отличался от него [Minorsky
1987, 697–700].
Наиболее же полную картину распространения термина тат в Средней Азии,
Иране и Закавказье дала Д.Ф. Люшкевич
в своей статье, опубликованной три деся107
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тилетия назад [Люшкевич 1971, 25–32].
По ее наблюдениям, “даже на имеющих
много общего в историко-культурном
отношении территориях Средней Азии,
Ирана и прилегающих районов Закавказья название тат встречается в различных значениях” [Люшкевич 1971, 25].
В соответствии с этим Д.Ф. Лашкевич выделила следующие значения слова: 1) название некоторых групп старого оседлого населения независимо от их языковой принадлежности (Средняя Азия);
2) название и самоназвание отдельных
групп ираноязычного населения (Иран);
3) самоназвание групп татов-мусульман
и название татов-евреев и татов-мусульман (Закавказье) [Люшкевич 1971, 26].
При этом исследователь уточнила, что в
Средней Азии туркмены называют татами всех оседлых жителей правого берега Амударьи, в том числе и Таджикистана. При этом ираноязычных жителей
Таджикистана они называют таджик
татлары – “таджикские таты”. Этим, по
мнению Д.Ф. Люшкевич, подчеркивается отличие таджиков от других по языку
татов – “потомков местного населения, не
полностью ассимилированного тюрками”.
Кроме того, по наблюдениям исследователя, “в центральных районах Туркмении
к татам относят туркменские группы, которые своим происхождением связаны с
местным дотюркским населением и имеют много общего в обычаях, в частности
в брачных обрядах, с узбеками соседних
районов Узбекистана”. Все это дало основание Д.Ф. Люшкевич сделать вывод:
“В Средней Азии слово тат связано как
с самим дотюркским, преимущественно
ираноязычным, населением, так и с его
культурными традициями” [Люшкевич
1971, 27]. Что же касается ситуации в Малой Азии, то, на основе анализа письменной традиции сельджукско-османского
периода, Д.Ф. Люшкевич сделала вывод
“об определенном этническом значении
слова тат и его связи с ираноязычным
населением” [Люшкевич 1971, 27]. Существующие группы татского населения в
Закавказье и на севере Ирана были определены Д.Ф. Люшкевич, в соответствии с
традицией, как имеющие отношение к
понятию “ираноязычный”, т. е. отличный
от окружающего населения. На основе
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данных наблюдений исследователь пришла к выводу, что первоначально термин
тат являлся этнонимом, эквивалентным
понятию “ираноязычный”, и в этом значении распространился вместе с тюрками
из Средней Азии на запад – в Закавказье
и Анатолию. “Однако в Средней Азии, –
отмечает далее Д.Ф. Люшкевич, – этот
термин, видимо, в силу гораздо более
ранней и интенсивной тюркизации большей части населения, получил некое иное
развитие... По мере все большей тюркизации Средней Азии слово тат теряет
свое чисто этническое содержание и начинает обозначать тот культурный тип, к
которому принадлежала основная часть
местного населения” [Люшкевич 1971,
30]. Кроме того, Д.Ф. Люшкевич склонна
даже связывать происхождение этнонима
таджик с термином тат [Люшкевич
1971, 30–32]. Но с последним предположением совершенно не согласен О. Прицак, утверждая, что термин таджик
происходит от названия соседнего с доисламским Ираном североаравийского
племени tay, которое для персов вместе
с суфиксом принадлежности (zik) стало
обозначением всех арабов, приобрев вид
tayzik. Со временем, как считает О. Прицак, данное название распространилось
на ираноязычных приверженцев ислама в
Средней Азии, приняв значения этнонима
[Пріцак 1996, 58].
В сложившейся ситуации большой интерес представляют группы ираноязычного населения Восточного Кавказа и Северного Ирана, относительно которых широко используется обозначение – таты.
Так в “Энциклопедическом словаре”, изданном сто лет назад Ф.А. Брокгаузом и
И.А. Эфроном, о татах Закавказья и Дагестана сказано: “Таты – народность иранского (персидского) племени, обитающая
на Кавказе, в губ. Бакинской (Бакинском
и Кубинском уезд.) и Елизаветпольской
и в южном Дагестане (в Кайтаго-Табасаранском округе). Число их доходит до
135 000. Название Таты, кажется, не есть
собственно обозначение известного народа, а является лишь определением его образа жизни и социального обозначения...
Таты исповедуют мусульманскую религию шиитского толка. Язык Татов, иначе называемый фарсидским, есть не что
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иное, как испорченный народный говор
новоперсидского языка... Тем же татским
языком говорят и горские евреи Дагестана
и Бакинской губ.” [Таты 1901, 682]. Впервые язык этих татов начал изучать еще в
конце ХІХ в. В.Ф. Миллер [Миллер В.Ф.
1892], а в первой половине ХХ в. данное
направление исследований продолжил
Б.В. Миллер [Миллер Б.В. 1929]. В советское время изучением татского языка
занимались А.Л. Грюнберг и Л.Х. Давыдова [Грюнберг 1961, 106–114; Грюнберг,
Давыдова 1982, 231–286]. По наблюдениям А.Л. Грюнберга и Л.Х. Давыдовой, современный “татский язык принадлежит к
юго-западной группе иранских языков и
по своему грамматическому строю и лексическому составу близок к персидскому и
таджикскому” [Грюнберг, Давыдова 1982,
232]. При этом татский язык имеет диалектные различия, в зависимости от того,
какой религии придерживаются его носители: «для диалекта татов-иудеев принят
термин “северный диалект”, для диалекта татов-мусульман и христиан – термин
“южный диалект”» [Грюнберг, Давыдова
1982, 231]. Как видим, в советский период сложилось так, что татами стали называть не только мусульман-шиитов, но
и близких им по языку представителей
других религий. В энциклопедическом
справочнике “Народы мира”, изданном в
80-е гг. XX в., об этом, в частности, сказано: “Таты, тат (самоназвание) – ...Народ
в СССР. Живут в Азербайджанской ССР и
Дагестанской АССР, небольшая группа в
автономных республиках Северного Кавказа... Верующие таты – мусульмане-шииты, иудаисты и христиане-монофизиты.
Близки по культуре азербайджанцам и народам Дагестана” [Авшалумов, Мататов
1988, 435]. В связи с этим А.Л. Грюнберг
и Л.Х. Давыдова уточняют: “По вероисповедованию таты делились на две основные группы: таты-иудеи (большинство
дагестанских и северокавказских, в Азербайджане – варташенские и кубинские) и
таты-мусульмане (апшеронские и североазербайджанские)... По языковому признаку к татам-мусульманам примыкает также
небольшое количество татов-христиан
(армяно-татов), населяющих сел. Матраса
и Кильвар в северо-восточном Азербайджане” [Грюнберг, Давыдова 1982, 231].
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Случилось так, что в советский период
татов Кавказа стали представлять преимущественно как приверженцев иудаизма,
исходя из того, что последователи этой
религии составляли значительную прослойку в среде этого ираноязычного населения [Мататов 1981, 109–112; Голотвин,
Мататов 1986, 185–188]. Однако данная
ситуация сложилась относительно недавно. А.Л. Грюнберг и Л.Х. Давыдова в этой
связи отмечают: «Для носителей южного
диалекта термин тат, однако, является
самоназванием с достаточно отдаленного
времени; для говорящих на северном диалекте употребление этого термина, как названия и самоназвания, распространилось
в относительно недавнее время, в основном после революции, вытеснив термины
“горский еврей”, “даг чуфут”, “джухур”»
[Грюнберг, Давыдова 1982, 232]. В настоящей работе мы не ставим задачу рассмотреть различные версии относительно
происхождения кавказских татов. Однако
ситуация с распространением на востоке
Кавказа термина тат для нас интересна
тем, что там данное слово выступает в качестве этнонима для обозначения ираноязычного населения, весьма отличного от
соседей-тюрок, каковыми там являются
азербайджанцы. Азербайджанцы очень
близки по происхождению к среднеазиатским туркменам и малоазийским туркам –
язык азербайджанцев, как и язык турок и
туркмен, относится к юго-западной (огузской) подгруппе тюркской группы алтайской семьи [Логашова 1988, 42]. Вполне
возможно, что термин тат впервые был
занесен на Юго-Восточный Кавказ, как и
в Малую Азию, огузскими племенами во
времена сельджукских завоеваний в начале ІІ тыс. и с самого начала стал использоваться как этноним для обозначения местного ираноязычного населения. Весьма
примечательно, что данная особенность
вполне напоминает ситуацию в Малой
Азии, где турки называли татами потомков
ираноязычных курдов и персов [Minorsky
1987, 698].
Татов Азербайджана и Дагестана не
следует путать с татами Северо-Западного Ирана, которые проживают дисперсно в
окружении другого ираноязычного и тюркоязычного населения между городами
Тегеран и Казвин, в горном районе Тали109
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кан и равнинном районе Зохра [Люшкевич
1972, 193–211; Авшалумов, Мататов 1988,
435]. И хотя, по данным Ф.Д. Люшкевич,
язык этой группы населения в достаточной мере не исследован, но в нем сохраняются “архаические элементы”. Это дало
основание исследователю определить, что
название данной группы населения тат
имеет первоначальное этническое содержание – “ираноязычный” [Люшкевич
1972, 193]. Однако информация несколько иного порядка заставляет усомниться в
том, что ираноязычные соседи татов стали
бы их называть словом в значении “ираноязычный”. Так данные этнографического
характера, по мнению Ф.Д. Люшкевич,
“...характеризуют татов Ирана как одну
из групп оседлого населения, культура
которой имеет много общих черт с другими ираноязычными группами в местах
их древнего обитания как в Иране, так и
в Средней Азии” [Люшкевич 1972, 208].
Исходя из этого, можно предположить, что
таты в Северо-Западном Иране – это пришлое население, которое могло продвинуться сюда из тех мест (предположительно из Средней Азии), где уже тюрки могли
их так назвать, закрепив за этой группой
ираноязычного населения термин тат.
В Иране же местные ираноязычные жители
могли придать наименованию пришельцев
новое семантическое значение – “чужеземец”, что, впрочем, наблюдалось и среди
тюркоязычных племен.
Таким образом, термин тат имел широкое распространение среди тюркоязычного населения Евразии и, соответственно, имел обширный спектр семантических
значений, а именно: 1) подданный иностранного происхождения; 2) согдиец или
ираноязычный житель; 3) несторианский
христианин; 4) чужеземец, говорящий на
непонятном языке; 5) земледелец – житель оазисов; 6) этнографическое название для обозначения нетюрков; 7) первобытные обитатели; 8) мусульманин-шиит;
9) представитель народов, находившихся
под властью тюрок, т. е. таджик; 10) потомок курдов или персов, обитавших в провинциях, подпавших под власть тюрок;
11) класс подвластных людей, живущих
вне города; 12) этноним – название и самоназвание представителей этнических
групп, проживающих на северо-западе
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Ирана, в Азербайджане и Дагестане, язык
которых походил на персидский, но по
ряду особенностей отличался от него;
13) таджик – потомок местного населения,
не полностью ассимилированного тюрками; 14) представитель тюркоязычного населения, которое своим происхождением
связано с местным дотюркским населением; 15) носитель культурных традиций,
распространенных среди основной части
местного населения и т. п. На этом круг
значений термина тат не исчерпывается.
В качестве примера достаточно вспомнить
ситуацию в Крыму, где данному слову
тюркоязычные обитатели полуострова в
различные периоды истории могли придавать и другие значения.
В связи с тем, что в Малой Азии термин тат имел широкое распространение и довольно часто использовался
турками для обозначения ираноязычного
населения [Minorsky 1987, 698; Люшкевич 1971, 27], уместно задать вопрос:
не могли ли турки-сельджуки занести
данное наименование в район Судака в
начале ХІІІ в. и использовать его в качестве этнонима для обозначения местных
ираноязычных аборигенов – аланов? Тем
более, что присутствие на юге Крыма после 1475 г. близкородственных сельджукам турок-османов могло способствовать
дальнейшему распространению на полуострове термина тат.
По данным мусульманского автора Ибн
Биби, эмир Чобан, посланный сельджукским султаном Ала ад-Дином Кай Кубадом,
захватил Судак. После покорения Судака,
свидетельствует далее информатор, Чобан
вернулся в Малую Азию, оставив гарнизон
и соорудив в городе мечеть [Якубовский
1928, 54–58]. В связи с этим, особый интерес вызывает мнение А.Ю. Якубовского,
согласно которому сельджуки могли захватить Судак в 1221 г. либо в 1222 г., т. е.
накануне первого появления монголов в
городе [Якубовский 1928, 58–60]. Как уже
отмечалось, данные мусульманских авторов свидетельствуют о том, что именно
в начале 1223 г., во время своего первого
рейда в Восточную Европу, монголы перезимовали в Судаке [Тизенгаузен 1884, 26;
Рашид-ад-дин, 1952, 229]. Сведения письменных источников позволили В.Г. Ченцовой сделать вывод о последовательности
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событий, которые произошли в этот период вокруг Судака: “... два события – поход
эмира Чобана и нападение татар на Судак – в данном случае ни хронологически,
ни логически не могут быть связаны друг
с другом” [Ченцова 1996, 176]. О том, что
в начале 1223 г. гарнизон сельджуков уже
покинул Судак, может свидетельствовать
уже упоминавшаяся информация Ибн алАсира: “Придя к Судаку, татары овладели
им, а жители его разбрелись; некоторые
из них со своими семействами и своим
имуществом взобрались на горы, некоторые отправились в море и уехали в страну
Румскую [Конийский султанат. – О. Б.],
которая находится в руках мусульман из
рода Килиджарслана” [Тизенгаузен 1884,
26]. Казалось бы, кратковременность пребывания турок-сельджуков в Судаке позволяет исключить их причастность, впрочем как и турок-османов, к появлению на
полуострове термина тат. Тем не менее,
нельзя игнорировать возможность того,
что после ухода сельджукского гарнизона
из Судака определенная часть турок-сельджуков могла оставаться в окрестностях
города. Если же связать с сельджуками появление в Крыму термина тат, то он мог
быть применен ими по отношению к местным аланам в значении “ираноязычный”.
Именно эта особенность и позволяет
исключить причастность турок-сельджуков к началу появления термина, так как
словом тат в Крыму называли не только
потомков аланов, но и потомков готов, греков и других народов.
В сложившейся ситуации необходимо
обратить внимание на другой фрагмент
сообщения Ибн ал-Асира о событиях
начала 1223 г.: “Прибыли они [монголотатары. – О. Б.] к городу Судаку; это город Кипчаков, из которого они получают свои товары, потому что он (лежит)
на берегу Хазарского [Черного. – О. Б.]
моря” [Тизенгаузен 1884, 26]. Исходя из
этого, особого внимания заслуживает
версия о причастности половцев и других кипчакоязычных групп к занесению
в район Судака термина тат. Тогда наиболее приемлемой могла бы выглядеть
версия, согласно которой кипчаки-половцы могли первоначально использовать термин тат в качестве этнонима
со значением “ираноязычный” и обознаСхідний світ №4 2004

чить таким образом живущих вблизи Судака аланов.
Нам известно два района, где длительное время на одной территории сосуществовало кипчако-половецкое и аланоосетинское население. Это восточная
часть Венгрии – область Алфельд и Северный Кавказ. Так соседи венгерских
аланов-ясов – половцы-куны, подобно
остальному населению Венгрии, называли и продолжают называть последних
ясами, исходя из того, что As – это тюркское название аланов, трансформированное в среде венгероязычного населения
в Jasz [Немет 1960, 4]. Использование
венгерскими половцами-кунами термина
тат для обозначения в прошлом своих
ираноязычных соседей не зафиксировано, хотя известно, что венгры термином
tόt называли своих соседей-славян [Minorsky 1987, 698]. Что же касается ситуации на Северном Кавказе, то местные
потомки половцев – карачаевцы и балкарцы – называют своих ираноязычных
соседей (осетин, потомков аланов) термином дюгер. Среди карачаевцев встречается также и такое обозначение для
осетин, как тегъей. Можно полностью
согласиться с тем мнением, что данные
обозначения для всего осетинского населения со стороны карачаевцев и балкарцев были, прежде всего, связаны с
названиями отдельных локальных групп
осетинского населения – дигорцев и тагаурцев [Волкова 1973, 109, 117]. Наблюдения общего характера позволяют отметить, что среди кипчакоязычных групп
тюркского населения, за исключением
Крыма, термин тат не получил широкого распространения [Minorsky 1987,
697–700]. Следовательно, использование
в Крыму кипчакоязычными татарами
(в первую очередь ногайцами), проживающими в степи, термина тат для обозначения своих южных соседей может
лишь указывать на факт заимствования
термина от соседей.
Более логично предположение, что
появление термина тат в Крыму, в районе Судака, соотносимо с появлением
монголов, которые дважды захватывали
Судак – в начале 1223 г. и после событий
1238 г. [Ченцова 1996, 171–181]. Необходимо также исходить из того, что зна111
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чительная часть Крыма до начала ХV в.
входила в состав Золотой Орды, где, несмотря на интенсивный процесс кипчакизации монгольской верхушки, социальная
терминология должна была оставаться
монгольской. В связи с этим особый интерес представляет предположение О. Прицака, согласно которому название одного из протомонгольских племен татар,
представители которого перешли в несторианское христианство под влиянием
согдийцев, своим происхождением прямо
связано с термином тат, который был
заимствован протомонголами от тюрок и
получил среди первых распространение
прежде всего в значении “несторианский
христианин” [Пріцак 1996, 51–58]. Данные средневековых источников свидетельствуют о широком распространении несторианского христианства в Монгольской
империи, в том числе и в Золотой Орде.
Хорошо известно, что его исповедовали
государственные служащие, чиновники,
министры, военачальники и даже члены
правящей династии. Существует мнение,
что даже сын Чингис-хана Чагатай был несторианином и покровительствовал этой
вере, а его братья Угедей и Толуй были женаты на несторианках. Г. Рубрук и другие
западноевропейские
путешественники,
посетившие Монгольскую империю, сообщали о том, что христианство, прежде всего несторианское, было хорошо знакомо
монголам [Малов и др. 1998, 77–84]. Исходя из этого, мы вправе предполагать, что
первоначальное значение термина тат –
“христианин” – могло сохраниться среди
монголов вплоть до ХІІІ в. и было занесено именно ими в Судак. Если термин тат
первоначально мог иметь в Крыму данное
значение, то тогда легко объяснить, почему он быстро распространился на все население Южного Крыма, имевшее прямое
отношение к христианству.
Первые сведения о татах Крыма, оставленные И. Галонифонтибусом и И. Шильтбергером и относящиеся к началу XV в.,
прежде всего характеризуют их как христиан. Как уже указывалось, И. Галонифонтибус отмечал, что таты вместе с готами “в
своей религии ... следуют грекам и пользуются греческими буквами” [Галонифонтибус 1980, 13]. Кроме того, И. Галонифонтибус, сообщая о населении “Великой Та112

тарии” (Золотой Орды), отмечает: “В этой
стране много христиан, а именно: греки,
разные армяне, зики, готы, таты, воляки,
русские, черкесы, леки, асы, аланы, авары,
казикумухи” [Галонифонтибус 1980, 15].
Это же подтверждает И. Шильтбергер,
который о стране татов сообщает, что
“она населена греческими христианами”
[Шильтбергер 1867, 57–58]. Кроме того,
И. Шильтбергер среди языков, на которых
“служат Богу по греческому вероисповеданию”, на седьмом месте называет язык
татов [Шильтбергер 1867, 101–102]. Сообщения же некоторых более поздних авторов XVI–XVII вв. также подтверждают
принадлежность татов Южного Крыма к
числу христиан. Вопрос же остается в том:
представителей какого народа Южного
Крыма в золотоордынский период стали
изначально называть татами?
Поэтому особого внимания заслуживает сообщение И. Галонифонтибуса о ситуации в начале ХV в.: “Вдоль и вокруг Черного моря живут два малых народа: таты и
некоторое число готов... Они живут здесь
вдоль побережья близ Кафы, также как и
в Татарии и Кумании” [Галонифонтибус
1980, 13]. Таким образом западноевропейский путешественник дал понять, что в его
время таты являлись соседями готов. Кроме того, данный автор, перечисляя народы
с запада на восток, поместил татов после
греков, армян, зиков и готов [Галонифонтибус 1980, 15], чем еще раз подтвердил
соседство и культурно-религиозную близость готов и татов.
Как уже отмечалось, во времена позднего средневековья в Восточном и ЮгоЗападном Крыму проживали аланы, которые были непосредственными соседями
готов и являлись, как и последние, “греческими” (православными) христианами.
Нас не должно смущать то, что И. Галонифонтибус в своем перечне народов Золотой Орды наряду с татами назвал асов и
аланов, которых он поместил между черкесами с леками и аварами (аварцами) с
казикумухами [Галонифонтибус 1980, 15].
В данном случае в упомянутых асах и аланах логичнее видеть жителей Северного
Кавказа.
Информация И. Шильтбергера зафиксировала несколько иную ситуацию, потому что к языку татов он отнес язык наСхідний світ №4 2004
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селения области Kuthia [Шильтбергер
1867, 101–102]. Можно полностью согласиться с мнением Ф. Бруна, что название
Kuthia следует связывать с термином Готия, потому что армянское обозначение
для Готии – Коuth и Кuti [Шильтбергер
1867, 58, прим. 4; Брун 1880, 236]. Таким
образом, уже в начале XV в. термин тат
мог использоваться для обозначения двух
соседних народов Южного Крыма – аланов и готов. Следовательно, информация
И. Галонифонтибуса могла отражать более
раннюю ситуацию, чем данные И. Шильтбергера. На основании этого можно считать, что термин тат мог иметь в Крыму
такие первоначальные семантические значения, как “христианин”, “оседложивущий” и т. п., а не “ираноязычный житель”
(монголы, подобно тюркам, для обозначения аланов использовали термин асут
(асуд) – “асы”) [Козин 1941, 191–192]).
Поэтому со временем термин тат мог
распространиться и на другое оседложивущее христианское население Южного
Крыма, имевшее много общего с аланами
в культуре и религии.
В данном случае весьма уместно вспомнить информацию И. Барбаро об этнической ситуации, сложившейся на юге
Крыма в середине ХV в.: “...благодаря соседству готов с аланами произошло название готаланы. Первыми в этом месте были
аланы, затем пришли готы; они завоевали
эти страны и [как бы] смешали свое имя
с именем аланов. Таким образом, ввиду
смешения одного племени с другим, они и
называют себя готаланами. И те, и другие
следуют обрядам греческой церкви, также и черкесы” [Барбаро 1971, 157]. Комментируя данное сообщение, А.И. Айбабин отметил: “...к концу Х в. завершился
многовековой ассимиляционный процесс
формирования горнокрымской народности. Она впитала в себя аланский, готский,
ромейский и булгарский компоненты. Их
объединили христианство и византийская
культура... Анализ археологических материалов позволяют поменять местами
слагаемые этого этнонима [готаланы. –
О. Б.] и именовать народ, сформировавшийся в Горном Крыму в средние века,
аланоготами. Они жили там до середины
ХVІІІ в.” [Айбабин 1999, 229–230]. Того
мнения, что принадлежащие к греческой
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православной церкви аланы и готы Южного Крыма были ассимилированны греками, придерживались также Тунманн
[Тунманн 1991, 27], Ю.А. Кулаковский
[Кулаковский 2002, 197–198], Б.А. Куфтин [Куфтин 1925, 116–118], В.А. Кузнецов [Кузнецов 1984, 86] и другие исследователи.
Данные Эвлии Челеби подтверждают
информацию о том, что в ХVІІ в. жители
Татского иля вблизи Судака уже говорили
по гречески: “Весь народ здесь – греки и
лазы, говорящие по-гречески” [Челеби
1999, 79]. Однако Эвлия Челеби отмечает, что “когда они говорят между собой
по-гречески, употребляют выражения из
какого-то другого языка” [Челеби 1999,
79]. Об этом языке турецкий путешественник сообщает: “Это не греческий, не чагатайский и не лазский язык. Это какой-то
другой язык” [Челеби 1999, 79]. Весьма
примечательно, что влияние этого неизвестного языка было отмечено как среди
мариупольских татов, сохранивших греческий язык, так и среди татов, оставшихся
вблизи Судака и перешедших под влиянием турок-османов на тюркский язык. Так,
В. Григорович относительно греческого
языка мариупольских татов отмечает, что
отличительной чертой их диалекта является “замена перед і, е, звуков х, ск, к – в ш,
щ и ч” [Григорович 1874, 6–8]. Аналогичную ситуацию зафиксировал Б. А. Куфтин и среди тюркоязычных татов Судака:
“...татары горных деревень Судакского
района отличаются резковыраженными
диалектичекими особенностями, напр., замена к мягкого (средненебного) через ч, к
твердого (задненебного) через х” [Куфтин
1925, 24]. Отсюда следует предположение,
что до перехода на греческий язык таты
вблизи Судака говорили на другом языке,
возможно на аланском.
Наблюдения этнографического характера могут свидетельствовать о том, что
накануне османской экспансии христиане
Южного Крыма уже представляли не только этническое, но и культурное единство.
Проведенные М.А. Араджиони исследования бытовых особенностей мариупольских
греков позволили ей прийти к следующему
выводу: «говорить о существенных различиях в традиционной культуре урумов и
румеев Приазовья не приходится... Группа
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христианского населения Крыма, говорящая на диалектах крымскотатарского языка (“урумском языке”), является этнически
сложившимися на полуострове греками,
испытавшими более сильное культурное
воздействие со стороны крымских татар
и подвергшимися языковой ассимиляции»
[Араджиони 1993, 192]. Кроме того, существование в конце ХVІІІ в. среди приазовских урумов носителей фамильного имени
Тат [Гаркавець 1997, 40], может лишний
раз свидетельствовать о постоянных контактах близкородственных этнических
групп.
Исходя из того, что оседложивущие
христиане вблизи Судака и жители ЮгоЗападного Крыма (особенно в районе
Байдарской равнины) в начале османского периода могли представлять этнокультурное единство, можно объяснить,
почему в османский период термин тат
быстро распространился на юге полуострова. Возможно, уже в ХVІ – начале
ХVІІ вв. татами называли не только христиан Судака, но и вообще всех грекоязычных жителей Южного Крыма. Таким образом, в указанный период данное слово
с первоначальным значением “христианин” могло трансформироваться в термин
с функциями этнонима. Это значение могло окончательно закрепиться за термином даже тогда, когда часть южнобережных крымских христиан были обращены
в ислам.
Данные посетившего Крым в 60-е гг.
ХVІІ в. Эвлии Челеби, который назвал
татов района Судака “муртатами”, т. е.
“вероотступниками” [Челеби 1999, 79],
свидельствуют, что уже к тому времени
часть их могла перейти из христианства
в ислам. Подобное предположение высказал В.И. Филоненко: «Южнобережные и
горные татары по крови почти не имеют
ничего общего с потомками монголов. Это
омусульманившиеся греки, готы, генуэзцы
и др. Многие из них приняли мусульманство и татарский язык насильно. Татарское предание говорит, что “палками всех
загоняли в истинную веру”... И до сих пор
еще в некоторых селениях южного берега
татары соблюдают немусульманские обычаи и носят чисто греческие фамилии –
Кафадар, Барба и др., с прибавкой характерного “оглу” – сын. Как все ренегаты,
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южнобережные и горные татары – большие фанатики» [Филоненко 1928, 132].
Аналогичную ситуацию отметил также
Б.А. Куфтин: “Для семейной жизни южнобережного татарина характерно отсутствие
многоженства и особые нормы свадебного
договора, в котором элемент покупки невесты (калым), обычный для большинства
турецких народов, не выражен скольконибудь ярко. Напротив, в сильной степени
выступает роль приданого. Женщины в
большей степени пользовались большей
свободой, чем у городских татар” [Куфтин
1925, 29]. Кроме того, еще в конце ХVІІІ в.
академик Паллас среди татов южного побережья Юго-Западного Крыма отмечал
особый антропологический тип, “отличающий их от всех других горских татар”
[Паллас 1881, 150].
Переход татов в новую религию мог
способствовать относительно быстрому
переходу их на язык господствовавшего
тюркоязычного большинства и даже смене этнического самосознания. По наблюдениям лингвистов, отмечаются также
существенные различия между диалектом
татар Южного берега, который относится к
огузской подгруппе тюркской группы языков, и диалектами степных и предгорных
татар, традиционно относимых к кипчакским [Изидинова 1993, 201–205]. Однако
данный факт можно объяснить не столько
этническими различиями, сколько степенью влияния турок-османов на различные
регионы Крыма. Вполне возможно, что
южнобережные таты начали переходить на
тюркский язык именно в османский период. В связи с этим, особый интерес заслуживают наблюдения лингвистов над особенностями лексики крымскотатарского
языка, в особенности южного (огузского)
диалекта.
В настоящее время А.М. Меметову удалось выделить значительный пласт иранских заимствований в крымскотатарском
языке. Однако до сих пор не установлено,
представляют ли они собой в основной
массе алано-осетинские лексические единицы, или же это заимствования из персидского языка, которые могли попасть
в язык крымских татар через посредство
османо-турецкого языка. [Меметов 2000,
152–164]. Кроме того, А.С.-М. Мазинову удалось выделить в лексике среднего
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и южного диалектов крымскотатарского
языка определенное количество заимствований из итальянского и греческого
языков. Особый интерес представляют
данные о распространении влияний греческого языка среди говоров крымских татар
в горной и южнобережной частях Крымского полуострова. В результате исследователю удалось прийти к следующему
выводу: “Исследуя диалектологическую и
этнологическую составные, следует отметить совпадения между крымскотатарскими говорами, которые существовали
на территории горной и южнобережной
частей крымскорумейского и урумского
языков конца XVIII в. Этот важнейший
етнолингвистический факт, который во
многом определил особенности современных среднего и южнобережного диалектов
крымскотатарского языка, свидетельствует об их исторической связи, родстве и
идентичности с предыдущими румейским
и урумским языками” [Мазінов 2004, 5].
Однако в данном случае весьма сложно
определить, являются ли заимствования
из греческого языка проявлением языкового субстрата, или же в данном случае можно говорить лишь о результатах языковых
контактов.
Существенные культурные и даже
языковые отличия между южнобережными и степными татарами Крыма могли
в значительной степени способствовать
тому, что последние вплоть до начала
ХХ в. продолжали вкладывать в термин тат пренебрежительные значения,
означавшие “чужой”, “упрямый” и т. п.,
несмотря на то, что южнобережные татары стали частью крымскотатарского
этноса.
Вполне возможно, что до конца ХVІІІ в.
таты-мусульмане Южного Крыма не использовали слово тат как самоназвание,
имевшее в среде тюрок полуострова пренебрежительное значение. Присутствие
рядом соплеменников-христиан могло
способствовать сохранению в среде татов-мусульман старых самоназваний.
Переселение же крымских христиан в
Приазовье в конце XVIII в. должно было
привести принявших ислам аборигенов
Южного Крыма к дальнейшему слиянию
с крымскими татарами. Кроме того, как
отметил Ю. Кулаковский, “не все хрисСхідний світ №4 2004

тиане ушли тогда из старых насиженных
мест: многие ради того, чтобы остаться,
переходили в мусульманство” [Кулаковский 2002, 207]. Переселение крымских
христиан в Приазовье привело также к
изменению этнокультурной ситуации на
юге полуострова: покинутые христианами
селения либо пришли в запустение, либо
были заселены “туземцами-мусульманами” и греками с Эгейского моря; известны также случаи возвращения христиан
из района Мариуполя [Кулаковский 2002,
207–208]. Возможно также, что некоторые
из вернувшихся на родину христиан могли
принять ислам, чтобы остаться в Крыму
навсегда. Не стоит также забывать, что на
протяжении нескольких столетий южный
берег Крыма находился под контролем
сначала турок-сельджуков, а впоследствии длительное время – турок-османов
и в соответствии этому мог периодически
заселяться тюркоязычными мусульманами – выходцами из Малой Азии и Балкан.
А это способствовало дальнейшей консолидации местных аборигенов и переселенцев в единую этнокультурную общность.
Кроме того, запустение многих христианских поселений Южного Крыма в конце
XVIII в. могло стать причиной заселения
их татарами-мусульманами, которые переходили под влиянием местных жителей к
земледелию. Все эти обстоятельства привели к образованию новой этнокультурной
общности, в среде которой господствующие позиции занял ислам и получил
распространение огузский диалект, родственный языку жителей Анатолии, а не
степного Крыма. Весьма примечательно,
что подобные процессы происходили не
только в Южном Крыму, но и в Малой
Азии [Еремеев 1971].
Таким образом, необходимо отметить,
что в этногенезе южнобережных и горных татар – татов приняли участие, по
крайней мере, два этнокультурных компонента. Роль субстрата здесь сыграли
местные грекоязычные и тюркоязычные
христиане – представители особой народности, которая сформировалась на основе
смешения греков, готов, аланов, генуэзцев
и других народов. В роли же суперстрата
здесь выступили тюркоязычные переселенцы – турки-сельджуки, турки-османы,
степные и предгорные татары. Распроста115
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нение ислама способствовало трансформации этнического самосознания и формированию новой субэтнической группы
в составе крымских татар, получившей
название таты. Поэтому можно предположить, что степные татары продолжали в
XIX – начале XX вв. называть всех южнобережных татар татами, потому что вкладывали в это слово новое значение – “житель области татов”. Лишь в начале ХХ в.

этнографами были зафиксированы отдельные случаи использования южнобережными крымскими татарами термина тат
в качестве самоназвания, что может свидетельствовать о завершающих этапах в
процессе формирования нового субэтноса
в составе крымских татар, сопровождающимся сменой этнического самосознания
и окончательным переходом на язык тюркской группы.
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А.Ш. Бахтоваршоєв

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СУЧАСНОГО
ТАДЖИЦЬКОГО АЛФАВІТУ

Т

АДЖИЦЬКА писемність до середини
30-х років минулого століття ґрунтувалась на арабській графіці. У 1930 році в Таджицькій ССР було введено латинізований
алфавіт, а надалі, за логікою подій, відбувся
перехід (у 1940 р.) на російський алфавіт.
Насправді, до російського алфавіту з 33 букв
додали ще 6 букв – задля позначення тих
звуків, що є характерними для таджицької
мови, проте відсутні в російській. Здійснений таким чином перехід на російський алфавіт мав (та має і дотепер) суттєві недоліки,
аналогічні тим, що мали місце, наприклад,
при переході на латинський алфавіт у Туреччині, хоча відразу ж слід вказати на докорінну відмінність між названими переходами.
Відомо, що сьогоднішній таджицький
алфавіт нараховує 35 букв. Очевидним є
те, що букви алфавіту використовуються
нерівномірно, частота вживання деяких
букв є високою, а деяких навпаки – незначною. При вдосконаленні, модернізації алфавіту ми повинні враховувати і цей факт.
Перше, що відразу виявляється при застосуванні теперішнього алфавіту, – це те,
що у багатьох важливих випадках вимова
різко не співпадає з орфографією. І хоча
такий факт має місце у багатьох мовах, наприклад, у російській, – але те явище, що
спостерігається в таджицькій мові, відрізняється від того, яке присутнє в російській.
Власне, маємо наступні парадоксальні факти: 1) правильне читання може спотворювати значення слова; 2) в алфавіті є буква,
котра відповідає правильній вимові, але у
багатьох випадках її використання не передбачене правилами орфографії (!); 3) у
мові є звук, а відповідна йому буква в алфавіті відсутня. Пояснимо сказане на прикладах. Якщо читати слова бист, бим, навис,
пир, пешин, шир, ширин правильним чином, тобто, вимовляти букву и як короткий
звук [і], то ці слова будуть позбавленими
будь-якого змісту, навіть коли наголос частково виправить їхню вимову. Ці слова повинні писатися з буквою ū, котра є в алфавіті і може усунути ці непорозуміння, проте
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тими правилами орфографії, що існують, її
застосування у даних випадках не є передбаченим. Розглянемо наступний випадок,
де також правильна вимова призводить до
грубої помилки. Наприклад, у словах буд,
бурут, дигаргун, зуд, сутудан, хуб буква у
повинна вимовлятись протяжно, тобто ці
слова повинні писатися як бууд, буруут,
дūгаргуун, зууд, сутуудан, хууб, – якщо через уу позначити протяжний звук у; проте
нинішні правила орфографії не передбачають застосування довгого звуку у з тієї простої причини, що така буква є відсутньою в
алфавіті. Ці явища відбуваються тому, що
під час переходу від перської графіки до
російського алфавіту майже усі звуки, що
позначалися знаками та буквами касра та ё,
а також замма та вови ма’рууф, перейшли
в одні і ті ж букви. Хоча кількість слів, що
мають у своєму складі букву вови ма’рууф не є дуже великою та майже половина з
них – арабського походження, проте останні вживаються в таджицькій мові декілька
століть та увійшли у її словниковий склад.
Таким чином, можна зробити висновок, що
сучасний таджицький алфавіт, заснований
на російській абетці, а також ті правила
орфографії, що існують зараз, у багатьох
важливих випадках не дають змоги розрізнити звуки и та ū, у та уу (їх іноді пишуть
помилково – як букву ў). Головне протиріччя полягає в тому, що у багатьох випадках
правильне написання різко відрізняється
від правильної вимови. Бо правильне написання майже завжди є основою правильної
вимови. І ця недостатньо досконала основа
є особливо неприйнятною в поезії, де протяжність звуку має вирішальне значення.
Для усунення вищезазначених суперечностей є три шляхи вдосконалення алфавіту.
Перший шлях, який ми умовно назвали
традиційним, чи частковою модернізацією, полягає в наступному:
1) додати до алфавіту нову букву для
позначення довгого звуку у – наприклад, у’
(у з апострофом) чи уу (подвійна буква у).
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Шляхи вдосконалення сучасного таджицького алфавіту
Хоча справедливіше було б говорити про
внесення змін до правил орфографії;
2) букву ū (довгий звук и) писати у всіх
випадках, коли вона зустрічається при написанні слова перською графікою;
3) із алфавіту видалити букви ю та я,
оскільки зазначення довготи звуку у та існування в алфавіті букв а і й робить їх присутність зайвою. Крім того, в російській
мові буква я часто звучить як звук [ja:], що
є невластивим для таджицької мови.
Другий шлях, який умовно можна назвати методом виключного використання основи, чи повною модернізацією, полягає в наступному:
1) на основі нового алфавіту створити
новий орфографічний алфавіт таджицької
мови, в якому передбачити, що деякі нинішні букви й ті, котрі є відсутніми, заміняться
дифтонгами та лігатурами в наступному порядку: F → гъ, ū → ии, ў (вови маджхъуул)
→ уо, у довге (вови ма’рууф) → уу, к˛ → къ,
х˛ → хь, ч˛ → дж. Заміну ў (вови маджхъуул)
→ уо можна пояснити тим фактом, що звук,
котрий відповідає цій букві, наближений до
[u+O:]. Цей факт повідомив авторові професор М. Файзов. Хоча м’який знак ь не входить
до теперішнього алфавіту, проте сполучення
(лігатура) хь є ближчим до звуку [h], котрий
і позначає таджицька буква х˛. Краще застосовувати сполучення хъ, що має одну практичну перевагу, котра полягає в тому, що на
стандартній клавіатурі букви х та ъ розташовані поряд. І, нарешті, російську букву ё замінити таджицьким класичним дифтонгом йо,
перший елемент якого у необхідних випадках
слід писати як початкову букву.
Пункти 2) і 3) цього розділу відповідають
аналогічним пунктам попереднього абзацу.
У цьому розділі правилами повинен
бути передбачений особливий випадок написання дифтонгу ии у кінці слова, коли
після нього ставиться ізафетний показник
(буква и) – тоді його бажано писати як и’,
щоби уникнути неоднозначності відносно
місцезнаходження дифтонгу ии. Апостроф
також можна використовувати для позначення букви вови мa’рууф у кінці слова.
Крім того, слід передбачити застосування
лігатур гъ’, дж’, къ’, котрі відповідають
аналогічним гъгъ, дждж, къкъ.
Третій шлях, який можна умовно назвати
методом застосування декількох алфавітів, запропонував професор Д. Карамшоєв.
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Він полягає у тому, щоб замінити відсутні
букви у російському алфавіті для позначення
звуків, що присутні в таджицькій мові, буквами з латинського та грецького алфавітів.
Тепер розглянемо сильні та слабкі боки
кожного із цих методів модернізації.
Сильний бік першого шляху полягає
в тому, що зовнішній вигляд тексту мало
відрізнятимется від нинішнього, і тому
правила читання та писання залишаться
майже на тому рівні, на якому вони перебувають зараз, проте з деякою різницею –
тепер слова будуть писатися належним
чином, і, відповідно, вимова їх також буде
правильною. Практичні заходи для здійснення реформації наступні: а) введення
незначних змін в орфографічні правила;
б) практична організація вивчення нових
правил населенням республіки (наприклад, через газети, журнали, радіо, телебачення, тобто через засоби мас-медіа).
Фінансові витрати потрібні на додаткове
навчання, не будуть суттєво відрізнятися від тих витрат, котрі зазвичай виділяє
держава на освіту. Негативний бік – пряме
використання комп’ютерних програмних
продуктів є неможливим.
Позитивний бік другого шляху полягає в тому, що комп’ютерні програмні
продукти російською мовою автоматично
стануть придатними для використання у
Таджикистані. Маються на увазі не лише
редакторські системи, а й засоби для створення баз даних, бухгалтерські, наукового використання та ще сотні програм, що
створені на теренах СНД російською мовою. Економічна вигідність другого шляху стає очевидною. До позитивного боку
можна віднести і той факт, що текст буде
однорідним, тобто буде містити тільки ті
букви, до яких ми звикли, і тому збереже
свою красу. Негативний бік – перевидання
навчальних посібників. Але, оскільки цей
шлях не заперечує повністю попередній
алфавіт, а тільки його вдосконалює, то та
друкована продукція, що зараз існує, залишиться придатною для використання,
а процес перевидання можна розтягнути
в часі, тому що заміна застарілої друкованої продукції так чи інакше є природнім
процесом. Отже, витрати на перевидання
зведуться майже до звичайних витрат на
випуск друкованої продукції. Наступний
негативний момент – збільшення об’єСхідний світ №4 2004

А.Ш. Бахтоваршоєв
му тексту, проте підрахунки показують,
що коефіцієнт збільшення не перевищує
1,10 – 1,12, тобто об’єм “нового” тексту
порівняно зі звичайним не виросте більше
ніж на 10–12%.
Третій шлях удосконалення алфавіту
також потребує виконання трьох пунктів першого шляху. Негативні моменти:
1) використання комп’ютерних програм у
цілому залишається під питанням; 2) перевидання навчальної літератури; 3) текст
втратить свій природній вигляд унаслідок
різнорідності алфавітів.
Також згадаємо про одну небезпеку, котру спеціалісти називають проблемою йотованих букв. Наприклад, буква е майже завжди в таджицькій мові звучить як довгий
чи короткий звук [е] і дуже рідко – як [je]. З
огляду на цю причину деякі дослідники пропонують узагалі виключити букву е з алфавіту. Проте історично склалося так, що вона
є однією із найбільш уживаних букв алфавіту, котра виконує й інші функції, тому відмова від неї з цієї причини є недоцільною.
Більш прийнятним, на наш погляд, є метод,
за яким слова, в котрих буква е читається як
[je], писати з використанням дифтонгу йе
чи йэ, оскільки таких слів небагато. Окрім
того, відсутність в алфавіті букв ю і я також
зменшить значення цієї проблеми.
Такими, на наш погляд, є шляхи удосконалення та модернізації таджицького
алфавіту. Додамо декілька слів про зміну
алфавіту в цілому. В принципі, існують
два шляхи зміни алфавіту в цілому. Перший – повернення до арабської графіки
(до перського алфавіту) з обов’язковою
модернізацією. Другий – використання
латинського алфавіту. Вигідний бік застосування перського алфавіту полягає
в тому, що стає можливим безпосереднє
використання письмових джерел попередніх поколінь, а також друкованої продукції наших сусідів – Ірану, Афганістану,
Пакистану, Індії. Проте цього результату
можна досягнути, виділяючи години у
звичайній школі для викладання письма
та читання на фарсі, що у багатьох закладах і робиться. Негативний бік переходу
на перський алфавіт полягає в тому, що
вищезазначені країни є слаборозвиненими, і засновувати розвиток науки та техніки у республіці за допомогою них було
б необдуманим кроком. Це по-перше.
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По-друге, саме перське письмо має багато підводних каменів та суперечностей,
і тому потребує модернізації. Відомий
філолог, професор Ю.А. Рубінчик писав:
“...Арабський алфавіт, що пристосований
для передачі звуків арабської мови, виявився незручним для перської мови. Деякі букви, що мають зовнішні відмінності та позначають різні звуки в арабській
мові, стали вживатися для передачі перських звуків, наприклад, букви зал, зе, за
передають звук з, букви се, сін, сад – звук
с. Тому слід запам’ятати, з якої букви пишеться те чи інше слово ...Труднощі в оволодінні перським письмом ускладнюються невпорядкованістю правопису ...Однією з найважливіших, та ще не вирішених,
проблем сучасної лексики є створення та
поповнення науково-технічної термінології. Нестача нових термінів відчувається
майже в усіх галузях знань ...Питання про
реформу перської писемності і [чи (добавлено мною)] про створення нового алфавіту на основі латинської графіки неодноразово піднімалися багатьма іранськими
вченими, письменниками, та суспільними
діячами. Проте досі це важливе питання
залишається невирішеним”. У краплині води може відбиватись стан океану, і
тому цих слів достатньо. Хоча наведені
слова були написані приблизно двадцять
років тому, проте вузол проблем залишається нерозв’язаним. Слід зазначити, що
для Ірану найбільш вигідним був би шлях
модернізації перського алфавіту, бо перехід на латинський алфавіт був би помилковим. Можна простежити цей перехід
на прикладі Туреччини. Перед турками,
умовно кажучи, стояло 26 букв латинського алфавіту, і потрібно було одержати
від них максимальну віддачу, замінивши
відсутні букви, за наявності відповідних
звуків, лігатурами та дифтонгами з того ж
алфавіту. Замість цього логічного кроку
вони додали до алфавіту додаткові букви,
і, тим самим загнали себе у глухий кут,
оскільки перш ніж використовувати зарубіжне устаткування, його слід було переобладнати. Це здається дрібницею, але в
20-х роках минулого століття її не могли
подолати слаборозвинені країни, тим самим прирікаючи себе на велику відсталість. Як наслідок, країна була відрізана
від свого духовного спадку.
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Шляхи вдосконалення сучасного таджицького алфавіту
Для Таджикистану невелика перевага
перського алфавіту, що полягає в тому,
що об’єм тексту порівняно з текстом на
таджицькому алфавіті, менший приблизно на 10%, не матиме вирішального значення. Оскільки тепер об’єм інформації
подвоюється кожні десять років, а в попередні епохи зростання було набагато
повільнішим, можна зробити висновок,
що з будь-яких точок зору – і з економічної, і у зв’язку з питанням використання
доробку минулого, більш прийнятним,
на нашу думку, для республіки є використання російського алфавіту, і не лише
тому, що він використовується уже більш
ніж 60 років, але й з тієї причини, що на
сьогоднішній час є комп’ютерні програми, котрі перекладають (з відомою
часткою недоліків) перську графіку на
російську. Окрім того, спадок минулих
поколінь за об’ємом не є дуже великим
(тут та вище термін “об’єм” вживається у
значенні використання інформації, який
вимірюється у бітах, а також у більших
одиницях, байтах та кілобайтах тощо).
Ще раз хочемо наголосити, що, говорячи
про негативні боки перського письма, ми
зовсім не закликаємо відмовлятися від
його вивчення. Повторюючи слова великого Рудакі, скажемо, що “знання – не
лише світло для душі, а й кольчуга, котра
надійно захищає тіло від стріл долі”.

Шлях зміни алфавіту, тобто перехід на
латинський алфавіт, як показує аналіз ситуації, призведе не лише до економічних
та моральних втрат для республіки, а й до
згортання зв’зків з сусідами та відходу від
дороги прогресу.
Автор вважає, що другий шлях удосконалення є більш прийнятним. У цьому його
переконує також власний досвід публікацій
дивану Гафіза таджицькою мовою за допомогою модифікованого алфавіту. Оскільки все
нове майже завжди важко запровадити, то для
початку можна було б використати другий
шлях для комп’ютерних пограмних продуктів, а потім поступово розширити сферу його
застосування. Надалі своє вагоме слово повинні сказати спеціалісти – філологи, економісти та всі, хто цікавиться цими питаннями.
Отже, частину таджицького алфавіту, а
саме орфографічний алфавіт, пропонуємо затвердити в наступному вигляді (двадцять шість окремих букв, п’ять лігатур та
три дифтонг):
А а [а] Б б [b] B в [v] Г г [g] Гъ гъ [ğ]
Д д [d] Дж дж [dzZ] Е е [e:] Ж ж [z] З з [z]
И и [i] Ии ии [i:] Й й [j] K к [k] Къ къ [q]
Л л [l] М м [m] H н [n] O o[o] П п[p] Р
р [r] C c [s] T т [t] Tc тс [ts] У у [u] Уо уо
[ů] Уу уу [u:] Ф ф [f] X x [kh] Хъ хъ [h] Ч
ч [ch] Ш ш [∫] Ъ ъ Э э [е]
Автор висловлює подяку к.ф.н.Т.Ф. Маленькій за цінні зауваження.
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І.М. Дрига

ОСМАНОТУРЕЦЬКІ НАПИСИ МУСУЛЬМАНСЬКИХ
ЦВИНТАРІВ – МАТЕРІАЛ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ
ПИСЕМНОЇ ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ
(м. Констанца, Румунія)

Ц

Я СТАТТЯ присвячується розгляду поховального обряду в Туреччині
та місцях локального поселення турків
за межами країни, а також прочитанню
мусульманських турецьких намогильних
пам’яток м. Констанца (Румунія), світлини
й записи з яких було нам люб’язно надано
п. І. Пслару з Інституту фракології Академії наук Румунії.
Цвинтарі – це одні з найбільш старовинних пам’яток людської історії, з прадавніх часів були темою наукових студій
як поховальної звичаєвості, архітектурних
традицій, так і історії мистецтва. До того ж
вони мають надзвичайне значення з огляду
на визначення їхньої культурної ідентичності, особливостей написів, що вони їх
містять, а відтак, є джерелом вивчення історії мови та культури. Поховання в тюрксько-ісламських культурах відомі як тюрбе1, або кюмбет. Території навколо старих
міських руїн дають, крім того, уявлення
як про величину поселень, так і про культурний, етнічний та цивілізаційний статус
мешканців міста. У такий самий спосіб,
вивчаючи цвинтарі, можна встановити,
до яких епох належали поселення навіть
у повністю зруйнованих, стертих з лиця
землі містах і поселеннях. Завдяки написам на намогильних каменях дослідження
цвинтарів має документальну біографічну
цінність; вивчення виду, архітектури та написів на каменях – археологічну, історичну, етнографічну та культурно-історичну
значущість.
Незважаючи на існування численних
публікацій на зазначену тему [Türkmenoğlu
1989], відсутність на даний момент єдиного
типологічного опису намогильних каменів
обмежує можливості узагальнення знань
про їхню структуру та значення для філології. Пропонуємо розглянути написи намогильних каменів і як об’єкт дослідження
історії писемних тюркських мов, оскільки
обов’язкові кліше намогильних каменів є
невід’ємною частиною тюркської писемної
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культури, яка особливо звертає на себе увагу поза межами Анатолійського півострова
[Татарлы 1966, 565]. Крім того, польові студії на османотурецьких цвинтарях та приміщеннях біля мечетей, відведених під цвинтарі, прочитання та ідентифікація написів на
османських намогильних каменях неодмінно становлять частину класичної фахової
підготовки османістів-тюркологів.
Насамперед слід зауважити, що навіть у
досить пізніх похованнях, як на Анатолійському півострові, так і в Румелії, можна
натрапити на сліди старовинної тюркської
поховальної обрядовості. Так, наприклад,
вельми цікавою є відзначена у [Miyatev
1964, 84–85] давньотюркська традиція, що
зустрічається в османських хроніках і виконана, зокрема, в поховальному обряді на
смерть султанів Мегмеда Фатіха, Байезида
ІІ, Мурада 4, за якою в очі коней померлих
тюркських ватажків кидали сіль, у такий
спосіб демонструючи тугу по господареві й
відчуття, що тварина плаче. Так само звертає увагу дослідника доісламська традиція
зображати на похованнях фігури овець,
кіз, різноманітної зброї, чоток, лампад,
що, втім, не мала схвалення в ісламській
традиції [İslam dünyasında mezarlıklar...
1996, 1]. Відомо, що групи правителів, які
гинули на місці воєнних дій, бальзамували; після поховання внутрішніх органів на
місці загибелі тіло небіжчика відвозили до
столиці рідної країни і там виконували обряд поховання, зводячи тюрбе, таким чином здійснюючи практику спорудження
двох тюрбе одному небіжчикові.
Перш ніж перейти до прочитання власне намогильних написів із Констанци, вважаємо за потрібне наголосити, що поховальна культура Османської імперії ХІХ ст.
практично повністю ґрунтувалася на розумінні смерті в ісламі2. Прагнення будьякого правовірного гідно підготуватися до
смерті змушує його сповідати безнадійно
хворого, здійснювати telkin (розраду), вимовивши “la ilahe ilallah Mühammedün
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Османотурецькі написи мусульманських цвинтарів
Rasulullah”, почувши звістку про смерть,
прочитати коранічну суру “Yasin”, спускаючи труну в землю, повторювати ‘Bismillahi ve ala milleti-Resulillah’ тощо. Водночас розвиваються певні дозволені пізніше
культи, що вважаються язичницькими і
на які в ранньому середньовіччі було накладено заборону. Це насамперед оплакування та цілування небіжчика, обмивання
цивільного, на відміну від поховання воїна
у скривавлених шатах, виконання намазу
на могилі померлого (gıyabi namaz – намаз, що читають у віддаленні, на могилі),
вибудування месджиду над могилою або
навколо неї, запалення вогнів або свічок,
обов’язкова сплата боргів померлого родича, що ґрунтується на вірі в те, що душа
небіжчика чіплятиметься в цьому світі за
свій борг. Це й відвідування могили (дозволене як згадка про судний день), і згадування небіжчика довше ніж три дні після смерті (у ці дні співчуття висловлюють
словами: “başınız sağolsun, Allah geride kalanlara ömür versin”, тобто “хай би Ви були
здорові, а тим, хто лишився, Аллах хай дарує (довге) життя”) досить часті в Румелії
поминання, в той час як в Анатолії одноденний запас їжі й питва навпаки передають у родину в жалобі, і після триденної
жалоби про втрату намагаються не нагадувати. До не-власне ісламського культу померлих належить також tevessül (моління
і прохання до Господа при посередництві
небіжчика), так само як і використання в
ніч на народження пророка як канонічного тексту касиди з класичної османської
літератури «Vesiletü’n-necat» Сюлеймана
Челебі (812\1409).
Переплетення доісламських, власне
мусульманських та пізніших традицій відбилося також у побудові османотурецького цвинтаря і могили3. Існують окремі дослідження, присвячені побудові гробниці в
Туреччині та на Балканах у Youssef Ragheb, Jean-Louis Bacque-Grammont, Alexandre
Popovic тощо [İslam dünyasında...1996]. На
зовнішній вигляд могили є у формі горбу
верблюда або прямі (у шафіїтів), у традиції фікг накладається формальна заборона
на занадто дороге оздоблення гробниць.
Як відомо, перші тюркські поховання були
у формі курганів (поховання гунів у горах
Монголії, гьоктюрки оточували могилу
статуями balbal за кількістю вбитих не124

біжчиком за життя ворогів, уйгури ставили
купольні могили під назвою stupa тощо). Із
засвоєнням іслама тюркська традиція поховань зазнала відчутних змін: якщо у перші
століття прагнення вихвалятися родом померлого не заохочувалося, і могили виглядали досить скромно, то згодом, зокрема у
XVIII ст., османотурецькі поховання набувають вигляду справжніх пам’ятників.
Османотурецькі поховання можуть бути
поділені на три основні групи – великі
цвинтарі, сімейні поховання та цвинтарі
при мечетях hazire [Ülker 1999, 230]. Великі
поховання створювалися як громадські поховання зазвичай поза межею населеного
пункту. У такі поховання могли виростати
й розташовані навколо сакральних місць
(частіше мечетей) hazire (цвинтар Яг’я
Ефенді у Стамбулі, тоді як найбільш старовинними є цвинтарі Караджаагмед та Еюб
[Ertuğ 1999, 224]). Окремі цвинтарі було
створено громадянами згідно з їхніми заповітами стосовно земельної власності. Класичні hazire (розміром від десяти до трьох
сотен поховань) мають вигляд оточених стіною або ґратчастою огорожею цвинтарів із
садком, у центрі яких розташовано мечеть,
текке (обитель дервішів) або тюрбе, й призначені для поховання тих, за заповітом або
за гроші яких було зведено споруду; у випадку текке споруда призначалася для поховання шейхів, мюридів певного тарикату
та їхніх близьких. Крім того, в hazire могли
бути поховання тих, хто за життя не вступив
до тарікату, проте тривалий час вважався
його прихильником, – однак у hazire натрапити на дервішські поховання є практично
неможливим. Нарешті, сімейні поховання,
як правило, розташовані на певному підвищенні з метою відділити могили членів
одного й того ж сімейства.
Османські гробниці теж поділяються на
три групи: “саркофаги”, “рака” та гробниці з şahide – вертикальними прямокутними
або рідше – циліндричними стовпами з
верхівками переважно у вигляді головного
убора. Гробниці-“саркофаги” є прямокутні
так само, як і рака, вибудовані з окремих
камінних плит або монолітного каміння,
інколи скріплені залізом, проте у кількісному відношенні їх значно менше, аніж
şahide. Для визначення розмірів поховання у головах і в ногах могили розташовано
по каменю. У написі на головному камені
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вказано особисті дані померлого та дату
скону; на підніжному камені написів, за
невеликими винятками, немає.
Більшість османотурецьких намогильних каменів, що дійшли до наших днів,
можна датувати кінцем XVIII ст. і пізніше. На Балканському півострові таких
намогильних каменів значно менше, аніж
в Анатолії, з відомих причин їх почасти
руйнують. Громадські цвинтарі, що спочатку були поза межами міста, у процесі
його розбудови стають жертвами міської
архітектури. З цієї точки зору найкраще
збереженими є цвинтарі hazire, оскільки
вже від XVI ст. існують письмові розпорядження, якими забороняється використовувати цвинтарі та намогильні плити не за
призначенням [Маринов 1942, 59].
Найбільший інтерес у вивченні османотурецьких поховань становить зміст основного рядка напису, текст напису, спосіб
прикрашання та спосіб оздоблення намогильного каменя. Виконання намогильного каменя [Kuşoğlu 1984] залежало від
праці трьох майстрів – каліграфа, скульптора-гравера та майстра по мармуру.
Головні убори в Османській імперії
до реформи одягу 1829 р. чітко регламентували соціальний статус громадянина;
всередині кожного соціального шару існувала обов’язкова для виконання традиція
вбрання, що відбилася і в формі каменів
на цвинтарях4: насамперед, вирізняють
верхівки намогильних каменів у вигляді жіночих і чоловічих головних уборів,
різниця між якими особливо відчутна на
чоловічих цвинтарях. У жіночих похованнях верхівки жіночих могил можуть мати
багате оздоблення та згинами (скажімо,
напівкруглі верхівки) нагадувати жіночу
головну хустку. У формі чоловічих могил
зазвичай міститься символічний натяк на
професію або рід занять небіжчика (наприклад, кавук, каллаві5, мюджеввезе6, кафесі7, орфі8, кятібі9, ускюф10, дестар11, сікке12, тач13, фес тощо), проте вважається, що
почасти не є можливим остаточно встановити професію небіжчика з тієї причини,
що в камені не відображено різні кольори
головних уборів з однаковою формою.
Звернімо увагу й на прикраси поховань,
хоча вони й не є предметом даної студії:
чільна частина каменя могла бути виконаною у формі стрічки, трикутника, прямою
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або з карнизом. Відомі два способи оздоблення, зумовлені передусім районом походження пам’ятника – хатаї та румі: першому властива дуже невелика кількість зображень таких мотивів, як людина, дім, сад,
мечеть, портрет, порівняно з рослинними
орнаментами, які підлягали метафоричному переосмисленню. Насамперед це кипарис, фінікова пальма, проте зустрічалися
й зображення винограду, гранату, груші,
інжиру, часто покладених у вазу для фруктів (як правило, жіночі поховання), а також
таких квітів як троянда, гвоздика, тюльпан,
гіацинт, нарцис тощо. Спосіб оздоблення
румі (грецький) характерний тим, що в ньому метафорично обробляються насамперед
тваринні зображення, а також зображення
свічки, підсвічника, сережок, броші, вази,
жбана або глечика для води, знарядь праці у
різних ремеслах, лавки, на якій стояли чорнильниці з каламами писарів османської
канцелярії, мольберта маляра, пістоля,
рушниці, меча або кинжала та ін. Могили
яничарів та належних до того або іншого
суфійського ордену дервішів вирізняє наявність відповідних символів.
Що стосується написів на каменях цвинтарів, то виконані вони, як правило, почерками сульс або талік. Так само, як і в бюрократичній османській документації, на початку
намогильного напису існувала традиція згадувати ім’я Аллаха в коротких звертаннях,
наприклад: Hüve (О, Господи), Hüve’l-Baqi
(Він, Безсмертний), Hüve’l-hayyu’l-Baqi
(Він, Вічно Живий), Hüve’l-Hallaaqu’l-Baqi
(Він, Безсмертний Творець), Hüve’l-Gafur
(Він, Всепрощаючий), Bismillahirrahmanirrahim (В ім’я Аллаха, Всемилостивого і Всемогутнього), Ah Mine’l –Mevt (Ах, від смерті),
або ж записувати аяти з Корана. Найчастіше використовували аят 57 сури 29 Ankebût
(“Павук”) Küllü nefsin zaikatül-mevt (Каждое дыханье дает вкусить смерть), аят 26
сури 55 Rahmân (“Милосердий”) Küllü men
aleyha fan (Все находящееся на земной поверхности исчезнет), аят 88 сури 28 Qasas
(“Розповідь”) Küllü şeyin halikun illi vechehu (Все исчезнет, кроме Аллаха) [Kur’ân-i
Hakîm 1998; Коран 1990]. У такий спосіб
підкреслювалося тлінність існування та вічність потойбічного.
Другу частину напису становила згадка про особу померлого – у випадку, коли
то був чоловік, зазначали його вид занять
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і професію, коли жінка – в основному згадували імена близьких – матері, батька, чоловіка. В окремих написах замість прямих
згадок про професію небіжчика визначали
його статус як hacı (хаджи), derviş (дервіш),
molla (мулла), kadın (жінка), kadınefendi
(шановна пані), hatun (дружина, господиня), hanım (пані, ввічливо: дружина), bey
(пан), beyefendi (вельмишановний пан), і
перед такими згадками писали merhum(e)
(покійний(а), померлий(а)), mağfur(e) (прощений Господом, небіжчик(ця)), rahmeti
Rabbihi’l-Gafur (блаженої пам’яті упокоєний у Бозі). Інколи перед іменем небіжчика
розміщували вживане як кліше або ориґінальне римоване речення, наприклад: (1)
Beni qıl mağﬁret ey Rabbi Yezdan / bi-hakk-ı
arş-ı a’zam nur-ı Kur’an / gelip kabrim ziyaret
eden ihvan / edeler ruhuma bir fatiha ihsan /
merhum ve mağfurun leh / () ruhuna el-Fatiha /
(sene...) - . – Відпусти-но гріхи мені, о Боже
(що дає щастя) \ по праву світла Священого
Корану, (що сходить) від найвищого з небес\ ті ж побратими, що прийдуть відвідати мою могилу \ хай проявлять благочестя,
промовляючи за упокій душі моєї фатіху \ за
небіжчика, що упокоївся у Бозі \ заупокійна
молитва на спокій душі (ім’ярек)\ (рік...).
(2) Ah ile zar kılarak tazeliğime doymadım /
çün ecel peymanesi dolmuş muradım almadım
/ hasreta fani cihanda tul ömr sürmedim /
fırqata taqdir bu imiş ta ezelden bilmedim /
() ruhuna fatiha (sene...). – Зітхаючи та плачучи, не встиг насолодитися я власною молодістю \ бо виповнився до країв смертний
келих, не здійснилися мої сподівання \ у
тужному минущому світі життя моє довго не тривало \ (бо) споконвік таким було
божествене провидіння для юрби, а я й не
знав \ Заупокійна молитва на спокій душі
(ім’ярек), (рік...).
(3) Böyle buldum bu cihanı sanki bir
zill-i hayal / ol sebebden kimse etmez benim halimden sual / ben dedim el-hükmü lillah
razıyım her emrine / çün ezelden böyle takdir eylemişdir zü’l-celal / merhum ve mağfur
() ruhuna fatiha (sene...). – Таким знайшов я
той світ, наче прекрасну мрію \ і тому ніхто
з мене не спитає \ і сказав я, що пристаю на
все, що б ти не заповів \ адже споконвіку
так було заповідано могутнім володарем
світів Господом нашим \ заупокійна молитва на спокій душі (ім’ярек), за упокоєного в Бозі небіжчика (рік...).
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(4) Nevcivanım – nazeninim gitdi cennet
bağına / fıraqını koydu - qaldı validinin canına
/ () ruhu için fatiha (sene...(...)). – Проминула
моя молодість – пішла гожість у райський
сад, полишивши натовп, залишилася
(в тузі) за душею матінки, заупокійна молитва на спокій душі (ім’ярек...), (рік...).
Дещо інший вид написів становлять
такі, що не містять віршованих рядків, але
безпосередні дані про померлого, і коли
він не є видатним суспільним діячем, ці
дані, як правило, дуже стислі. Нарешті,
третю частину намогильного напису становить побажання про моління, більшість
з яких становить побажання el-Fatiha, від
першої особи, тобто від імені самого небіжчика (в цьому випадку його ім’я стоїть
насамкінець побажання), або від третьої
особи, що ніби про нього молиться.
Останній рядок у написі на намогильному камені посідає дата у вигляді року за
Хіджрою, або місяця – року за Хіджрою,
або, у більшості випадків, дня, місяця й року
за Хіджрою. Назви місяців прийнято писати
скорочено. У похованнях другої половини
ХІХ ст. і пізніше можна зустріти випадки,
коли зазначається також день тижня, а інколи – навіть години смерті, обох дат – народження й смерті, так само як і їхніх еквівалентів у європейському календарі. Однак
на першій частині каменя замість прямого
зазначення дати використовувався спосіб
ebced, при якому дату події, у даному випадку– смерті, зазначали, шифруючи в кожному
слові або в усьому останньому рядку14.
Тепер огляньмо написи намогильних каменів, що були люб’язно надані нам шановним І. Пслару, і порівняймо їх з нотатками
про мусульманські поховання на Балканах,
зокрема, у Північно-Східній Болгарії [Маринов 1941, Маринов 1942, Маринов 1960,
Mikov 1996]. На жаль, крім переписаних
невідомою рукою особи, яка, ймовірно, не
була тюркологом і не володіла мовою, текстів та виконаних знімків, доступ до самого
цвинтаря був обмежений для нас, так само
як не відомі документи, що допомогли б
висвітлити історію цвинтаря, звідкіля походять зазначені написи, а також позамовні
дані, які допомогли б остаточно встановити
вид занять і статус похованих.
Що стосується транслітерації тексту, то
в даній статті ми користуємося позначками,
прийнятими у [Devellioğlu 2003, XIII–XIV].
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Вивчаючи подані вище написи з точки зору історії мови, слід відзначити, що виклад
мовних фактів дає змогу встановлювати закономірності розвитку даної мови. Словникові особливості пояснюються з умов суспільного буття носіїв мови, проте виникає питання про загальний напрям розвитку мовних кліше. Всі поховання датуються другою половиною XVIII – початком XIX століття. Використана мова [Caferoğlu 1984], яку можна
назвати пізньоосманотурецькою, систематично не є описаною в класичних монографіях
з історії тюркських і тим більше турецької мов, які традиційно звертають увагу на староанатолійську турецьку та середню добу розвитку мови (як-от: тюркські мови Середньої
Азії, чагатайську турецьку, золотоординські говори та говори Західного Туркестану).
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Проте безпосередньо її риси саме й сформували турецьку мову минулого століття,
саме вона найбільш представлена у досить
доступних сьогодні писемних пам’ятках.
Користуючись саме нею, було створено
літературні твори, що нині вважаються
класикою сучасної літературної турецької
мови.
Насамперед видно, що чоловічі поховання належать членам дервішських осередків, чим пояснюється метафоричність
віршованих текстів: у похованні 1 форма
ihvân свідчить про звертання до братчиків по тарикату, підтверджено формами dergâh – дервішський осередок, hoca
serdengeçti – букв. Зірвиголова, перен. –
голова суфійського осередку. Судячи з
усього, у ХІХ столітті традиційність і сталість культу, в тому числі поховального,
суфійського осередку зберігалась і на рівні
мовного консерватизму.

Специфічним є формальне невираження оформленим знахідним прямого
додатку в kabrim ziyaret eden як залишок
паралельного вживання форм, властивого
ще загальноогузькому стану мови. Це ж
підтверджує сполучення ideler (rûhuma bir
fâtiha) ihsân, стара фінінтна форма, що на
початку ХІХ ст. функціонувала в мові винятково як розмовна форма, тоді як в літературно-писемній нормі набула семантики
бажального способу [Грунина 1991].
Таким чином, вивчаючи тексти, які
можна віднести до мовної історії, істотним
здається відокремити у розгляді вторинні, периферійні матеріали, та об’єднати
мовний матеріал що підлягає об’єднанню
та вимальовуванню більш-менш сталої
картини певного етапу мовного розвитку.
Спроба прочитання даного жанру текстів
становить одну з вісей вибудовування такої картини.

Тюрбе – будівля для поховання переважно уславлених небіжчиків, усипальня.
Згідно Ал-Газзāлі (Абу Гāмід Мухаммад б. Мухаммад, 1058–111, твір Ihya-i Ulum), всіх
мусульман за їхнім ставленням до смерті поділено на чотири групи. Детальніше див.: Karacan
Büyük Sözlük ve Genel Kültür Ansiklopedisi. – 7 Cilt. – İstanbul, 1985. – C.3. – S. 866.
3
Орнаментальному оздобленню мусульманських гробниць присвячено статтю Y. Linant
de Bellefonds в: Еncyclopaedia of Islam. На матеріалі хадисів див. статтю Grütter İ. Arabische
Bestattungsbräuche in frühislamischer Zeit // Der İslam, XXXII, 1955.– S. 168–182.
4
Про перевдягання як зміну суспільного статусу, також у більш широкому сенсі, зміну особистості в османському Стамбулі див. Pamuk Orhan. Kara Kitap.
5
Великий конічний головний убір везирів.
6
Офіційний кавук судового пристава у пізньоосманський період, раніше традиційний повсяний ковпак кече.
7
Швидше за все, головний убір тюремника.
8
Букв. звичний, звичайний (головний убір).
9
Головний убір писаря.
10
Плетена шапочка з китицею на кінці в офіцерів яничар.
11
Тюрбан, чалма.
12
Високий повстяний ковпак з пласкою верхівкою, властивий для дервішського ордену Мевлеві.
13
Головний убір шейха тарикату.
14
Спеціальний порядок, який складався з восьми беззмістовних слів, кожна літера яких відповідала одній цифрі. Кожній літері арабської абетки відповідає цифра в одиницях – від 1 до 10,
в десятках – від 10 до 100, та в сотнях – від 100 до 1000.
1
2
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ОРІЄНТАЛЬНІ МОТИВИ В УКРАЇНСЬКОМУ
ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ

О

СТАННЯ чверть ХХ ст. позначилася через образотворче мистецтво, залишаспалахом зацікавленості на Заході му- ється недослідженим, за винятком хіба що
сульманським мистецтвом: у культурних іконописання, яке творчо засвоювало віцентрах, таких, як Париж, Лондон, Нью- зантійські зразки, а разом з ним і певні виЙорк, Токіо, Женева, відбулися великі ви- яви життя народів Сходу, де й відбувалися
ставки, видано багато альбомів, каталогів зафіксовані у Священних книгах події.
та інших публікацій.
В епоху СередньоПринагідно вийшла
віччя (кінець ХVІ –
на світло й творчість
початок ХVІІІ ст.) на
т. зв. художниківрозвиток мистецьких
орієнталістів, тобто
уподобань у Речі Поєвропейських майсполитій, до складу
стрів, котрі звернуякої входили й укралися до східної темаїнські землі, мали
тики, насамперед, у
ідеї “сарматизму”,
зв’язку з відвіданням
тобто уявлення про
країн Орієнту. Досі
шляхту як про наїхній доробок не прищадків давніх сармавертав особливої уватів, у всьому відмінВ. Григорович-Барський. Александрія
ги і вважався не надто
них від селянства,
важливим. Знаковою
покликаних на східбула поява книги британської дослідниці них кордонах Європи боронити християнЛінн Торнтон “Орієнталізм: художники- ську віру. Але близькість мусульманських
мандрівники. 1828–1908”, виданої в Лондо- сусідів, торговельні контакти наклали свій
ні 1983 року [Thornton, Lynne 1983]. Відра- відбиток на всі прояви життя польської
зу ж вийшов французький переклад, потім шляхти, особливо тієї, що була пов’язана
з’явилися монографії, присвячені митцям- з українськими землями. Дослідниця мис“орієнталістам” інших країн. Зауважимо, тецтва “сарматизму” Л.І. Тананаєва пише:
що набагато раніше (1924) відомий україн- “В культурі, побуті східний стиль мав найський мистецтвознавець С. Гіляров (1876– ширші прояви. Костюм шляхтича ХVІІ ст.,
1946) звернув увагу на цю проблематику в всі його складові частини, хай то буде сасвоїй промові “Схід в мистецтві Заходу”, гайдак, кинджал, кольчуга чи інші деталі
проголошеній при відкритті групи ВУНАС військового обладунку, йшли зі Сходу, як і
у Київському художньому інституті [Біло- знаки військових заслуг” [Тананаева 1979,
кінь, Крутенко 1998, 114].
25]. Ця хвиля захоплення “сарматизмом”
Чи ж були прояви “орієнталізму” в об- у польському шляхетському середовищі
разотворчому мистецтві України, врахову- не могла оминути й українські вищі верючи хоча б те, що, за словами М. Грушев- стви. Портрети козацької старшини теж
ського, наш народ є “одним з найбільш позначені декоративністю, зумовленою
орієнталізованих... західних народів”? зображенням одягу (насамперед, жупанів),
[Великий українець 1992, 154]. Це пи- пошитого з тканин східного походження з
тання потребує дослідження. Контакти і характерним (суцільним покриттям) орнакультурні взаємовпливи населення ниніш- ментом. Це видно на портретах Адама
ньої України зі Сходом були вже в період Киселя, Леонтія Свічки, Євдокії Журавко,
античності, тривали й пізніше, а вияви В. Дуніна-Борковського. Як зразок “килиїх ми спостерігаємо в декоративному та мового” чи “візерункового” стилю, П. Біужитковому мистецтві. Але як саме від- лецький розглядає портрет Михайла Мибувалося знайомство зі Сходом в Україні клашевського, що зберігається в Київсько132
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му художньому музеї. Він
зазначає: “У портреті Миклашевського на традиційну, ще десь у кінці ХVІ – на
початку ХVІІ ст. у Західній
Україні вироблену композиційну схему, подібно до прозорого покривала, накинуто
мереживо східного килима.
Ці килими, до речі, – пише
він далі, – були популярні на
тогочасній Україні. Місцеві
мануфактури й пізніше наслідували східні, передусім
іранські, зразки” [Білецький
1969, 165]. За його оцінкою,
це – “олійна картина викона- І. Труш. Арабські жінки. 1912
на засобами іранської мініа-

гравюр на металі Максима
Вощанка, що ілюстрували
видану польською мовою
книгу Пітера Рікота “Монархія Турецька” (1678).
Збереглася т акож певна
кількість гравюр із зображенням (часто уявним) краєвидів Палестини та Синаю
(Н. Зубрицький, М. Нехорошевич, М. Левицький). Півтори сотні рисунків різних
місцевостей та історичних
пам’яток Близького Сходу
залишив нам Василь Григорович-Барський. Пройшовши відповідну науку в
Києво-Могилянській академії, він був вправним рисувальником і зафіксував на папері панорами кількох міст Близького Сходу (Каїр,
Александрія, Яффа та ін.), пам’ятки архітектури та краєвиди. Детально намалював
і описав він мечеть Омейядів у Дамаску
[Степовик 1882, 136, 168; Білоус 1985; Kochubey 1992, 141–148]. Цінність рисунків
В. Григоровича-Барського полягає ще й у
тому, що вони не умовно-уявні, а створені
безпосередньо “з натури”.
Орієнтальні мотиви вже в професійній
О. Лопухов. По дорозі до
творчості з’явилися в
Мемфіса
Україні в ХІХ ст. І, як
і на Заході, їхня поява
тюри” [Білецький 1969,
пов’язана з мандрівка165].
ми художників у країни
У ХVІІ ст. маємо
Сходу. Ці мотиви знахографічні твори, пов’ядимо в малярських твозані з війнами проти
рах Т. Шевченка – як у
татар і турків (Л. Тараісторичних сюжетах,
севич, Н. Зубрицький,
так і в пейзажах та жанК.Д. Трохименко. Площа Осман-паші
Л. Крщонович), у яких
рових сценах із оренв Евраіджані. 1917
відбито часто хибні
бурзького заслання.
уявлення про східних
До заслання ним
сусідів. Д.В. Степовик разом з тим заявляє: було створено кілька робіт на історичну тему,
“Вузенькою стрічечкою в українській гра- де присутній східний елемент як в сюжеті,
вюрі проходять образи, де турок як воїн, так і в деяких деталях загального характеру.
як віруючий мусульманин, як сім’янин Це – відомий аркуш з альбому офортів “Жичи працівник, представлений без експре- вописная Украина” (1844), “Дари в Чигирисивного навантаження, тобто історично ні 1649 року”, акварель (два примірники) “В
правдиво” [Степовик 2004, 319–320]. Як гаремі” (1843). Заслання Тарас Шевченко, як
приклад він наводить великий аркуш Лав- відомо, відбував в Оренбурзькому краї, тобрентія Крщоновича “Панорама Хотинської то зблизька побачив Азію. Під час двох ексбитви 11 листопада 1673 року” та цикл педицій – Аральської та Каратауської – ним
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Орієнтальні мотиви в українському образотворчому мистецтві
було написано більше сотні акваний мистецтвознавець В. Рубан
релей, які дуже точно і разом з тим
висловлюється про серію напиживописно відтворюють навкосаних ним портретів так: “Суволишні пейзажі і фортифікаційні
рі й стримані обличчя арабів на
споруди. Прикладом можуть бути
майже монохромних портретах
такі праці: “Укріплення ІргизкаБудкевича надзвичайно далекі
ла”, “Укріплення Раїм”, “Острів
від яскравих зображень Алжиру
Чеканарал”, “Місячна ніч на Коу французьких митців (А. Матіссаралі”, “Аулієтау”, “Туркменське
са, А. Марке)” [Рубан 1986, 57].
кладовище в долині Долнапа” та
Тобто він відходить від стереоін. Не менш цікавими, з багатьох
типу зображення жителів Сходу
поглядів, є його жанрові композияк чогось обов’язково екзотичС. Конончук.
ції: “Казахи в юрті”, “Казахський Самарканд. Сусідський ного, барвистого.
хлопчик розпалює грубку”, “Ка- хлопчик Адашу. 1937.
Значний внесок в українське
захи біля вогню” та ін., в техніці
образотворче
мистецтво, приТуш, перо
сепії виконані відомі роботи: “Касвячене Сходові, здійснив Іван
зашка Катя”, “Байгуші під вікном”, “Пісня Труш (1869–1941). Він навесні 1912 року
молодого казаха”.
відвідав Єгипет і Палестину, де зробив кільЯк бачимо, український митець, подібно ка десятків ескізів, котрі слугували йому, як
до західних колег, помандрував, правда, не пише Д. Степовик, “ще понад два десятипо своїй волі, на Схід і виявив себе як ху- ліття при створенні все нових і нових кардожник-орієнталіст. Після заслання він роз- тин на арабські теми” [Степовик 1982, 104].
почав роботу (зробив ескіз) над більшим А проведена у 1968 р. в Бейруті виставка
50-ти його творів викликала зацікавлення
ліванської громадськості [Газета “Ас-Сафір” 1986; Лебединська 1987]. Розглядаючи
арабські мотиви доробку видатного художника, дослідники відзначають різножанровість етюдів, філософську заглибленість
митця, поєднану з декоративністю зображень. Картини, створені на нічному пленері
в Єгипті, як зазначають вони, знайшли своє
продовження вже в полотнах, написаних на
українському матеріалі. Підбиваючи підсумки у розгляді праць І. Труша на орієнтальні теми, мистецтвознавці Христина
Саноцька та Аріадна Труш підкреслювали:
С. Конончук. Самарканд. Вулиця. 1937.
“Арабські мотиви І. Труша – цінне надбання
Туш, перо
вітчизняної живописної класики. Вони розтвором – композицією “Богдан Хмельниць- ширили тематичний діапазон українського
кий перед кримським ханом” (1857).
живопису, його географію. І. Труш був поНаприкінці ХІХ – початку ХХ ст. ряд збавлений вузькоглядного провінціалізму.
художників, котрі їздили на навчання до Осмислюючи природу, традиції і культуру
Парижа, відвідали міста Північної Африки народів Сходу, художник прагнув відкрити
і зробили ряд картин і етюдів (Й. Будкевич, своїм землякам обрії світового мистецтва.
М. Сосенко, С. Васильківський, О. Мураш- Утвердити демократичний підхід у зобрако, О. Ляшенко та ін.). Їхня творчість, таким женні подій і явищ навколишнього світу”
чином, ішла у руслі тих явищ, які спостері- [Саноцька 1979, 154].
галися в цей час у Західній Європі і Росії,
Ще одним місцем мандрів українських
де видатне місце як художник-орієнталіст художників, звідкіля надходили орієнтальпосів відомий майстер В. Верещагін. Серед ні мотиви в мистецтві України, була Середзгаданих художників виділяється творчість ня Азія. Поїздки туди були не завжди доЙосипа Будкевича (1841–1885), який напри- бровільними. Крім Тараса Шевченка, в тих
кінці життя побував в Алжирі. Авторитет- краях, особливо після завоювання Бухари
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і Хіви, побували досить
гія Конончука (1912–194багато українських ху1): з’явилася низка праць,
дожників. Насамперед,
що склали так звану “саслід згадати Миколу
маркандську серію”, яка
Каразіна (1842–1908),
знайшла прихильну оцінвнука засновника Харку узбецької громадськосківського університету,
ті [Конончук 1984; Франякий багато років провів
цева-Конончук 1992].
на військовій службі в
Вимушена міграція
Туркестані. Ним напи30-х рр., евакуація під
сано цілий ряд акваречас Другої світової війни,
лей (“Хівінський похід”,
інші причини привели до
“Перехід туркестансько- В. Бородай. “Відпочинок”. Скульптура досить широкого ознаго загону через мертві
йомлення українських
піски”, “Самармитців з регіоном Секанд”), а також
редньої Азії, що, звичайно, позначилося на
цикл картин оліїхній творчості. Серед відомих майстрів наєю. Твори його у
звемо О. Сиротенка, І. Черінька, Ю. Хими80-ті рр. ХІХ ст.
ча, В. Фельдмана, К. Єлеву.
користувалися
Перша світова війна двічі занесла українзначною поського художника К. Трохименка (1885–
п ул я р н і с т ю й
1979) на Турецький фронт. Тут, попри, м’яодержували нако кажучи, невідповідну обстановку, мологороди на міждий тоді живописець написав ряд цікавих
народних витворів – і не лише пов’язаних з війною, а й
ставках [Пархотаких, що знайомили з життям турецького
менко 1987].
народу, з пам’ятками старовини. НаприВ. Бородай. Феллах.
Двічі відклад, назвемо такі картини, як “Турецька
Скульптура
відав Середню
кав’ярня”, “Подвійний мінарет в Ерзерумі”,
Азію С. Світославський (1857–1931): у 1899 і “Вулиця в Ерзерумі”, “Турецька дівчина” та
1910–11 роках. Відомими є такі його полотна: ін. [Блюміна 1985, 164–166].
“Гірський пейзаж”, “Отара в горах”, “ЗбиранАкварелі Олекси Грищенка (1883–1977),
ня бавовни” (1890-ті рр.), “Базар в Самаркан- який більшу частину свого життя прожив
ді” (1911), “Степ. Середня
емігрантом, написані в зоАзія”, “Вранішній намаз”;
всім іншій, більш сучасній
крім того, ним було напиманері в Стамбулі, відкрили
сано багато етюдів [Блажко
йому в Парижі вікно у ве1999]. У Середній Азії полике мистецтво. Лаконічні,
бувала й представниця аванразом з тим колоритні, без
гарду, що зароджувався, Манадмірності екзотики вони
рія Синякова.
відповідали смакам ПариВеликий вплив Середня
жа періоду після Першої
Азія справила на видатного,
світової війни, коли винидовго замовчуваного, жикали і зникали нові школи
вописця Лева Крамаренка
і напрями, торуючи шлях
(1882–1942) [Крамаренко
модернізму. “Його карти1995]. Йому вдавалося точни, привезені з Туреччини,
но передати колорит і макритики порівнювали з поєстатичність архітектурних
лотнами Е. Делакруа, а в
пам’яток Бухари і СамарСалоні Тюїльрі роботи Гриканда і красу людей, що нащенка розміщують поряд з
селяли цей край. Помітний
картинами Анрі Матісса”, –
слід залишило життя в Сепише сучасний дослідник
В. Бородай. Бідняцька душа.
редній Азії у творчості СерВ. Абліцов [Абліцов 1990,
Скульптура
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166]. Мала успіх і щедро ілюстрована кни- І. Їжакевич (1864–1962) – йому належить
га Грищенка “Два роки в Константинополі”, полотно “Торг невільниками в Туреччині”
яка вийшла спочатку французькою, а згодом і (30-ті рр.); О. Саєнко, якому належить виконана в специфічній техніці картина “Бранці в
українською мовою.
Турецькі мотиви в українське мисте- турецькій неволі” (1928); А. Монастирський,
цтво приніс також відомий художник Єв- який створив картину “Розвідник. У погоні
за татарином” (1955). Цій тематиці присвяген Сагайдачний (1886–1961).
Революція 1917 року в Росії дала поштовх тили свої твори й ряд митців молодшого порозвитку монументального мистецтва, яке за- коління – такі, як І. Сколоздра (“У турецькій
кономірно звернулося до спадщини Стародав- неволі”), В. Сидорук (“Продаж у турецьку
нього Сходу: єгипетської, вавилонської, асси- неволю”), В. Задорожний (“Богдан Хмельрійської, що позначилося на творчості цілого ницький, котрий залишає в заставу кримряду митців, і, зокрема, так званих “бойчукіс- ському ханові свого сина Тимоша” (1954).
тів”. Сам М. Бойчук писав: “Я вивчав і навчав І на цьому список не вичерпується.
Незмінною популярністю користуютьсвоїх учнів розуміти кращі зразки мистецтв
усього, що нам було доступне з різних епох ся картини з зображенням Козака Мамая
і різних народів – Китаю, Японії, Індії, Єгип- та портрети Роксолани – з виразними оріту, Греції, Італії, Франції, Німеччини, Росії – і єнтальними рисами. Їхніми авторами, яких
всіх тих країн, що у своїй минулій культурі десятки, виступають як відомі, так і менш
мали завершені зразки” [Бойчук 1987]. Вплив відомі художники.
Подорожі українських митців на Схід у
мистецтва стародавніх цивілізацій, зокрема,
Єгипту в повній мірі відчувається у творчості повоєнні роки були нечасті, але ті, що мали
прославленого майстра модерної скульптури місце, все ж вносили орієнтальні мотиви в
Олександра Архипенка (1887–1964). Про це художній доробок нашої країни.
Значною подією в художньому житті Укравін згадував і сам (“...Я йшов шляхом стилістичних трансформацій, які подибуємо в релі- їни стала виставка скульптури і графіки Вагійній готиці, в індусів та єгиптян”) [Горбачов силя Бородая “По Єгипту” 1965 року. На ній
1993, 205], відповідаючи критикам на закиди, були показані роботи, виконані під враженняніби він деформує людське тіло. Серед його ми перебування в Єгипті в 1960 році. Це було
скульптур є й такі, як “Арабка”, “Шахразада”, не сліпе наслідування зразків стародавнього
“Стародавня єгиптянка”, “Індійська княжна”. мистецтва, а проникнення в його образну
Зі стародавніми малоазійськими формами систему, що породило цікаві твори, присвячеперегукуються й деякі сценографічні роботи ні не тільки минувщині, а й сучасному життю
єгипетського народу, який саме в
О. Екстер. У наш час вплив хутой час вийшов на шлях посткодожніх засобів стародавніх майлоніальних перетворень. Роботи
стрів Сходу можна було бачити
ці монументальні, проте зберігау роботах М. Грицюка (1929–
ють теплоту людських почуттів.
1979), М. Рябініна (1919–1992),
Як приклад візьмемо такі праці:
на еміграції – Михайла Череш“Єгипет в путі”, “Єгипетська діньовського (1911–1994).
вчина”, “Асуан”, славнозвісний
У довоєнні і повоєнні роки
рельєф “Спрага” (кована мідь).
в українському образотворчому
Не менше враження спрамистецтві значне місце посідав
вила подорож у 1966 році до
живопис на ідеологічно наванЄгипту на художника Олектажені історичні теми, спрямосандра Лопухова. Експозиція
вані на відчуження між українназивалася “По Об’єднаній
цями і тюркськими народами.
Арабській Республіці”, яка
Серед художників цього плану
налічувала близько 60 робіт.
були видатні майстри-реалісти.
Митець працював пастеллю,
Наприклад, М. Самокиш (1860–
фламастером і зумів на місці
1944), автор таких полотен,
як “Абордаж турецької галери В. Задорожний. Роксолана. зафіксувати свої враження від
запорожцями” (1930), “Похід 1979–1980. Полотна, олія, країни та її людей [Лопухов
темпера
1966, 38–39].
запорожців на Крим” (1934);
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Мистецька спадщина стародавнього чись до традиційних образів (Б. Крюков –
світу продовжує надихати і сьогодні, зо- автор ілюстрацій до казок “1001 ночі”,
крема таких молоЮ . Кул ьч и ц ь к и й ,
дих художників як
Е. Козак).
О. Дробот, Н. ГераВ наші дні художсименко, І. Гречаник.
ники все більше відМожна говорити
ходять від наративпро прояви орієнності і чистої декотальних мотивів у
ративності, чи виявсценографії, книжколяючи схильність до
вих ілюстраціях.
“орієнталізму” через
Центральна Азія
гру кольорів, ефект
надихнула на ствоконтрастів та нову, зарення полотен специсвоєну зі Сходу, техніфічного східного коку – наприклад, батик.
лориту таких сучасСеред представників
них художників, як
цього напряму слід
С. Сигов, О. Павлов,
назвати Ольгу ПетроО. Грищенко.
А. Циганчук. Певне
ву, Валерія Шкарупу,
Дервіші-вертуни
місце в українськоОлександра Брескіна,
му образотворчому мистецтві посіла тема фотографа Віктора Кудіна.
афганської війни (П. Бевза, М. Гаращенко,
До проблеми орієнтальних мотивів в
Н. Кирпенко, В. Лашко та ін.). На емігра- українському образотворчому мистецтві ми
ції українські художники теж зверталися підійшли з культурологічного боку і можемо
до «східних» тем, зазвичай у зв’язку з по- констатувати, що художники теж зробили
дорожами в “орієнтальні” краї (І. М’ясоє- свій внесок в осмислення Сходу, в розширендов (Зотов), С. Гординський, А. Сологуб, ня обріїв нашої культури. На черзі вивчення
В. Курилик, М. Левицький) або звертаю- цього явища з боку мистецтвознавців.
ЛІТЕРАТУРА
Thornton, Lynne Orientalists: painters-travellers. 1828–1908. London, 1983.
Див. Білокінь С., Крутенко Н. Покажчик праць Сергія Гілярова // Пам’ятки України. 1998.
Річник ХХХ. № 1 (118).
Великий українець. Київ, 1992.
Тананаева Л.И. Сарматский портрет. Москва, 1979.
Білецький, Платон. Український портретний живопис. ХVІІ–ХVІІІ ст. Київ, 1969.
Степовик Д. Туреччина та ісламський світ в українській гравюрі ХVІІ ст. // Україна – Туреччина: минуле, сучасне та майбутнє. Зб. наук. праць. Київ, 2004.
Степовик Д.В. Українська графіка ХVІ–ХVІІІ століття. Київ, 1882.
Білоус П. Творчість В. Григоровича-Барського. Київ, 1985.
Kochubey Y. Les villes arabes vues par le voyageur ukrainien Vassil Grigorovitch-Barski (1701–
1747) // Regards croisés. La ville de l’Autre. Montpellier, 1992.
Рубан В.В. Український портретний живопис другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Київ, 1986.
Степовик Д. Чутливе слово художника // Жовтень, 1982, № 10.
Газета “Ас-Сафір”, 12 лютого 1986 р. Див. також інф. Т. Лебединської в “Літературній Україні” від 14 травня 1987 р.
Саноцька Х., Труш А. Арабські мотиви Івана Труша // Всесвіт, 1979.
Пархоменко І. Поклав початок єднанню // Літературна Україна, 1.10. 1987.
Блажко Э. Славящий свет, красоту и жизнь // Зеркало недели, 31.12.1999.
Лев Крамаренко. Альбом. Сост. И. Жданко. Москва, 1995.
Графіка Сергія Конончука. Київ: Мистецтво, 1984.
Францева-Конончук Н. Примусова подорож до Самарканда // Київ. 1992, № 7.
Блюміна І. Відрядження в Ерзерум // Всесвіт, 1985, № 12.
Абліцов В. “Виповнити ціле своє життя мистецтвом” // Всесвіт, 1990.
Михайло Бойчук: “В рахунок українського мистецтва. – З неопублікованого. Підг. І. Диченко // Літературна Україна, 29.10.1987.
Горбачов Д. І архаїст, і футурист // Хроніка-2000. 1993. Вип. 5 (7).
Див. Лопухов О. У країні пірамід // Мистецтво, 1966, № 3.

Східний світ №4 2004

137

К.Ю. Комісаров

СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
УМОВНИХ КОНСТРУКЦІЙ
У СУЧАСНІЙ ЯПОНСЬКІЙ МОВІ

У

ГАЛУЗІ граматики функціональні стилі
відрізняються один від одного морфологічними та синтаксичними особливостями.
Стилістичне різноманіття мови не обмежується лише вибором слів та фразеологічних
одиниць. Функціональні стилі мають певні
особливості граматичного оформлення, при
чому між особливостями в лексиці та особливостями у граматиці можна встановити
певний закономірний зв’язок. Дослідник
проблем стилістики В.П. Мурат пише про це
так: “Вже сам будівельний матеріал, яким є
словниковий запас, визначає тією чи іншою
мірою способи та характер його використання. Так, побутова лексика сполучається зазвичай з простою структурою речення тощо.
Навпаки, лексика наукова, спеціальна вимагає більш розгорнутих синтаксичних побудов, більш складних граматичних форм”.
Питання стилістики є досить актуальними для японської мови на сучасному
етапі. Стиль визначається різними чинниками, зокрема соціально-функціональним
призначенням, сферою обслуговування,
наявністю або відсутністю певного адресата мовлення тощо. Стиль мовлення (за
В.В. Виноградовим) – це “суспільно усвідомлена і функціонально обумовлена, внутрішньо об’єднана сукупність прийомів
уживання, відбору та сполучення засобів
мовленнєвого спілкування у сфері тієї чи
іншої загальнонародної, загальнонаціональної мови, співвідносна з іншими такими ж способами вираження, що слугують
іншим цілям, виконують інші функції у
мовленнєвій суспільній практиці даного
народу” [Виноградов 1981, 19].
За різницею у стилістичних характеристиках, можна виділити два типи речень: нейтральні (у лексико-граматичному
відношенні) та стилістично забарвлені речення. Відомий японіст І.В. Головнін поділяє, за маркованими ознаками, другий тип
на два великі підтипи: речення побутового
мовлення та речення публічного мовлення
[Головнін 1979, 326].
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Наше завдання – проаналізувати використання умовних конструкцій як морфолого-синтаксичних мовних засобів, що
властиві такому різновиду мовлення, як
функціональний стиль. Під час виконання
поставленого завдання ми зважали на той
факт, що проблема поділу на функціональні стилі досі залишається невирішеною для
мовознавців. Причина цього полягає, перш
за все, у складності самої об’єктивної дійсності. Стилі літературної мови пов’язані
між собою тонкими непомітними переходами. Елементи окремих стилів перетинаються і навіть переходять з одного стилю
в інший. Так, у розмовній мові побутового плану можуть зустрічатися “книжкові”
лексичні та граматичні засоби. По-друге,
як справедливо відзначають М.Д. Кузнец
та Ю.М. Скребнев [Кузнец, Скребнев
1960, 120], мовні стилі є історично мінливими, і тому ознаки кожного з них мають
бути описані тільки відносно якогось певного періоду розвитку даної мови. Дійсно,
якщо ми пригадаємо стилістичну систему, що існувала в японській літературній
мові XIX ст., то помітимо, що там виділялися такі стилі, яких у сучасній мові не
існує, зокрема WABUNTAI (власне японський текст), KANBUNKUNDOKUTAI
(розмічений китайський текст), OUBUNCHOKUYAKUTAI (європейський текст,
перекладений зі збереженням структури
речень) тощо.
Крім того, не можна не погодитися з
В. П. Мурат у тому, що стилістичні системи
різних мов мають національно самобутній
характер, і тому обсяг різних стилів, їхнє
місце у системі мови, близькість стилів,
їхній взаємозв’язок та інші особливості
є неоднаковими у різних мовах. Тому вивчення стилістичної системи мови вимагає
обов’язкового врахування її національної
своєрідності.
Для класифікації часто використовуються різні засади, тому й кількість функціональних стилів також може бути різною.
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У межах цього дослідження ми керуватимемося класифікацією О.Д. Пономаріва,
який виділяє п’ять основних стилів: офіційно-діловий, науковий, публіцистичний, художній та розмовний. Розгляд усіх
стилів є дещо проблематичним у рамках
цієї роботи, тому ми зупинимося на аналізі текстів офіційно-ділового та наукового
стилів. Саме ці два стилі становлять інтерес з точки зору функціонування умовних
конструкцій – вони використовуються досить обмежено у порівнянні з іншими стилями, але, водночас, відіграють не останню роль.
Проблеми стилістичного синтаксису,
різниця у формах та видах будови і складу
є надзвичайно важливими для оцінки та
розуміння синтаксичних особливостей, і
влучне вживання тих чи інших форм має
неабияке значення для формування адекватного стилістичного забарвлення тексту.
Умовні конструкції, на нашу думку, виконують одну з провідних функцій. Однак,
для чіткого окреслення рамок цього дослідження, необхідно коротко зупинитися на
визначенні поняття “умовна конструкція”
та перерахувати граматичні конструкції,
які ми вважаємо за доцільне віднести до
умовних.
У результаті дослідження семантикосинтаксичних особливостей умовних конструкцій у сучасній японській мові, ми
дійшли висновку, що найвлучнішим визначенням цих структур буде таке: умовні
конструкції – це складнопідрядні речення,
у яких реалізація дії головного речення залежить від реалізації дії підрядного, при
цьому дія підрядного речення завжди випереджає дію головного.
Такому визначенню відповідають речення, предикативні частини яких співвідносяться, як умова та обумовлене або – як
причина і наслідок, при чому відбувається це у двох проявах: реалізація (прямий
зв’язок) та нереалізація (зворотній зв’язок)
змісту головного речення. Отже, за логікограматичним принципом, підрядні речення
всіх умовних конструкцій можна розглядати як обставини умови, причини, наслідку
та допустовості. До складнопідрядних речень зазначених видів прилягають складносурядні речення із протиставними сполучниками. Однак, з огляду на виявлені
специфічні риси японських складносурядСхідний світ №4 2004

них речень, першу предикативну частину
разом зі сполучником ми умовно вважали
підрядною і розглядали такі конструкції
за аналогією до складнопідрядних речень.
Ось основні умовні форми:
– кондиційні: BA, TARA, TO, NARA,
TEWA;
– причинно-наслідкові: KARA, NODE,
TE, TAME (NI);
– допустові: TEMO (TATTE);
– протиставні: NONI, KEREDOMO (KEREDO, KEDO), GA.
Крім перелічених форм, до умовних,
безперечно, належать похідні від них та
сполучні слова, семантично близькі до відповідних сполучників підрядності та аналітичних форм.
Перед тим, як перейти до безпосереднього аналізу вживання умовних форм
у текстах офіційно-ділового та наукового стилів та визначення на основі цього
стилістичних особливостей умовних конструкцій у сучасній японській мові, вважаємо за потрібне зазначити, що складність
проблеми пояснюється неможливістю
розглядати кожну з форм як маркер якогось одного стилю. Такий висновок ми
зробили, опрацювавши японські тексти
різних функціональних стилів. Чітко виявляє свою приналежність виключно до
розмовного стилю, наприклад, допустова
форма TATTE, яка є стилістично забарвленим еквівалентом нейтральної форми
TEMO. Певний офіційно-діловий відтінок
має причинова форма ТАМЕ – вона, зазвичай, не вживається в усному побутовому
мовленні. Однак, якщо йдеться про кондиційні форми TARA чи BA, то їх можна
зустріти у текстах практично всіх функціональних стилів сучасної японської мови.
Те саме можна сказати майже про всі інші
основні умовні форми (вище ми подавали
їх перелік). Це пояснюється, перш за все,
їхніми семантичними особливостями, багатофункціональністю. Якщо ж говорити
про додаткові засоби поєднання предикативних частин умовних конструкцій, то
можна навести ряд форм, уживання яких
у мовленні спричинене прагненням мовця
створити певний стилістичний ефект або
надати відповідного до комунікативної ситуації забарвлення своєму висловлюванню. Наприклад, причинова форма YUE є
притаманною лише для публіцистичного
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Стилістичні особливості умовних конструкцій у сучасній японській мові
стилю і, певною мірою, стилю художньої
літератури, а протиставна форма NIMO
KAKAWARAZU використовується як підсилюючий засіб для вираження нереалізованості змісту головної предикативної
частини умовної конструкції.
Однією з характеристик офіційно-ділового стилю є обмежене, порівняно з іншими стилями, використання складнопідрядних речень, оскільки тут домінує чітке
та послідовне викладення інформації, а не
розмірковування з виявленням обумовленості чи причинно-наслідкових зв’язків.
Тому відсоток умовних конструкцій серед
синтаксичних структур у текстах офіційних документів – невеликий.
Кондиційні форми представлені, здебільшого, сполучним словом ВААІ:
Joseitaishoujigyou-no naiyou-no henkou-wo
suru baai-nioitewa, Kokusaikouryuukikin rijichou-ni shomen-wo motte shinsei shi, sono
shounin-wo ukeru koto. (У разі, якщо ви
вносите зміни щодо змісту допомоги, яка
надається, ви зобов’язані повідомити про
це у письмовій формі голову ради директорів Японської фундації і отримати його
підтвердження). Іноді в умовному значенні використовується часовий сполучник
ТОКІ: Rijichou-wa joseitaishoujigyou-no
chikkou-no tochuu-nioite, hitsuyou-ga aru to
mitomeru toki, joseitaishousha-kara tougaі
joseitaishoujigyou-no chikkou joukyou nitsuite houkoku-wo motomeru koto-ga dekiru.
(Голова ради директорів під час виконання роботи з надання допомоги має право
у відповідному обсязі вимагати звіт про
стан отримання допомоги, якщо виникає
така потреба).
Малочисельні причинно-наслідкові
конструкції зустрічаються майже завжди з
формою NODE між предикативними частинами: Kikikan-yori shinsei-no atta hyoukino ken-ni kanshi, toukikin-dewa kaki-no toori
joseikin-wo koufu suru koto-ni kettei shimashita node, oshirase itashimasu. (Оскільки
наша фундація ухвалила рішення надати
Вам грошову допомогу (деталі описані
нижче) на підставі заявки, отриманої від
Вашого закладу, вважаємо за необхідне
повідомити Вам про це).
Допустових конструкцій під час опрацювання текстового матеріалу виявлено не
було. Такий стан речей зумовлений семантикою допустових форм: в офіційній доку140

ментації дуже важливим є чіткий та лаконічний виклад інформації без урахування
соціального статусу комунікантів та інших
особистісних факторів, а отже – такого
явища, як нереалізованість умови, мова
офіційних паперів не припускає.
Що ж до протиставних конструкцій, то
це, здебільшого, окремі прості речення,
зміст яких поєднаний сполучним словом
TADASHI: 2003 nendo soukinkikan: joseikinkoufukettei judaku/shiharai shinseisho
chokujugo nikagetsu inai. Tadashi, joseitaishoukikan-ga nisensannen juugatsu tsuitachi
ikou-ni kaishi suru anken nitsuite-wa, joseikin-no shiharai-wa juugatsushojun ikou-ni
narimasu. (Термін відправлення грошових
засобів – протягом двох місяців після безпосереднього отримання вашого підтвердження на повідомлення про наше рішення надати допомогу. Однак, що стосується
випадку, коли термін надання допомоги
розпочинається з 1 жовтня 2003 року, виплата грошей здійснюватиметься на початку жовтня).
У текстах наукового стилю вісімдесят
відсотків усіх речень складають складнопідрядні речення, і переважно – це умовні
конструкції. Вони допомагають оформити
складні логіко-поняттєві зв’язки. Науковий
виклад матеріалу потребує виявлення причинно-наслідкових зв’язків та обумовленості явищ для арґументації думки автора. Це
пояснює той факт, що в опрацьованих нами
наукових матеріалах було виявлено умовні
конструкції усіх типів, виділених за логікограматичним принципом. Зустрілися навіть
багатокомпонентні речення з декількома
умовними формами: Korera-wa tanbunreberu-dewa hibun-ni naranakutemo, fukubunni naru to shusetsu to juusetsu-no shiten-no
ikkansei-wo kaku koto ni nari, yoriissou bogowasha (NS)-ni fushizensa-wo kanjisasetari,
sarani, soko-ni shugoshouryaku-ga kuwawaru
to “nejirebun” to nari aite-ni gokai-wo ataetari suru koto-ni naru. (Можливо, на рівні простого речення це не спричинить похибки,
однак, якщо говорити про складне речення, то це може призвести до втрати єдності
точки зору у змісті головної та підрядної
частин, і носії мови (NS) відчують неприродність вислову; якщо ж до цього додати
ще й відсутність підмета, речення зазнає
“викривлення”, і співрозмовник може не
так вас зрозуміти).
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Аналіз показав, що як засіб зв’язку
предикативних частин кондиційних речень
здебільшого використовується сполучник
ТО. І це не є випадковістю, оскільки цей
сполучник вказує на досить сильну обумовленість реалізації змісту головної частини
реалізацією змісту підрядної. Найчастіше
його можна зустріти у реченнях, якими
мовець описує принцип роботи машин чи
механізмів, фізіологію живих організмів,
природні явища тощо: Shikashi, subete-no
burokku-ni ﬁruta-wo sayou saseru to, gyaku-ni
taiikiseigen shita gazou shika erarenaku naru.
(Однак, якщо у всіх блоках застосувати
фільтри, то, навпаки, можна буде отримати лише зображення, обмежене смугою).
Konoyouni kangaeru to, nichijouseikatsu ya
shakaikatsudou-wo juubun-ni itonamu koto-ga
dekiru shougai (shikkan)-wa “kojinsa”-no isshu to kangaeru no-ga datou dearu. (Якщо так
міркувати, то правильним буде сприймати
інвалідність, яка дозволяє вести повноцінне
повсякденне та суспільне життя, як різновид “індивідуальної особливості людини”).
Kion-ga kyuu-ni sagaru to, kiri-ga hassei suru.
(Якщо температура повітря різко знижується, з’являється туман).
Наступними за частотністю є конструкції з аналітичною формою ВА, однак слід
зазначити, що здебільшого такі речення
можна зустріти у науково-популярних текстах, де існує певна установка на адресата
(читача): Shinrigakuyougo-de ieba, kono keikou-wo “ninchitekikyouchou” to yobimasu
ga, kono “ninchitekikyouchou”-no toku-ni
mezamashii rei-ga “risouka” toiu na-de yobareteiru mono desu. (Якщо висловлюватися
психологічними термінами, то ця тенденція називається “свідоме підсилення”, однак найбільш вражаючим прикладом цього
“свідомого підсилення” є те, що має назву
“ідеалізація”).
В опрацьованому матеріалі нам зовсім
не зустрілася умовна форма TARA. Це пояснюється, передусім, її оказіональним
значенням, невисоким ступенем обумовленості між предикативними частинами,
які вона з’єднує.
Причинно-наслідкові конструкції у текстах наукового стилю представлені переважно формою NODE і, меншою мірою,
серединною формою (ТЕ): Karyuukyuu-to
tankyuu-niwa shokusayou-ga ari, tainaini shinnyuu shita saikin nado-wo torikomu
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node, saikinkansen-ga aru to, zouka suru.
(Оскільки гранулоцити та моноцити мають поглинальний ефект і поглинають
мікроби, які потрапили до організму, їхня
кількість збільшується, якщо відбувається
зараження мікробами). Korera, fureemukan/
nai, ugokihoshou on/ofu nado-no makuroburokku zokuseijouhou-wa, saidojouhou toshite
okurareru node, ﬁruta on/ofu sentaku-no kijun-wa sekkei-no jiyuu-ni makaserareteiru.
(Оскільки інформація макроблоків, така,
як включення та виключення рухової компенсації, надсилається у середині кадру або
між кадрами як бокова інформація, вибір
стандарту включення та виключення фільтрів залишається на розсуд розробника).
У розмовному стилі форма NODE вживається здебільшого у випадках, коли робиться чітка установка на адресата інформації
з урахуванням його статусу, а також ситуації. Існує також думка, що NODE у порівнянні, наприклад, з TARA має властивість
пом’якшувати висловлювання, полегшувати його сприйняття співрозмовником та
регулювати відносини комунікантів. Якщо
ж говорити про науковий стиль, то всі згадані характеристики навряд чи тут доречні. Науковий виклад інформації використовує цей формальний засіб для передачі
стійкого причинно-наслідкового зв’язку;
оціночний та міжособистісний компоненти значення майже повністю відсутні.
Що стосується допустових конструкцій
у текстах наукового стилю, то, у переважній більшості, вони характеризуються наявністю форми TEMO між предикативними частинами: Terebijonhoushiki-ga kotonattemo, chokusetsusetsuzoku dekiru kinou-wo
motaseru. (Тут передбачено функцію, яка
робить можливим безпосереднє підключення, навіть якщо телевізійний стандарт
відрізняється). Tatoe wazuka na gosa deattemo, fugouka-no tabi hassei suru gosa-wa,
fureemumemori-no naka-ni chikuseki sare,
tsui-niwa me-ni tsuku zatsuon to natte shimau. (Незважаючи на те, що це незначна
розбіжність, розбіжність, яка буде виникати під час кожного кодування, зберігатиметься у кадровій пам’яті, і, в результаті,
перетвориться на помітний шум).
Протиставних форм у текстах наукового стилю ми зустрічали, переважно,
дві: GA та TADASHI. Форма GA є досить
частотною для наукового стилю (іноді
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до десяти-п’ятнадцяти разів на сторінку
середнього розміру) і використовується
у текстах різної тематики: Korera-no kekkyuu-ga kotsuzui-de tsukurareru-ga, rinpakyuu-wa omo-ni rinpasen/kyousen/hizou
nado-de tsukurareteiru. (Ці кров’яні тільця
утворюються у кісному мозку, а лімфоцити утворюються, здебільшого, у лімфатичних вузлах, у тимусі та у селезінці).
TADASHI – це сполучне слово, яке завжди
стоїть на початку речення і зв’язує це речення із попереднім за аналогією до того,
як сполучники підрядності зв’язують частини складнопідрядного речення. Дане
сполучне слово відрізняється від сполучника GA тим, що вживається переважно у
письмовому варіанті мовлення і майже ніколи не використовується у розмові. Крім
того, порівняно з GA, парадигма значень
TADASHI не така розгалужена, що знаходить своє відображення у мовній функції цього сполучного слова – цей засіб
зв’язку чітко сигналізує про те, що зараз
буде висловлено уточнення чи обмеження
змісту попереднього речення, щось буде
протиставлятися тому, про що йшлося.
GA ж, перш за все, слугує для того, щоб
адресат зробив паузу між логічно закінченими відрізками інформації. І тільки
після цього у голові читача (слухача) відбувається розкриття та інтерпретація протиставних відносин між предикативними
частинами сприйнятого ним речення:
……shuutokujoukyou-ga yoi. Tadashi, kongo “te morau” “te kureru” betsu-no shuutokujoukyou-wo shiraberu hitsuyou-ga aru.
(...умови для засвоєння є сприятливими.

Однак, згодом виникає потреба пошуку
умов засвоєння окремо конструкцій “те
морау” та “те куреру”). Souhou tomo seishigazou moshikuwa taiwakeiguraﬁkkusu
(interactive graphics: kamera-no mae-de
zu-wo egakinagara setsumei suru nado)-mo
kanou to suru. Tadashi, koukaizoudo (CCIR
601 nado)-no densou-wa betsu-no arugorizumu-ni yoru. (В обох випадках передбачена можливість використовувати статичне зображення або інтерактивну графіку
(intractive graphics: наприклад, робити пояснення, малюючи схему перед камерою).
Проте передавання зображення з великою
кількістю пікселів відбувається за іншим
алгоритмом).
Ми простежили та проаналізували
вживання умовних конструкцій у текстах
офіційно-ділового та наукового стилів
сучасної японської мови і дійшли таких
висновків: 1) тексти офіційно-ділового
стилю, через тенденцію до вживання простих та складносурядних речень, містять
неширокий спектр умовних форм, однак
частотність їх використання є подекуди
високою; 2) науковий стиль залучає умовні форми усіх логіко-граматичних типів,
що пояснюється потребою арґументації
авторської думки та виявлення причиннонаслідкових зв’язків; 3) у текстах офіційно-ділового та наукового стилів з великою частотністю зустрічаються сполучні
слова, які утворюють додаткові умовні
форми; 4) у японській мові синтаксичні
засоби стилістики відіграють здебільшого важливішу роль, порівняно з іншими
засобами.
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Переклад з арабської та коментарі В.С. Рибалкіна

Ц

Ю СУРУ, як і три попередні [див. мій
переклад та коментарі: Рибалкін 2004;
2004а] та дві наступні, було провозвіщено в
пізній мекканский період. Свою назву вона
отримала через порівняння Одкровення з
дощем, якому воно неодноразово уподібнюється в Корані. І дощ, і Одкровення – милість
від Аллаха: як дощ супроводжується громом
і блискавкою, так і Одкровення супроводжується попередженням про кару, хоча справжня мета Одкровення – дарування блага.
Згадка про історичні події в попередній
сурі змінюється тут розповіддю про долю
ворогів Святого Пророка. Істинність Божественного Одкровення доводиться в сурі
знаменнями зі світу матеріальної природи.
Однак, не задовольняючися ними, невірні
вимагають, щоб кара, якою їм погрожують,
зійшла на них негайно. На цю вимогу дається відповідь, що народи розвиваються й занепадають за законами. Згідно з ними має
відбутися й падіння ідолопоклонників та
розквіт мусульманської громади. Ця пересторога порівнюється в сурі з громом, а Одкровення – з дощем. Стверджується, що вимагати кари настільки ж нерозумно, як і бажати,
щоб тебе вразила блискавка, – замість того,
щоб взяти від дощу благо. Далі невірним
говориться, що Божественній природі чужі
упередженість або ненависть; однак, згідно
з Божими законами, праведність заслуговує
обов’язкової винагороди, а завзятість у гріху – спричиняє неминучі лихі наслідки. Чому
люди знову і знову вимагали зовнішніх чудес? Справжні чудеса, говориться в сурі, – це
чудеса, що відбуваються всередині людини.
Задоволення, яке Святе Письмо несе серцям
істинно віруючих, велике перетворення, яке
воно здійснило у світі, зникнення високих
гір, що були перешкодами для поширення
правди, відродження померлих духом – от
щирі чудеса, які Небесна Книга здатна творити серед людей. Таке призначення Корану
значною мірою вже здійснене. Відтак, говориться далі, опір приречений на крах, тому
що правда неминуче пошириться у світі й
подолає неправду. Завершується сура переліком доказів поширення істини, що відбувається хоч і повільно, але повсякчас.
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Ñóðà XIII: ÃÐ²Ì
ìåêêàíñüêà, 43 àÿòè
Â ³ì’ÿ Àëëàõà, Âñåìèëîñòèâîãî, Âñåìèëîñåðäíîãî!
1. Àë³ô, ëÿì, ì³ì, ðà. Öå — çíàìåííÿ Êíèãè. Òå, ùî ïîñëàíî òîá³, [Ìóõàììàäå,] Ãîñïîäîì òâî¿ì — ³ñòèíà, ïðîòå
á³ëüø³ñòü ëþäåé íå â³ðóþòü.
2. Àëëàõ — Òîé, Õòî ï³äí³ñ íåáåñà íà
íåâèäèìèõ âàìè îïîðàõ, ïîò³ì îïóñòèâñÿ íà Òðîí ³ ï³äêîðèâ Ñâî¿é âëàä³ ñîíöå
³ ì³ñÿöü: óñå ïåðåáóâàº â ðóñ³ äî âèçíà÷åíîãî ñòðîêó. Â³í îðóäóº ñïðàâàìè,
ðîç’ÿñíÿº çíàìåííÿ, ùîáè âè ïîâ³ðèëè
â çóñòð³÷ ç âàøèì Ãîñïîäîì.
3. Â³í — Òîé, Õòî ðîçïðîñòåð çåìëþ,
ñîòâîðèâ íà í³é ãîðè, ð³êè òà ð³çíèõ ïëîä³â ïàðàìè ïî äâîº1. Â³í ïîêðèâàº äåíü
í³÷÷þ. Ó öüîìó — î÷åâèäí³ çíàìåííÿ
äëÿ ëþäåé ìèñëÿ÷èõ.
4. Íà çåìë³ º ä³ëÿíêè ñóì³æí³, âèíîãðàäíèêè, íèâè, ïàëüìîâ³ õàù³ òà ðîçð³çíåí³ ïàëüìè, çðîøóâàí³ îäí³º¿ ³ ò³ºþ
æ âîäîþ. Îäí³ [ïëîäè] Ìè ñòâîðþºìî
ñìà÷í³øèìè, í³æ ³íø³. Ó öüîìó — î÷åâèäí³ çíàìåííÿ äëÿ ëþäåé ðîçóìíèõ.
5. ßêùî òè äèâóºøñÿ [¿õíüîìó íåâ³ð’þ], òî ùå äèâí³ø³ ¿õí³ ñëîâà: “Íåâæå
ï³ñëÿ òîãî, ÿê ìè îáåðíåìîñÿ ïðàõîì, ìè
ïîñòàíåìî ó íîâîìó âèòâîð³?” Âîíè —
ò³, õòî íå óâ³ðóâàâ ó Ãîñïîäà ñâîãî, à
íà øèÿõ ó íèõ ëàíöþãè2. ² áóäóòü âîíè
äîâ³÷íèìè ìåøêàíöÿìè âîãíþ.
6. Âîíè æàäàþòü â³ä òåáå ïðèñêîðèòè
ëèõî, à íå áëàãîäàòü. Àëå ðàí³øå âæå
âåðøèëèñÿ ïîâ÷àëüí³ ïîêàðàííÿ. Äîñòåìåííî, Ãîñïîäü òâ³é ïðîùàº ëþäåé,
íàâ³òü ÿêùî âîíè íå÷åñòèâö³, ïðîòå, âî³ñòèíó, Ãîñïîäü òâ³é ñóâîðèé ³ â ïîêàðàíí³.
7. Ò³, õòî íå óâ³ðóâàâ, êàæóòü: “ßêáè
æ éîìó ç³éøëî çíàìåííÿ â³ä Ãîñïîäà
éîãî?!” Îäíàê, òè — ò³ëüêè ïåðåñòåð³ãà÷: êîæåí íàðîä ìàº ñâîãî ïîâîäèðÿ
ïðÿìèì øëÿõîì.
8. Àëëàõ çíàº, ùî íîñèòü ó ëîí³ áóäüÿêà ñàìêà, íàñê³ëüêè çìåíøóþòüñÿ ÷è
çá³ëüøóþòüñÿ óòðîáè: óñå ñóùå ìàº â
Íüîãî ñâîþ ì³ðó.
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9. Â³í çíàº Ïîòàºìíå é âèäèìå, Âåëèêèé Âñåâèøí³é!
10. Ð³âíèé [ïåðåä Àëëàõîì] òîé ³ç âàñ,
õòî ïðèõîâóº ñâî¿ äóìêè, ³ òîé, õòî âèñëîâëþº ¿õ â³äâåðòî, òîé, õòî õîâàºòüñÿ
âíî÷³, ³ òîé, õòî ä³º ó ñâ³òë³ äíÿ.
11. Êîæåí ìàº ïîâñÿê÷àñíèõ ñóïóòíèê³â3 ïåðåä ñîáîþ òà ïîçàäó ñåáå, ùî
îõîðîíÿþòü éîãî ïî âåë³ííþ Àëëàõà.
Àëëàõ íå çì³íþº òîãî, ùî º â ëþäÿõ,
ïîêè âîíè ñàì³ íå çì³íÿòü òîãî, ùî â
¿õí³õ äóøàõ. Êîëè æ Àëëàõ çàæàäàº ëþäÿì ÷îãîñü ëèõîãî, í³ùî íå çìîæå ïåðåøêîäèòè â òîìó ³ íåìàº ó íèõ æîäíîãî
çàñòóïíèêà, îïð³÷ Íüîãî.
12. Â³í — Òîé, Õòî ÿâëÿº âàì áëèñêàâêó, ùîáè âñåëèòè ñòðàõ ³ íàä³þ, ïîðîäæóº âàæê³ [â³ä âîäè4] õìàðè.
13. Éîãî âøàíîâóº ñëàâîþ ãð³ì5, à òàêîæ àíãåëè — â³ä ñòðàõó ïåðåä Íèì. Â³í
êèäàº áëèñêàâêè é óðàæàº íèìè, êîãî
çàõî÷å6, â òîé ÷àñ ÿê âîíè ñïåðå÷àþòüñÿ [ç Ìóõàììàäîì] ïðî Àëëàõà — àäæå
Â³í íåùàäíèé ó ïîêàð³.
14. [Ò³ëüêè] äî Íüîãî [çâåðíåíèé] ïîêëèê ³ñòèíè. À ò³, êîãî âîíè çàêëèêàþòü,
çàì³ñòü Àëëàõà, í³÷îãî ¿ì íå â³äïîâ³äàþòü. Âîíè íåíà÷å òîé, õòî íàìàãàºòüñÿ
çà÷åðïíóòè äîëîíåþ âîäè, ùîá äîíåñòè
¿¿ äî ðîòà, àëå íå ìîæå çðîáèòè öüîãî.
[Îòàê ³] ïîêëèê íåâ³ðíèõ — îäíà ëèøå
îáëóäà.
15. Ïåðåä Àëëàõîì ñõèëÿþòüñÿ ò³, ùî
íà íåáåñàõ òà íà çåìë³, ïî âîë³ ÷è ïî
íåâîë³, à òàêîæ ò³í³ ¿õí³ âðàíö³ òà ââå÷åð³7.
16. Çàïèòàé, [Ìóõàììàäå]: “Õòî Ãîñïîäü íåáåñ ³ çåìë³?” Ñêàæè: “Àëëàõ”.
Çàïèòàé: “Íåâæå âè îáðàëè ñîá³ êð³ì
Íüîãî ³íøèõ çàñòóïíèê³â, ÿê³ íàâ³òü ñàì³
ñîá³ íå ìîæóòü í³ äîïîìîãòè, í³ íàøêîäèòè?” Çàïèòàé: “Õ³áà ð³âí³ ñë³ïèé
³ çðÿ÷èé, àáî — ìîðîê ³ ñâ³òëî?” Àáî
íåâæå âîíè íàäàëè Àëëàõîâ³ ñï³ëüíèê³â,
ÿê³ òâîðèëè òàê, ÿê òâîðèòü Â³í, ³ ùî
âèäàâñÿ ¿ì òîé âèòâ³ð ñõîæèì íà Éîãî?
Ñêàæè: “Àëëàõ — Òâîðåöü óñüîãî ñóùîãî, Â³í — ªäèíèé, Âñåìîãóòí³é”.
17. Â³í ïîñëàâ ç íåáåñ âîäó, ³ âîíà ïîòåêëà âèáàëêàìè — ìåíøèìè é á³ëüøèìè8. ² ïîí³ñ ïîò³ê áóðõëèâó ï³íó. ²ç òîãî,
ùî [ëþäè] ïëàâëÿòü íà âîãí³, äëÿ [âèãîòîâëåííÿ] ïðèêðàñ àáî âáðàííÿ, — òàêà
æ ï³íà. Îòàêèì ïðèêëàäîì Àëëàõ âêàçóº
144

íà ³ñòèíó é îáìàí: ï³íà çíèêàº, ÿê ñì³òòÿ, à òå, ùî ïðèíîñèòü ëþäÿì êîðèñòü,
çàëèøàºòüñÿ íà çåìë³. Òàê Àëëàõ ïîäàº
íàòÿêè.
18. Òèì, õòî â³äãóêíóâñÿ Ãîñïîäîâ³
ñâîºìó, — áëàãî, à òèì, õòî Éîìó íå
â³äãóêíóâñÿ, ÿêáè íàâ³òü âîíè âîëîä³ëè
óñ³ì íà çåìë³ àáî é á³ëüøèì, í³çàùî íå
â³äêóïèòèñÿ. Äëÿ íèõ — íàéã³ðøèé ðîçðàõóíîê: ¿õí³ì ïðèòóëêîì áóäå ïåêëî, à
òî — ïðåïîãàíå ëîæå!
19. Õ³áà òîé, õòî çíàº, ùî ïîñëàíå
òîá³9 — ³ñòèíà, ñõîæèé íà ñë³ïîãî? Òà
ïàì’ÿòàþòü [ïðî öå] ëèøå ðîçóìí³ ëþäè,
20. â³ðí³ Áîæîìó çàïîâ³òîâ³, ùî íå
ïîðóøóþòü îá³òíèö³,
21. ³ ò³, õòî ç’ºäíóº òå, ÷îìó Àëëàõ
ïîâåë³â áóòè ç’ºäíàíèì10, áîÿòüñÿ Ãîñïîäà ñâîãî ³ ñòðàøàòüñÿ íàéã³ðøîãî ðîçðàõóíêó,
22. à òàêîæ ò³, õòî òåðï³â, ïðàãíó÷è
äîãîäèòè Ãîñïîäó ñâîºìó, âèñòîþâàëè
ìîëèòâó, ïîæåðòâóâàëè ïîòàé ³ ÿâíî ç
òîãî, ÷èì Ìè íàä³ëèëè ¿õ, ³ â³äãàíÿþòü
äîáðîì çëî. Äëÿ òàêèõ îñåëåþ áóäóòü
23. Â³÷í³ Ñàäè. Âîíè ââ³éäóòü òóäè
ðàçîì ç òèìè, õòî áóâ ïðàâåäíèì ç ¿õí³õ
áàòüê³â, ïîäðóææ³â òà ¿õí³õ íàùàäê³â. ²
ââ³éäóòü äî íèõ àíãåëè ÷åðåç óñ³ âîðîòà
[ç³ ñëîâàìè]:
24. “Ìèð âàì çà òå, ùî âè áóëè òåðïëÿ÷èìè”. ßêà æ ÷óäîâà âèíàãîðîäà ö³ºþ
îáèòåëëþ!
25. À íà òèõ, ùî ïîðóøóþòü óãîäó ç
Àëëàõîì ï³ñëÿ ¿¿ çàñâ³ä÷åííÿ, ðîçðèâàþòü òå, ùî Àëëàõ ïîâåë³â ç’ºäíóâàòè, ³
êàïîñòÿòü íà çåìë³, ÷åêàº ïðîêëÿòòÿ òà
æàõëèâà îáèòåëü.
26. Àëëàõ ùåäðî äàðóº àáî â³äì³ðÿº,
êîìó ïîáàæàº. Âîíè ò³øàòüñÿ çåìíèì
æèòòÿì, ïðîòå òóòåøíº æèòòÿ, ïîð³âíÿíî
ç ïðèéäåøí³ì, — ëèøå òèì÷àñîâà âò³õà.
27. Ò³, õòî íå óâ³ðóâàâ, ãîâîðÿòü:
“×îìó éîìó11 íå ïîñëàíî â³ä Ãîñïîäà
éîãî í³ÿêîãî çíàìåííÿ?” Ñêàæè: “Àëëàõ
çáèâàº ç³ øëÿõó, êîãî ïîáàæàº, ³ âåäå
íèì òèõ, õòî ïîêàÿâñÿ,
28. òèõ, õòî óâ³ðóâàâ, ³ ÷è¿ ñåðöÿ çíàõîäÿòü ðîçðàäó ó ñïîìèí³ Àëëàõà”. À
õ³áà íå çãàäêà ïðî Àëëàõà çàñïîêîþº
ñåðöÿ?!
29. Íà òèõ, õòî óâ³ðóâàâ ³ âåðøèâ ïðàâåäí³ ñïðàâè, [÷åêàº] áëàæåíñòâî ³ ÷óäîâèé ïðèòóëîê.
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30. Îòàê Ìè ïîñëàëè òåáå ó ãðîìàäó,
äî ÿêî¿ ³ñíóâàëè é ³íø³ ãðîìàäè, ùîáè
òè ïåðåäàâ ¿ì òå, ùî Ìè âñåëèëè òîá³
â Îäêðîâåíí³. Îäíàê âîíè íå óâ³ðóâàëè
ó Âñåìèëîñåðäíîãî. Ñêàæè: “Â³í — ì³é
Ãîñïîäü, íå ³ñíóº æîäíîãî áîæåñòâà,
êð³ì Íüîãî, íà Íüîãî ÿ óïîâàþ, ³ äî
Íüîãî ÿ ïîâåðíóñÿ”.
31. ßêáè Êîðàí ðóõàâ ãîðè, ðîçêîëþâàâ çåìëþ àáî çìóñèâ áè çàãîâîðèòè
íåá³æ÷èê³â… Àëå âñÿ âëàäà ò³ëüêè â Àëëàõà. Íåâæå ò³, õòî óâ³ðóâàâ, íå çíàþòü,
ùî ÿêáè Àëëàõ çàõîò³â, Â³í íàñòàâèâ áè
âñ³õ ëþäåé íà ïðÿìèé øëÿõ? À òèõ, õòî
íå óâ³ðóâàâ, çà ¿õí³ â÷èíêè áåçóïèííî
âðàæàòèìå íàïàñòü; âîíà áóäå ïîðó÷ ç
¿õí³ìè îñåëÿìè äîïîêè íå âèïîâíèòüñÿ
Àëëàõîâà îá³òíèöÿ. Àëëàõ æå íå ñêàñîâóº îá³òíèöü.
32. ² äî òåáå ãëóçóâàëè ç ïîñëàíö³â, à
ß äàâàâ íåâ³ðóþ÷èì â³äñòðî÷êó. Ïîòîìó
ß ñõîïèâ ¿õ. Î, ÿêîþ æ [ãð³çíîþ] áóëà
òà ïîêàðà!
33. Òî õòî æ ïîâñÿê÷àñ ñòåæèòü çà
òèì, ùî ïðèäáàëà êîæíà äóøà? Âîíè
âëàøòóâàëè Àëëàõîâ³ ñï³ëüíèê³â. Ñêàæè
[¿ì]: “Íàçîâ³òü ¿õ! Íåâæå âè ïîâ³äîìèòå
Éîìó ùî-íåáóäü òàêå, ÷îãî Â³í íå â³äàº
íà çåìë³, àáî ÿêåñü ïðàâäèâå ñëîâî? Òà
íåâ³ðíèõ ò³ëüêè ñïîêóñèëà âëàñíà õèòð³ñòü, ³ âîíè ñõèáèëè ç³ øëÿõó. À òîé,
êîãî ââîäèòü â îìàíó Àëëàõ, íå çíàéäå
ïðîâîäèðÿ.
34. ¯ì — ïîêàðàííÿ â öüîìó æèòò³,
ïðîòå êàðà â ïðèéäåøíüîìó — ùå òÿæ÷à. ² í³õòî íå çàõèñòèòü ¿õ â³ä Àëëàõà.
35. Ðàé, ÿêèé îá³öÿíî áëàãî÷åñòèâèì, — öå òàì, äå âíèçó òå÷óòü ñòðóìêè12, äå ïîñò³éíî ïëîäè ³ çàò³íîê. Óñå

öå — âèíàãîðîäà áîãîáîÿçëèâèì, à ïîêàðà íåâ³ðíèì — âîãîíü.
36. Ò³, êîìó Ìè äàðóâàëè (Ñâÿòå)
Ïèñüìî13, âò³øàþòüñÿ ç òîãî, ùî ï³ñëàíå
òîá³. Ç-ïîì³æ ãðîìàä º òàê³, õòî â³äêèäàº ÷àñòèíó ç íüîãî. Ñêàæè: “Ìåí³ íàêàçàíî ïîêëîíÿòèñÿ Àëëàõîâ³ é íå íàäàâàòè Éîìó ñï³ëüíèê³â. Éîãî ÿ áëàãàþ, ³ äî
Íüîãî ïîâåðíóñÿ”.
37. Îòàê Ìè ïîñëàëè éîãî ÿê çàêîí
àðàáñüêîþ ìîâîþ. ßêùî æ òè ïîòóðàòèìåø ¿õí³ì ïðèñòðàñòÿì ï³ñëÿ òîãî ÿê òè
îòðèìàâ Çíàííÿ14, òî Àëëàõ íå áóäå òîá³
í³ ïðèá³÷íèêîì, í³ çàñòóïíèêîì.
38. Ðàí³øå ìè âæå ïîñèëàëè ïîñëàíö³â ³ äàâàëè ¿ì äðóæèí òà ïîòîìñòâî. ²
íå ìîæå æîäåí ïîñëàíåöü ÿâëÿòè çíàìåííÿ, îïð³÷ ÿê ç âîë³ Àëëàõà. Äëÿ êîæíî¿ ïîðè — ñâîÿ Êíèãà.
39. Àëëàõ ñêàñîâóº é çàòâåðäæóº, ùî
ïîáàæàº, ó Íüîãî — ñóòü Êíèãè15.
40. ×è ïîêàæåìî Ìè òîá³ äåùî ç
îá³öÿíîãî íåâ³ðíèì, ÷è âïîêî¿ìî òåáå,
òîá³ ò³ëüêè ñë³ä ïåðåäàòè [ïîñëàííÿ], à
Íàì — [âèìàãàòè] ðîçðàõóíêó.
41. Íåâæå âîíè íå áà÷èëè, ÿê Ìè
ñõîäèìî íà çåìëþ, âêîðî÷óþ÷è ¿¿ ïî
êðàÿõ16? Àëëàõ ÷èíèòü ñóä, í³õòî íå
ñòðèìàº Éîãî ïðàâîñóääÿ: Â³í øâèäêèé
íà ðîçïëàòó.
42. Õèòðóâàëè é ò³, õòî æèâ ðàí³øå,
îäíàê Àëëàõîâ³ ï³äâëàäí³ âñ³ õèòðîù³.
Â³í çíàº, ùî çäîáóâàº êîæíà äóøà, ³ íåâ³ðí³ äîâ³äàþòüñÿ, êîìó ä³ñòàíåòüñÿ [â³÷íà] Îáèòåëü.
43. Íåâ³ðí³ ãîâîðÿòü: “Òè — íå ïîñëàíåöü”. Ñêàæè: “Ì³æ íàìè äîñèòü çà
ñâ³äêà Àëëàõà, à òàêîæ áóäü-êîãî17, õòî
çíàº (Ñâÿòå) Ïèñüìî”.

Пор.: XXXVI: 36; LI: 49; LV: 52.
Тобто ланцюги, що приковують їх до дурних звичок і поганих звичаїв (метафора).
3
Ангелів, що супроводжують праворуч і ліворуч, охороняють вдень і вночі та утримують від
лихих вчинків [Ibn Kasīr]. Пор. також VI: 61.
4
Інтерполяція за екзегезою.
5
За Ібн ‘Аббасом, до Пророка прийшли іудеї й запитали: “Розкажи нам про грім. Що воно
таке?” Той відповів: “Це один із ангелів, якому довірені хмари. В його руці – меч зі світла, яким
він зганяє хмари, скеровуючи їх туди, куди повелів Аллах». Іудеї запитали: “А що це за звук, який
ми чуємо?”, а він відказав: “Голос Ангела” [Суйути 130].
6
За екзегезою (див., наприклад: [Qurtubī, Ibn Kasīr] та ін.), один іудей, аби посперечатися з
Пророком і загнати його в глухий кут, запитав, із чого його Аллах: із перлин, рубіну чи золота? Тієї ж миті вдарила блискавка і спалила його. Коментатори стверджують також, що Арбад
1
2
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Коран. Сура ХІІІ: Грім
б. Кейс та ‘Амір б. Туфейл – ватажки племені ‘Амір ібн Са‘са‘ – загинули від блискавки (перший)
та чуми (другий), коли захотіли близько 9–10 р.г. вбити Пророка [Крачковский 562, прим. 13].
7
Одразу після виголошення цього аяту слід поклонитися долілиць [Muhammad Ali].
8
...меншими й більшими – дослівно: “відповідно до їхнього розміру”.
9
Тобто Коран.
10
Йдеться про дотримання всіх приписів, покладених на віруючого, та прав людини.
11
Тобто Мухаммаду.
12
Пор.: XLVII: 15.
13
Як видно з контексту, йдеться про Коран. Проте дехто з екзегетів вважає, що під Святим
Письмом слід розуміти попередні Одкровення, послані іудейським пророкам; при цьому гадають, що тут мова йде про іудеїв та християн, які прийняли іслам.
14
Тобто Коран.
15
Суть Книги (дослівно: мати Книги) – Небесні Сувої, ориґінал Корану, написаний, за мусульманським віруванням, на Скрижалях, що зберігається на небесах.
16
Екзегеза по-різному тлумачить це місце: більшість коментаторів вважають, що йдеться про
території проживання невірних, які дедалі зменшувалися внаслідок експансії та зростання впливу ісламу.
17
...хто знає Святе Письмо: Аллах, архангел Джибріл, мусульманські богослови, християни
та іудеї, що прийняли іслам, і знали однаково Коран та П’ятикнижжя. За шиїтськими тафсірами – імам ‘Алі б. Абі Таліб.
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V.S. Rybalkin

INTERRUPTION OF GRAMMATICAL GOVERNANCE
IN TRADITIONAL ARABIC GRAMMAR

I

HAVE already postulated somewhere
[Rybalkin 2003, 133–135] that the initial
concept of the government theory (‘amal) in
Arabic syntax was introduced as early as during lifetime of al-Khalīl b. Amad (719–791).
Despite the all-penetrating character of mutual governance in Arabic sentence, its occasional interruption is of special importance in
traditional Arabic grammatical theory.
Usually the mentioned phenomena is referred to as ta‘līq ‘hanging’, or (sometimes
with a nuance meaning) ’ilġā’ ‘abrogation,
interruption, cancellation’.
Interruption of grammatical effect takes
place when a word is not used in a governable position, though it is a governable word,
despite it shows the normal case or mode distinction [Owens 1988, 50-51]. Cancellation
of government is mostly connected with judgment verbs (’af‘āl al-qalb) such as hasaba
‘to consider, to reckon’; hāla ‘to believe, to
imagine’, darā and ‘alima ‘to know’; ra’ā ‘to
see, to consider’, zanna ‘to think, to believe;
‘adda ‘to consider; to regard’; za‘ama ‘to assert, to claim’; wajada and ‘alfā ‘to ﬁnd’ etc.
Ta‘līq occurs in parenthesis rather than
in initial position [Kinberg 1996, 753], in a
verbal expression in a sentence with the purpose of creation an obstacle. After ta‘līq the
sentence becomes in grammatical function of
nasb, blocking a direct object, for example:
hasibtu la-‘abdu l-lāh qādimun ‘I considered,
that ‘Abdullah, necessarily, will come’. Here:
hasibtu is a predicate of the verbal clause and
its subject (of action). The particle la locates
the subsequent word to the beginning of the
clause that causes its independence from a
governing word hasibtu. Qādimun is the second object of the judgment verb hasibtu and
the subject of the word ‘abdu. The nominal
clause ‘abdu l-lāh qādimun consists of the
subject ‘abdu l-lāh and the predicate qādimun.
It occupies the position of the object nasb and
is dependent from the verb hasiba, but the action of this verb is blocked. It is signiﬁcant
that this action becomes unblocked in a conjunctional apposition, for example: zanantu
la-Zaydun muntaliqun wa-‘Amran ‘I thought
Східний світ №4 2004

that Zeid is leaving, and Amr’ [Girgas 1873,
117].
All verbs of judgment are characterized
by ta‘līq, except for the verbs hab ‘suppose
that, assuming that’ and ta‘allam! ‘know!’,
because they are considered to be non-derivatives, inasmuch as they are used in the only
form [Junaydī 1981, 320].
The cancellation of a judgment verb government takes place under the following
conditions:
1. If a verb is located between two names
(objects), for example: Zaydun hasibtu
‘āqilun ‘Zeyd, I believed, is clever’ [Girgas
1873, 117; Grande 1963, 442].
2. If a verb is located after two names, for
example: Zaydun jāhilun zanantu ‘Zeyd is ignorant, I thought’; at-tarīqu qasīrun ’azunnu
‘the road is short, I think’ [Ibid.].
3. If a verb is followed by denying particles such as mā, ’in, lā, for example: zanantu
mā ‘abdu -l-lāh qādimun ‘I thought, that
‘Abdullah will not come’; hasibtu mā ra’yuka nāﬁ‘un ‘I considered, that your opinion is
not useful’; ‘alimtu ’in al-hayātu dā’imatun
‘I have learned (found out), that the life is not
eternal’; haltu lā sāhibu sū’in mahbūbun ‘I
believed, that the malicious man we do not
like’; hasibtu lā -l-faqru dā’imun wa-lā -lġinā’ ‘I considered, that neither poverty, nor
riches are not eternal’ [Girgas 1873, 117;
Grande 1963, 442; Junaydī 1981, 320].
4. If a verb is followed by names with the
conﬁrmative particle la ‘necessarily’, ‘obligatory’ that makes a subsequent word to be
positioned at the beginning of a clause, for
example: zanantu la-Zaydun jāhilun ‘I believed, that Zeyd is really ignorant’; ‘alimtu la
-l-qitāru qādimun ‘I have found out, that the
train by all means will arrive’; ‘alimtu ’anna
haqā’ibu-ka la-mahmūlatun fī -l-qitāri ‘I have
found out, that your suitcases, really, go in the
train’ [Grande 1963, 442; Junaydī 1981, 320].
5. If a verb is followed by the particle of
oath la (lām al-qasam), for example: ’arā –ttaqsīru fī –l-‘amali huwa ’isā’atun la-l-waanu ‘I consider remission in work as an evil, I
swear by fatherland’ [Junaydi 1981, 320].
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6. If a verb is followed by a question:
a) with a particle, for example: ‘… wa-’in
’adrī: ’a qarībun ’am ba‘īdun mā tū‘adūna’
[Q. XXI:109] ‘… even though I know not,
whether near or far is that you are promised’
[Arberry 1996: II, 26];
b) with a name, for example: ‘…lina‘lama: ’ayyu -l-hizbayni ’ahsā li-mā labitū
’amadan?’ [Q. XVIII:12] ‘… that We might
know, which of the two parties would better
calculate the while they had tarried’ [Arberry
1996: I, 317]; ‘… la-ta‘allamunna: ’ayyu-nā
’ašaddu ‘azāban?” [Q. XX:71] ‘… you shall
know of a certainty which of us is more terrible in chastisement’ [Arberry 1996: I, 343].
In a function of a judgment verb, that interrupts government, an interrogative name
can act when it functions as:
– a subject of a nominal clause, as in the
above-mentioned Qur’ānic passages;
– a predicate at a subject of a nominal
clause, for example: ‘alimtu: matā -r-rahīlu?
“I have found out, when the departure [is going to be]?” Here the adverb of time matā
‘when?’ acts as an interrogative name. It functions as a word that makes a subject of the
nominal clause (rahīlu) to be used in raf‘;
– a ﬁrst component of idāfa of a subject,
for example: ‘alimtu: mawqifu ’ayyihim
’aqwā ‘I have found out, the position whom
of them is stronger’.

The interruption of government is carried out by means of words that are principal (basic) in a clause, such as the interrogative pronoun kam ‘how much?’ at a predicate
(kam al-habarīya), for example: daraytu kam
šajaratin ġarasta-hā ‘I have found out, how
many trees you have planted’, or such as particles ’inna and similar to it (except for ’anna,
as it can not be principal), for example: ‘alimtu ’inna-ka la-munsifun ‘I found out: you
are really a fair man’; the particle la‘alla at a
verb darā acts as an instrument that cancels
its government, for example: ’adrī: la‘allaka
tadrī mā qīmatu -s-sihhati ‘I know, that you,
probably know, what is the value of health’.
The elimination of government occurs at
the expense of conditional particles (in jazm
and without jazm), for example: lā ’a‘lamu ’in
kāna -t-taqsu mulā’iman li-l-‘amali ‘I do not
know, whether there will be a weather suitable for the work’; ’azunnu: law tafāhama l-hākimu wa-l-mahkūmu la-haqqaqā -l-fawza
li-l-watani ‘I think, if the judge and the defendant have understood each other, they would
ensure a victory for the fatherland.
Besides judgment verbs sometimes other
transitive verbs with a question can also eliminate government of an object, for example
‘… fa-l-yanzur ’ayyu-hā ’azkā ta‘āman’ [Q.
XVIII:19] ‘… let him look for which of them
has purest food’ [Arberry 1996: I, 318].
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МІСЦЕ ЯДЕРНИХ АКТАНТІВ У РЕЛЯЦІЙНІЙ
СТРУКТУРІ АРАБСЬКОГО РЕЧЕННЯ

М

ОЖЛИВІСТЬ і доцільність виділення синтаксичних відношень в
окремий розділ граматики арабської літературної мови (АЛМ) не викликає жодного сумніву. Відносно цього граматична
система АЛМ мало чим відрізняється від
тих мов, дослідження граматичних систем
яких становило основу для виникнення європейської лінгвістичної традиції. Зокрема, цілком природним для АЛМ, як і для
індоєвропейських мов, виділення іменної
групи (ІГ) в окрему категорію смислової
вершини висловлювання з необхідним
для цього синтаксичним і морфологічним
інвентарем, основними елементами якого є так звані основні та другорядні члени речення з віповідними морфосинтаксичними маркерами. Та якщо уважніше
придивитися до розподілу синтаксичних
ролей між елементами речення, можна помітити численні відхилення від звичної
схеми оформлення змістовно-структурних
співвідношень між ІГами. В низці досліджень останніх десятиліть було показано,
що в найелементарніших реченнях іменні
групи-суб’єкти статистично корелюють зі
значеннями різних автономних семантичних вимірів: ролевим, дискурсивним, онтологічним, дейктичним, референційним.
Разом з тим суб’єктові та прямому об’єкту
неможливо однозначно приписати жодне з
конкретних значень у зазначених вимірах.
У кожному конкретному реченні вони реалізують специфічну комбінацію елементарних значень [Кибрик 110].
Пошуки функціональної природи підмета в тих мовах, де його існування є самоочевидним, доволі скоро переконують, що
підмет не має єдиного функціонального
корелята. Головні семантичні категорії, які
корелюють з підметом, належать до рольового, комунікативного та дейктичного вимірів [Кібрик 142]. З точки зору визначення структурних одиниць саме рольовий
вимір становить для нас найбільший інтерес, тим більше, що в ієрархії вимірів саме
він посідає провідне місце [Кібрик 150].
Схема категоризації подій та їхніх ядерних учасників, запропонована О. Є Кібриком, виходить із припущення, що в когнітивній структурі людини всілякі події
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категоризуються радіально з прототипічного центра, виходячи зі ступеня їхньої
подібності до прототипової події з двома
учасниками – Перехідним Агенсом і Перехідним Пацієнсом, які є за своєю сутністю
узагальненням первинних ролей Причини
та Ефекта, тобто гіперролями. Концепти
Перехідного Агенса та Перехідного Пацієнса є насамперед прототипами для концептів
Агенса та Пацієнса, які утворюються шляхом метонімічного розширення названих
базових концептів на простір актантів одномісної та двомісної зон, що відповідають
актантам неперехідних і перехідних дієслів. Варіанти розширення цих первинних
концептів до синтаксичних типів, існуючих
у реальних мовах, можна представити у вигляді схеми, узагальнивши схеми, якими
дослідник ілюструє утворення відповідних
гіперролей [Кибрик 142–148].
Як бачимо, одні й ті самі гіперролі можуть входити до різних синтаксичних схем,
по-різному взаємодіючи з іншими гіперролями, притаманними цим схемам. Крім
того, на поверхневому рівні наведені схеми
часто реалізуються неповно, як правило,
в одній мові зустрічаються різні стратегії
розширення актантів. Так, тричленна схема дає змогу об’єднати в межах Агентива
та Пацієнтива такі гіперролі, як Експеріенцер і Стимул дієслів на зразок “бачити”,
“чути”, “хотіти”, – Агентив може включати
Перехідний Агенс і Експерієнцер, а Пацієнтив, відповідно, – перехідний Пацієнс і
Стимул. Гіперроль Єдиний об’єднує неперехідний Агенс таких дієслів, як “падати”,
“помирати” та Експерієнцер таких дієслів,
як “боятися” і “мерзнути”. Слід зазначити,
що реалізація всіх трьох ролей в одній мові
є надзвичайно рідкісною [Кибрик 145],
тому важко говорити про універсальний
характер кодування актантів у тричленній
схемі, але для нашого дослідження важливим є те, що в окремих мовах, наприклад в
удинській, вона припускає наявність номінативу для Єдиного, ергатива для Агентива
і датива для Пацієнтива [Кибрик 146], що
свідчить, на наш погляд, про проміжне становище цієї схеми. Семантично тричленні
мови не засвідчені, але певні типологічні
риси мов хакальтек та йімас дали змогу
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Місце ядерних актантів у реляційній структурі арабського речення
О.Є. Кібрику визначити наявність цієї схеми як свідоцтво історичного переходу від
однієї схеми до іншої [Кибрик 156], завдяки чому можна розглядати тричленну схему
як перехідний етап від активної схеми до
ергативної або номінативної схем. Справа
в тому, що марґінальність тричленної схеми, викликана її суперечністю принципові
економії засобів вираження [Кибрик 1979
65, 1992 188, 2003 156], свідчить про її нестійкість і виключно “технічну” мотивованість. Можна припустити, що гіперроль
Єдиного, яка, ймовірно, пов’язана з ідеєю
немаркованості пропозицій з одним ядерним актантом [Кибрик 156], виникає тоді,
коли послаблення структуроутворюючої
домінуючої семантичної детермінанти посилює розбалансованість семантичних,
синтаксичних і морфологічних механізмів, а непристосованість граматичних засобів кодування синтаксичних відношень
до нових умов взаємодії зазначених механізмів створює умови до компенсаторного
посилення граматичної ролі формальних
структурних ознак, які в інших умовах такої ролі не матимуть. Згодом у процесі посилення іншої семантичної детермінанти,
гіперроль Єдиного “розчиняється” в гіперролях Принципала для акузативної схеми
й Абсолютива – для ергативної. Гіперроль
Єдиного відсутня також і при активній схемі кодування синтаксичних відношень, але
тут це пояснюється, на нашу думку, тим, що
основна семантична детермінанта активного ладу – активність/інактивність значно
переважає за своєю структуроутворюючою
потужністю формальні ознаки маркованості/немаркованості пропозицій з одним
ядерним актантом. У межах активної схеми
досить визначити, до якої категорії – активної чи інактивної – належить конкретне дієслово, щоб зрозуміти, чи може воно стояти
у відповідній предикативній позиції.
Активна схема дає змогу об’єднувати наведені вище дієслова з Агенсом і Пацієнсом
у межах двох гіперролей – Актора і
Потерпаючого, що наближає їх до синтаксичних ролей активних та інактивних дієслів відповідно. Незважаючи на відсутність
реалізації даної схеми в чистому вигляді на
синтаксичному рівні в реальних мовах, розподіл гіперролей, що відображає дихотомію
активність/інактивність, притаманну активним мовам, наявність відповідних морфологічних імплікацій у багатьох мовах світу,
а також дані таких мов, як ягуа [Кибрик
185], дозволяють припустити, що дана схе150

ма кодування синтаксичних відношень була
продуктивною на певному етапі розвитку
глобальної мовної системи, а відсутність
синтаксично активних мов за наявності мов
активних морфологічно може свідчити, на
нашу думку, про рівень розвитку та тип синтаксичних відношень, характерний для мов
активного ладу. Основною характерною рисою синтаксично активної схеми є, на думку
О.Є. Кібрика, відмінність у синтаксичному
оформленні Актора та Потерпаючого: так,
мова, в якій задіяна зазначена схема, могла
б мати правило перемикання референції,
що трактувало б кореферентні Актори речень “він прийшов і сказав” як синтаксично
тотожні, а всі інші, наприклад “він прийшов і помер”, – як синтаксично відмінні
[Кибрик 179]. При розширенні гіперролі
Актора, згідно зі схемою 1, до гіперролі
Принципала, яка виконує функції головного учасника події, включаючи в себе також
і гіперроль Єдиного, з одночасним утворенням гіперролі Пацієнтива від перехідного
Пацієнса, відбувається перехід до акузативної схеми кодування синтаксичних відношень, а при розширенні Потерпаючого до
Абсолютива, який має значення найближчого учасника події, який також включає в
себе роль Єдиного, з утворенням Агентива
на базі перехідного Агенса, здійснюється
ергативна схема [Кибрик 147].
Очевидно, що здійснювати історичну
реконструкцію синтаксичних відношень у
межах однієї АЛМ, керуючись наведеною
моделлю, було б некоректно, насамперед,
через недостатність мовного матеріалу
архаїчного періоду розвитку мов-предків.
Тому наведені міркування варто розглядати
як спробу визначення формальних критеріїв
для створення моделі опису синтаксичних
моделей арабської мови (АМ) у контексті
ідеї про визначальну роль семантичних детермінант на граматичний лад мови. Отже,
говорячи про перехід від активної моделі
до акузативної через тричленну, ми маємо
на увазі не реальні процеси, які відбувалися
в мовах – предках АМ, вивчення яких виходить далеко за межі нашого дослідження,
а лише варіанти взаємодії абстрактних концепцій – узагальнених ролей Агенса та Пацієнса з гіперролями Агентива, Пацієнтива,
Єдиного та ін., яка, як доводять численні
праці в таких галузях, наприклад типологічні дослідження, історична синтактика,
дослідження дитячого мовлення, відбивається на синтаксичних відношеннях, що існують у реальних мовах. Такий підхід дає
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змогу, по-перше, абстрагуватися від складних питань взаємодії різних типологічних
тенденцій у межах однієї мови, а по-друге,
через можливість припущення утворення
гіперролей на основі узагальнених гіперролей та семантичних примітивів зосередитися на вивченні поверхневої реалізації
синтаксичних схем у зв’язку з моделями,
що їх породжують.
Отже, основними семантичними ролями
ядерних актантів двомісного дієслова, яке
найчастіше є центром створення елементарного речення, є Перехідний Агенс і Перехідний Пацієнс. Такі ролі, як Експерієнцер, Реципієнт і Бенефактив, мають тенденцію до
узагальнення гіперролі Датива, яка лежить
в основі синтактичного відношення непрямого об’єкта при дитранзитивних дієсловах
[Кібрик 142]. Ураховуючи можливість розузгодження синтаксису і морфології, яка є
структурно обумовленою для синтаксично
акузативних мов з кумулятивною технікою
кодування синтаксичних відношень, можна
припустити, що на різних етапах свого існування мови – предки АМ могли проходити
через етапи невідповідності семантики, синтаксису і морфології одне одному з точки
зору контенсивної типології.
Завданням даного дослідження є визначення наявних в АЛМ неакузативних
синтаксичних схем або залишків їхньої наявності в минулому, вивчення тенденцій,
наявних в АЛМ з метою створення методологічної бази для аналізу неномінативних імплікацій в арабському синтаксисі.
Природно, що повний аналіз усіх варіантів
розширення примітивних ролей Перехідного Агенса та Перехідного Пацієнса до
рівня поверхневої реалізації синтаксичних
відношень, навіть на підставі наведеної
вище спрощеної схеми, виходить далеко за
межі нашого дослідження. Для досягнення поставленого завдання, принаймні для
ілюстрації запропонованої методики, достатньо буде обмежитися розглядом можливих варіантів утворення Принципала та
Пацієнтива акузативної схеми синтаксичних відношень у зв’язку з ієрархією ядерних і периферійних актантів, як її визначено для різних членів речення у межах
реляційної граматики.
Користуючись термінами реляційної
граматики, можна побудувати таку ієрархію предикатно-аргументних відношень,
яка відображає ступінь їх ядерності/системної подібності/доступності синтаксичним процесам:
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Суб’єкт>Прямий об’єкт>Непрямий (дативний) об’єкт> Непрямий об’єкт>Обставина
Найбільш ядерним, згідно з наведеною
ієрархією, є суб’єкт, найменш ядерною,
відповідно, – обставина. Різні об’єднання
синтаксичних відношень такі, що розповсюджуються тільки на безперервні послідовності цієї єрархії. Так, ядерними відношеннями є суб’єкт та прямий об’єкт, неядерними – непрямий об’єкт та обставина,
а непрямий дативний об’єкт у різних мовах
або конструкціях належить як до ядерних,
так і до периферійних відношень. З точки
зору здатності брати участь у синтаксичних процесах найбільш природним відношенням виявляється суб’єкт. Так, у мовах
з дієслівним узгодженням суб’єкт обов’язково є контролером узгодження. У деяких
мовах існує суб’єктно-об’єктне узгодження, іноді контролером узгодження є також
непрямий додаток [Кибрик 55]. Підмет у
цій єрархії посідає особливе місце: він є
найбільш обов’язковим компонентом речення. Решта членів речення ранжируються насампред відповідно до ступеня їхньої
відмінності від підмета. Таким чином,
синтаксичне значення має не абсолютну,
а відносну значущість у реченні [Кибрик
121]. Одним із підтверджень доцільності
використання реляційної ієрархії у вивченні синтаксису є той факт, що чим нижчий
комунікативний ранг має синтаксичне відношення в реляційній єрархії, тим більше
фонетичного матеріалу вимагається для
його кодування [Кибрик 111].
Для АЛМ це твердження також є справедливим, але в окремих випадках більш
периферійні елементи реляційної структури речення використовують менше фонетичного матеріалу, ніж ті, що є ядерними в сьогоднішньому стані граматичної
системи АЛМ. Зокрема, обставина може
передаватися іменником у знахідному відмінку без прийменника, а додаток, у тому
числі й прямий – іменником у родовому
відмінку з прийменником, а для генітивної
конструкції синтаксична позиція та семантична роль визначаються такими співвідношеннями реляційної ієрархії, залежно
від орієнтованості на зовнішній або внутрішній посесор:
Підмет >Прямий додаток > Додаток
місця > Інші;
Зовнішній посесор>Внутрішній посесор
[Кибрик 314]
Якщо припустити, що в минулому зустрічалися інші схеми кодування синтак151
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сичних відносин, за якими розподіл актантів на ядерні та периферійні відбувався під
впливом інших, насамперед, семантичних
чинників, стає зрозуміло, що межа між
ядром і периферією могла суттєво змінювати своє положення в процесі розвитку
граматичної системи АМ.
Наприклад, як свідчать емпіричні дослідження, в мовах світу можливе таке кодування ядерних актантів, при якому протиставляються агенсоподібні та пацієнсоподібні актанти перехідного і неперехідного
речень. Така схема відповідає активній
моделі синтаксичних відношень і полягає
в тому, що єдиний ядерний актант неперехідного речення має різне оформлення при
дієсловах на зразок “бігти” і “падати” [Кибрик 115], що, на нашу думку, відображає
вплив домінуючої семантичної детермінанти органічно-активного граматичного
устрою граматичної системи відповідних
мов – активність/інактивність.
Отже, для визначення ядерності/периферійності окремих актантів і, відповідно, їхнього місця в системі синтактичних
відношень, необхідно зрозуміти, яким
шляхом відбулося формування елементів
поверхневих синтаксичних структур, насамперед, підмета, додатків та обставини.

Виходячи зі схеми 1, можна передбачити ймовірні варіанти розширення прототипічних ролей Причини та Ефекта в процесі
утворення синтаксичних відношень. Так,
підмет можна вважати результатом прояву
на рівні поверхневих синтаксичних структур метонімічного розширення Агенса та
Пацієнса, яке може відбуватися такими
шляхами:
а) Перех. Агенс>Агентив>Актор>
Принципал>підмет;
б) Перех. Агенс>Агенс>Актор>Принципал>підмет;
в) Перех. Пацієнс>Пацієнтив>Абсолютив>підмет;
г) Перех. Пацієнс>Пацієнс>Потерпаючий>Абсолютив>підмет;
д) Неперех. Агенс і Пацієнс>Єдиний>Принципал>підмет;
е) Неперех. Агенс і Пацієнс>Єдиний>Абссолютив>підмет.
У свою чергу, прямий додаток є результатом розширення Пацієнтива, агентивний,
відповідно – Агентива. Теоретично можливі й інші варіанти, але, враховуючи надзвичайну рідкість або навіть відсутність у
сучасних мовах повної реалізації тричленної та активної синтаксичних схем, вважаємо за доцільне розглядати подібні варіанти

Схема 1. Найбільш ймовірні шляхи ядерних актантів при
реалізації синтаксичних відносин.
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лише як імплікації. Водночас, враховуючи
відсутність або нерозвиненість цілої низки граматичних явищ, притаманних номінативним мовам у мовах активного ладу,
можна припустити, що синтаксичні відношення у мовах останнього типу, якщо такі
склалися, посідають принципово іншу позицію в граматичній будові мови. Дійсно,
синтаксичні відношення виконують розрізнювальну та характеризуючу функції.
[Кибрик 109]. Якщо погодитися з думкою
С.С. Майзеля про те, що на певному етапі
мовного розвитку звуки, які чергувалися,
ще не були фонемами та їхня вимова не
була строго визначеною – перебуваючи в
певному дифузоїдному стані, ці звуки не
встигли викристалізуватися настільки, аби
диференціювати смисл слів [Майзель 121],
можна припустити, що синтаксичні відношення, які склалися на подібному етапі,
теж були певною мірою дифузоїдними. При
цьому, якщо в зазначений період мовного
розвитку активність/інактивність була домінуючою семантичною детермінантою, то
граматичні засоби позначення синтаксичних відношень, характерних для активної
моделі, складалися доволі спонтанно. Деякі
дієслова все-таки могли залишити за собою
особливості керування, що збереглися при
подальшому переході до номінативного
мовного устрою та акузативної синтаксичної моделі, притаманним АМ. До них можуть належати, наприклад, неперехідні дієслова, здатні керувати непрямим додатком
без прийменника, при цьому непрямий додаток ставиться у nasb – покажчик прямого
додатка. Це можна пояснити тим, що за активної схеми Актор може претендувати на
роль єдиного ядерного актанта, позначеного підметом, інкорпорованим у предикативному слові, а додатки та обставини узагальнюватися Потерпаючим. Принаймні цим
можна пояснити відсутність прямого та непрямого додатків у більшості активних мов
і наявність у них додатків найближчого та
подальших. Цікаво, що при номінативізації
активних мов подальший додаток стає обставиною [Климов 128], при цьому не отримуючи ніяких додаткових морфологічних
маркерів, розрізняючись лише за семантикою та синтаксичною позицією, що пояснює, на нашу думку, наявність в АЛМ акузативного та адвербіального nasb’у [Wright
283] і наявність двічі та тричі перехідних
дієслів. Згодом, при переході до акузативної схеми підмет починає позначати винятково суб’єкта дії, а Актор розширюється до
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Принципала і “притягує” до ядра деякі інші
актанти, які теж стають ядерними і реалізуються у вигляді другорядних членів речення, що не потребують для свого кодування
великої кількості додаткового фонетичного
матеріалу, насамперед прямого додатка. Периферійні актанти, напроти, реалізуються в
другорядні члени речення, як правило, додатково марковані. В АЛМ у більшості випадків ця межа проходить, наскільки можна
судити з формальних ознак, між прямим і
непрямим додатками. Але досить часто в
деяких синтаксичних конструкціях можна
побачити прояви наявності іншого балансу між ядерними та периферійними актантами, що пов’язано, на наш погляд, з наслідками функціонування в мовах-предках
інших, неакузативних схем синтаксичного
кодування. Наприклад, наявність речень
“з двома обличчями”, можна розглядати
як результат втілення тричленної моделі з
ядерним актантом Єдиний у ролі першого
підмета, а друге речення подібних конструкцій, яке виконує роль присудка [Гранде 458],
можна вважати наслідком синкретичного
стану реалізації периферійних актантів, яка
пізніше розвинулася в повноцінне речення і
фактично перебрала на себе основний змістовний акцент висловлювання.
Складнішою є ситуація з виявленням
наслідків функціонування ергативної моделі. Вона ускладнюється тим, що остання, як і акузативна, значно більше, ніж
інші, налаштована на передавання суб’єктно-об’єктних відношень. Враховуючи той
факт, що засвідчені випадки переходу не
тільки від першої до другої моделей, але й
у зворотному напрямі, відомі як вторинна
ергативізація, характерна для деяких індоіранських мов, а також велику кількість
можливих варіантів реалізації поверхневих
синтаксичних структур, обумовлену, (не в
останню чергу) наявністю позиційних відмінків, що разом із можливістю спільного
функціонування двох зазначених схем кодування синтаксичних відношень в умовах розбалансованості семантичних, синтаксичних і морфологічних механізмів,
яка доволі часто зустрічається в реальних
мовах і дуже ускладнює діагностику наявності ергативних відносин. При цьому
дослідження ергативності дають змогу виділити її певні універсальні ознаки. Так,
О. Вернер пропонує такі основні ознаки
схильності дієслів до участі в ергативних
конструкціях для німецької та нідерландської мов:
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1) Дієприкметники доконаного виду від
ергативних дієслів переважно обирають
еквівалент дієслова “бути”, а не “мати” як
допоміжного елемента.
2) Дієприкметники доконаного виду від
цих дієслів граматикалізуються як ознаки
до відповідних субстантивів.
3) Від ергативних дієслів не утворюються агентивні субстантиви.
4) Ергативні дієслова не мають форм
пасиву [Werner 32].
Зрозуміло, такі ознаки є малорелевантними для АЛМ, особливо враховуючи високий ступінь формалізації її граматичної
системи. Тому говорити про неможливість
утворення тієї чи іншої форми в більшості
випадків просто неможливо, так само, як і
про наявність ергативної моделі кодування
синтаксичних відношень у минулому. Ті ж
самі конструкції, що їх окремі дослідники вбачають ергативними [Дьяконов 32],
могли виникнути у результаті поверхневої реалізації інших неакузативних синтаксичних схем. Так, вплив частки inna у
відповідних конструкціях можна пояснити
наявністю тричленної схеми з притаманною їй гіперроллю Єдиного з відповідним
поставленням субстантиву, що реалізує
цю роль у марковану синтаксичну позицію, що знаходить відображення в nasb’і,
який не є ані акузативним, ані адвербіальним. Водночас такі неперехідні дієслова,
як qaama – “ставати”, ā’a – “приходити”,
можуть керувати прямим додатком за допомогою прийменника bi-, отримуючи при
цьому значення перехідної дії, відповідно,
“здійснювати” та “приносити”. Очевидно,
що в даному випадку має місце агентивний
додаток, якому відповідає Агентив, присутній, як видно зі схеми 1, в ергативній
та тричленній моделях. Якщо виходити із
тлумачення ергативності як послідовного

протиставлення агентива та фактитива,
треба зазначити, що в ергативних мовах
дієслівні лексеми чітко розподіляються по
двох групах: агентивні дієслова, що передають дію, яка розповсюджується з суб’єкта на об’єкт і видозмінює його, і фактитивні дієслова, які передають стан суб’єкта,
або його поверхневу дію на об’єкт [Климов
1973, 95]. Зрозуміло, що перша група відповідає перехідним дієсловам номінативних
мов, а друга – неперехідним. Отже, зважаючи на дифузність в АЛМ певної групи
дієслів стосовно ознаки перехідність/неперехідність, можна припустити, що в мовах – предках АЛМ не існувало й чіткого
розподілу дієслівних лексем на агентивні
й фактитивні, відтак, наявність агентивного прямого додатка пов’язана з гіперроллю
Агентива не ергативної, а тричленної моделі, тим більше, що позиція агентивного
додатка, який виконує функцію прямого
додатка, в реляційній структурі сучасного
арабського речення збігається з позицією
прямого додатка.
Наведені міркування дають змогу зробити висновок, що в граматичній системі
АМ задіяні щонайменше три схеми синтаксичних відносин: акузативна, активна
та тричлена, які по-різному реалізують
ядерні актанти на рівні поверхневого синтаксису, наслідком чого є різні підходи до
включення членів речення в АЛМ в його
реляційну структуру. Детальніше вивчення особливостей реалізації названих схем
у зв’язку з морфологічними засобами кодування синтаксичних відносин і дієслівною
семантикою дасть змогу краще зрозуміти
механізми утворення складних синтаксичних конструкцій АМ, особливо у випадках, коли вони безпосередньо не знаходять
мотивації в межах сучасного стану граматичної системи мови.

ЛІТЕРАТУРА
Гранде Б.М. Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом освещении. Москва, 1998.
Дьяконов И.М. Афразийские языки // Языки Азии и Африки. Т.4. Кн.1. Семитские
языки. Москва, 1991.
Кибрик А.Е. Константы и переменные языка. Москва, 2003.
Климов Г.А. Очерк общей теории эргативности. Mосква, 1973.
Климов Г.А. Принципы контенсивной типологии. Москва, 1983.
Майзель С.С. Пути развития корневого фонда семитских языков. Москва, 1983.
Филлмор Ч. Дело о падеже // Зарубежная лингвистика. Т. 3. Москва, 1999.
Werner A. Ergative diagnostics: temptatio redux // Linguistik online 13, 1/03.
Wright W. A grammar of the Arabic language. Cambrige, 1986.
154

Східний світ №4 2004

ÐÅÖÅÍÇ²¯
Лещенко Л.О. Поступ української синології. Рец.: Кіктенко В.О. Нарис з історії
українського китаєзнавства. XVIII – перша половина ХХ ст.: дослідження, матеріали,
документи. – Київ, 2002. – 194 с.

П

ІДГОТОВКА будь-якої праці з історичної тематики вимагає від автора
широких загальних знань щодо суті історичних процесів та одночасно глибокого
проникнення в конкретну тему. Складність
завдання подвоюється в разі дослідження
зарубіжної тематики та ще й пов’язаної з
аналізом розвитку самої історичної науки.
Автор рецензованої праці – Віктор Кіктенко – загалом успішно подолав дослідницькі рифи і представив науковій громадськості вагомий та ориґінальний нарис з
історії українського китаєзнавства.
Привертає увагу потужна і різноманітна
джерельна база, на якій ґрунтується дослідження. В науковий обіг уведено арсенал
нових архівних матеріалів, почерпнутих
із різних сховищ, чимало з них унікальні.
Вільне володіння іноземними мовами, в
тому числі китайською, невтомність пошуків і вміння зібрати та проаналізувати
багатющий масив наукової інформації дозволили авторові охопити і розкрити найголовніші аспекти теми. А наукова сумлінність, об’єктивність в оцінках і підходах та високий професіоналізм виплекали
працю, гідну кращих зразків української
історіографії.
У монографії вдало поєднано два сюжети – власне історія українського китаєзнавства і розвиток історичних зв’язків
між Україною та Китаєм. При цьому вони
органічно пов’язані, обумовлені й виступають як дві сторони одного процесу. Зокрема, ретельно простежено дію чинників,
що спонукали інтерес до вивчення Китаю,
а також тих, які гальмували або згубно
впливали на розвиток китаєзнавства в
Україні. Серед них підкреслено негативну
роль саме суб’єктивних факторів політики
імперського центру, що зумовив витіснення України до наукової провінційної периферії як у царській Росії, так і в СРСР.
Метрополія абсорбувала кращі кадри дослідників і по суті монополізувала китаєзнавство, зосередивши його переважно в
Петербурзі (Ленінграді) та Москві. І все ж
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після певних періодів згасання інтерес до
пізнання історії та культури Китаю відроджувався і давав вагомі результати. Завдяки зусиллям автора рецензованої монографії повернуто з небуття чимало визначних
імен китаєзнавців, які працювали в Україні
і залишили помітний слід у цій галузі.
Автором розроблено та обґрунтовано
власну періодизацію українського китаєзнавства, що включає шість таких періодів: 1) донауковий (1701–1806); 2) науково-освітній (1806–1913); 3) розвиток та інституалізація практичного китаєзнавства
(1913–1918); 4) формування українського
радянського китаєзнавства (1918–1941);
5) розвиток українського радянського китаєзнавства у повоєнні роки (1945–1991);
6) сучасний період розвитку українського
китаєзнавства, пов’язаний з відновленням
традицій вітчизняної науки (1991–… ).
Загалом, на наш погляд, автор ґрунтовно простежив генезу українського китаєзнавства, розкрив еволюцію і форми його
існування, ретельно окреслив коло українських науковців, причетних до вивчення
Китаю, проаналізувавши зміст і значення
їх праць, створив біобібліографію українського китаєзнавства. Поступ досліджень
Китаю в Україні розглядається на тлі розвитку світової синології і неминуче у тісному зв’язку з російською науковою думкою, бо Російська імперія допускала існування винятково “російського китаєзнавства” без інших етнонаціональних ознак.
У монографії знаходимо об’єктивні свідчення російських учених, які справедливо
вважали, що початковий період діяльності
Російської духовної місії у Пекіні (РДМП),
а це майже все XVIII століття, позначився
переважним впливом “малоросійських”
священиків, і в наступні часи український
компонент істотно відчувався.
В іншій сюжетній лінії – висвітленні
українсько-китайських історичних зв’язків – монографія містить багатий новітній
матеріал, що за своїм характером може
претендувати на своєрідну енциклопедич155
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ність. Текст супроводжується змістовними
поясненнями, картами, додатками, схемами, портретами, рисунками та фотосвітлинами. У даному контексті автор виходить
далеко за межі визначених хронологічних
рамок, сягаючи і сивої давнини, і фактично сьогодення. Так, перші ранні контакти
України з Китаєм за часів Київської Русі
характеризуються як первісний досвід
зустрічі двох цивілізацій. І на всіх подальших етапах українсько-китайських відносин у монографії зображено своєрідність
контактів, взаємний потяг обох народів до
спілкування. Підкреслено провідну роль у
ньому ділових інтересів – від славнозвісного Шовкового шляху до сучасних зацікавлень у співпраці в торгово-економічній
та науково-технічній сфері, в культурних
обмінах, в обстоюванні спільних мирних
устремлінь на міжнародній арені.
Слід зазначити, що було б бажаним
розширення джерелознавчої бази за ра-
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хунок включення матеріалів з архівів,
насамперед Російської Федерації та Китайської Народної Республіки і ймовірно
інших країн світу, що дасть можливість
на підставі порівняльного джерелознавчого аналізу більш об’єктивно й повно
висвітлити історію українсько-китайських відносин та розвиток китаєзнавства в Україні.
Вихід у світ монографії Віктора Кіктенка свідчить про піднесення творчого
потенціалу нової ґенерації синологів в
Україні і, безумовно, є помітним внеском
у світове китаєзнавство.
ЛЕОНІД ЛЕЩЕНКО,
доктор історичних наук,
професор, головний науковий співробітник Відділу Азії та Африки Інституту
світової економіки та міжнародних
відносин НАН України
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ÕÐÎÍ²ÊÈ
ЧЕРГОВИЙ
ВCEСВІТНІЙ КОНҐРЕС ОРІЄНТАЛІСТІВ

З

16 ПО 21 серпня 2004 року в Москві проходив 37-й Всесвітній конґрес сходознавців, або (за нинішньою офіційною назвою)
Всесвітній конґрес азіатських та північноафриканських студій, в роботі якого взяли
участь близько тисячі учасників з усіх кінців світу. Подія ця неординарна, адже конґреси збираються раз на три роки в різних
сходознавчих центрах. Влада Російської
Федерації надавала цьому заходові великого політичного значення: на адресу конґресу надійшли привітання від Президента РФ
В.В. Путіна, Кабінету Міністрів, керівників
Парламенту, президії РАН. Привітали його
також старійшина російських сходознавців акад. С.Л. Тихвинський та почесний
голова Товариства сходознавців РАН акад.
Є.М. Примаков. Вітальні телеграми надіслали керівництво держав Центральної Азії
та деяких суб’єктів федерації Росії, а також
духовний глава ісмаїлітів всього світу Агахан ІV. Від міжнародної сходознавчої громадськості виступили керівники попередніх
конґресів – представники Японії, Канади,
Угорщини.
Директор Інституту сходознавства РАН
С.Б. Рибаков у своєму виступі на відкритті наголосив на стратегічному значенні сходознавчої науки. На першому пленарному засіданні
виступили чл.-кор. РАН Д.Д. Васильєв (“Товариство сходознавців РАН і з’їзди російських
сходознавців”), Ж.Л. Баке-Граммон (Франція,
“Міжнародний союз східних і азіатських досліджень у Парижі”), директор Державного
Ермітажу РФ М.Б. Піотровський, котрий підкреслив важливе значення музеїв у глобалізаційному процесі, в який вступило людство.
Актуальними назвав він питання вивчення
мистецтва Скіфії, Візантії, Золотої Орди у
зв’язках з культурою Русі. Згадав і про необхідність збереження культурної спадщини Іраку.
Цікаві доповіді виголо сили також
М.С. Мейер (“Традиції, особливості та перспективи сходозначої освіти”). Т.Б. Гамкрелідзе з Грузії (“Нова парадигма в індоєвропейському порівняльно-історичному
мовознавстві: до реконструкції індоєвропейської протомови та індоєвропейської
протокультури”) і М. Мокульський (“ГеСхідний світ №4 2004

ном людини і історія людства”), довівши
на основі даних біологічної науки єдність
населення нашої планети.
Девіз конґресу – “Єдність у багатоманітності”, тому й ключовими словами як
для доповідей, так і виступів у секціях
були: розмаїття культур, діалог цивілізацій, повага самобутності.
Далі робота йшла в секціях і підсекціях,
які охоплювали весь обсяг сходознавчої тематики. Назвемо тут тільки тематику секцій, бо
для того, щоб перелічити підсекції і “круглі
столи” не вистачить місця (до речі, деякі підсекції виникли вже в ході роботи конґресу):
1) історія світового сходознавства; 2) мовознавство; 3) історія; 4) духовна культура; 5) літературознавство; 6) економіка; 7) соціальнокультурна антропологія; 8) екологія людини:
середовище існування і виклики часу; 9) політичні науки і міжнародні відносини; 10) нові
технології; 11) сходознавча освіта; 12) музеї,
архіви, бібліотеки, видавництва. Були й засідання, присвячені традиційним темам сходознавства з історії і культури регіонів.
Крім засідань, учасники брали участь
у відвіданні спеціально організованих виставок у кращих музеях російської столиці, презентаціях книг і нових сходознавчих
журналів, концертах і екскурсіях. Варто
відзначити, що держави Центральної Азії
починають рішуче відновлювати, а то й
розбудовувати свою орієнталістику, про
що свідчить їхня участь у конґресі.
Сходознавці України теж взяли участь
у цьому престижному заході: директор
Інституту сходознавства ім. А. Кримського НАНУ д.і.н. Л.В. Матвєєва була членом Організаційного комітету конґресу, в
роботі брали участь науковці інституту
(О.Огнєва, О. Бубенок, Ю. Кочубей,
О. Хамрай, О. Богомолов, І. Отрощенко),
котрі виступили з науковими доповідями.
Були представлені також учені інших наукових закладів різних міст: з Києва – О. Лукаш, Ю. Завгородній, С. Бєляєва, Я. Джой,
з Луганська – М. Бур’ян, М. Діденко.
Наступний конґрес було вирішено провести в Стамбулі.
Ю.М. КОЧУБЕЙ
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ІСЛАМ В УКРАЇНІ

“І

СЛАМ в Україні: проблеми та перспективи” – під такою назвою 2
листопада 2004 р. науково-дослідницька
група з проблем ісламу Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ та Українська асоціація
релігієзнавців провели Всеукраїнську науково-практичну конференцію. В її роботі
взяли участь науковці Києва, Севастополя,
Луганська, Острога. Відкрив конференцію керівник Відділення, заст. директора
Інституту філософії А.М. Колодний, який
намітив широкий спектр актуальних проблем, що мають стати предметом невідкладної творчої роботи українських релігієзнавців-ісламологів. З доповіддю “Про
діяльність в Україні мусульманських релігійних організацій” виступив заст. Голови
Державного комітету України у справах
релігії М.Г. Маломуж. Доповідь “Іслам і
діалог цивілізацій” виголосив заст. Посла
Ісламської Республіки Іран Ахмед Мусаві.
На першому пленарному засіданні “Іслам і сьогодення” були заслухані такі доповіді: “Іслам і проблеми свободи релігії”
(М. Бабій), “Військово-політична концепція в Ісламі” (гол.ред. газети “Ар-Раїд”
І. Гімадутін), “Роль екстремістських організацій в формуванні негативних уявлень
про Іслам” (Л. Маєвська), “Феномен мусульманського права у сучасних релігійноправових системах” (М. Лубська), “Ісламознавчі студії у науковій спадщині акад.
А. Кримського” (Ю. Кочубей), “Іслам як
духовна цінність” (Г. Кулагіна), “Проблеми війни у працях ісламських мислителів
ХХ століття” (К. Семчинський), “Іслам в
умовах глобалізації” (О. Бучма).
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Друге пленарне засідання було присвячене сучасним проблемам ісламу в Україні.
З доповіддю “Про деякі аспекти врахування
ісламського чинника в реалізації стратегічних завдань Української держави” виступив
зав. сектору Близького Сходу Національного інституту стратегічних досліджень
В.О. Швед; соціальній орієнтації мусульман
України присвятив свій виступ М. Кирюшко (провід. н.с. Інституту політичних і етносоціальних досліджень НАНУ); Е. Валєєв
та Омар Канах звернулися до проблем державного будівництва в Україні і врахуванні
у цьому процесі потреб і традицій мусульманського населення. Конкретні питання
стосовно ситуації в Криму висвітлювали у
своїх доповідях зав. відділу Національного
інституту стратегічних досліджень С.І. Здіорук (“Етноконфесійні проблеми Криму: сучасний контекст» та докторантка Інституту
соціології НАНУ Г. Кисла (“Кримський феномен “релігійної солідарності”). Важливу
тему – “Іслам і Православ’я: до проблеми
богословського діалогу” – зачепив у своєму
виступі О.Н. Саган.
Доповіді викликали значну зацікавленість присутніх і жваву дискусію, під час
якої було порушено цілий ряд актуальних
питань стосовно життя мусульман у нашій
державі. Одностайним висновком після
такого обміну думками фахівців було: вчені ісламознавці мають докладати більше
зусиль для глибокого вивчення Ісламу і
поширення об’єктивної інформації про цю
релігію, що має велике значення для міжконфесійної злагоди і дружного співжиття
народів України.
Ю.М. КОЧУБЕЙ
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ÑÏÀÄÙÈÍÀ
А.В. Флоровскій

ДЕПУТАТЫ ВОЙСКА ЗАПОРОЖСКАГО
ВЪ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ КОММИССІИ 1767 г.

К публикации статья подготовлена доктором исторических наук Л.В. Матвеевой
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АТЕРІАЛЫ, на которыхъ основанъ
нижеслhдующій разсказъ, находятся
въ Архивh упраздненнаго Новороссійскаго и Бессарабскаго генералъ-губернаторскаго управленія въ Одессh1. Покойный
Аполлонъ Александровичъ Скальковскій
отчасти воспользовался ими, излагая въ
краткихъ словахъ внhшнюю исторію запорожской депутаціи 1767 года въ своей
“Исторіи Новой Сhчи или послhдняго
Коша Запорожскаго”2. Имhя въ виду лишь
сжато указать на этотъ интересный эпизодъ
въ исторіи Запорожской Сhчи, Скальковскій въ незначительной части извлекъ изъ
архивнаго “дhла” о депутаціи свhдhнія о
ней. Между тhмъ, “дhло” это заключаетъ
въ себh данныя, любопытныя не только
для ознакомленія съ однимъ моментомъ
въ исторіи Сhчи, но и для исторіи організаціи самой Законодательной Коммиссіи
1767-го года; а вмhстh съ тhмъ оно даеть
весьма интересныя указанія и чисто бытового характера относительно жизни депутатовъ вообще, а въ частности запорожскихъ,
что почти совершенно обошелъ молчаніемъ
названный историкъ нашего Южнаго Края,
заявившій прямо, что “о пребываніи и дhйствіяхъ этихъ депутатовъ можно сообщить
весьма немного свhдhній, ибо донесенія
ихъ въ Кошъ не представляютъ ничего любопытнаго”3. Болhе подробное изложеніе
отмhченнаго “дhла”, поэтому, представляется далеко неизлишнимъ, тhмъ болhе
еще, что всh три изданія труда Скальковскаго являются нынh уже библіографическою рhдкостью.
———
Вопросъ о томъ, слhдуетъ ли призвать
къ участію въ работахъ Коммиссіи о сочиненіи проекта Новаго Уложенія представителей Войска Запорожскаго или нhтъ, а
если призвать, то какъ, въ какомъ числh,
не сразу былъ рhшенъ въ правительствуСхідний світ №4 2004

Хочь пропало війско Запоризьке, –
не пропала слава...
ющихъ кругахъ. Хотя мы пока еще не можемъ исчерпывающе, въ полной связности
и непрерывности возстановить ходъ выработки “положенія” и “обрядовъ” о выборахъ въ Коммиссію, однако, доступные намъ
нынh матеріалы даютъ уже возможность
болhе или менhе опредhленно представить кругъ мыслей и соображеній, выяснявшихся при составленіи избирательнаго
закона какъ во всемъ его объемh, такъ и въ
отношеніи къ Запорожью.
Изъ извhстныхъ намъ редакцій “положенія” о выборахъ одною изъ первыхъ по
времени можно считать редакцію, найденную покойнымъ профессоромъ А.И. Маркевичемъ и имъ опубликованную въ Одессh въ 1890 году4. Въ этомъ проектh нhтъ
прямого упоминанія о Войскh Запорожскомъ. Проф. Маркевичъ считаетъ, однако, очевиднымъ, что Запорожская Сhчь
подразумhвается въ томъ отрывкh, гдh
идетъ рhчь о предоставленіи “на волю” –
прислать или не прислать депутатовъ – областямъ, состоявшимъ тогда на особыхъ
правахъ и привилегіяхъ, въ томъ числh и
Малороссіи, и о послhдствіяхъ ихъ отказа или согласія участвовать въ Коммиссіи5. Эту мысль мы встрhчаемъ и въ числh отрывочныхъ замhтокъ Императрицы
Екатерины ІІ-ой, которыя она предложила
для руководства назначенной ею особой
коммиссіи по составленію проекта организаціи выборовъ – кн. А.А. Вяземскому,
Всеволожскому, Козлову и Кузьмину. Покойный В.И. Сергhевичъ только мелькомъ
упомянулъ объ этой запискh Екатерины и
привелъ изъ нея въ сокращенной формh
небольшой отрывокъ6. Цhликомъ этотъ
отрывокъ читается весьма близко къ отмhченному по проекту, напечатанному Маркевичемъ, но связь между ними мнh еще
не ясна. “Малороссіи, Лифляндіи, Эстляндіи и Финляндіи, пишетъ Екатерина, отда159
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ется на волю прислать депутаты в Комисіи
о уложеніи [или нету зачеркн.], и чрезъ то
участвовать поправлению законовъ, естьли
же пришлютъ то поступать въ выборh дhпутаты по предписанному и всякой полкъ
въ Малороссіи и всякой крейсъ въ Лифляндіи, Эстляндіи и кирхшпиль въ Финляндіи
также всякой городъ имhетъ прислатъ
свои депутаты, есть ли же не пришлютъ то
отдается имъ на волю в предъ битчеломъ
о допущеніи ихъ дhпутаты в Комисіи. Который же уездъ, полкъ малор:, крейсъ привилегированныхъ провинцій, городъ или
местечка, не пришлетъ депутата во все в
Комисіи о уложеніи, тhмъ остатся вовсh
на такомъ основаніи какъ ныне онh есть
до тhхъ поръ что будутъ битчеломъ депутатами к сравненіи ихъ съ прочими частьми государства [енными зач.]”. Въ проектh
кн. Вяземскаго и другихъ лицъ повторена
только положительная часть этого указанія Екатерины7. – Не находя въ своемъ
проектh прямыхъ указаній на Войско Запорожское, проф. А.И. Маркевичъ имhлъ,
казалось бы, основаніе предполагать, что
оно подразумhвается въ этомъ отрывкh
при названіи Малой Россіи съ ея городами и полками. Однако, и во время написанія имъ его статьи можно было выставить
нhкоторое препятствіе для такого заключенія. Дhло въ томъ, что неупоминаемый
А.И. и, кажется, оставшійся ему неизвhстнымъ “примhрный планъ о выборh”, напечатанный проф. Мар. Липинскимъ еще
въ 1887 году, о Малороссійскихъ губерніяхъ съ ихъ десятью полками говорить совершенно особо отъ Войска Запорожскаго,
которое называется въ одной группh съ
казацкими войсками (а не полками) – Донскимъ, Вольскимъ и другими8. Это раздhленіе ясно выступаетъ и въ проектh
коммиссіи Вяземскаго, изъ которой, какъ
намъ представляется, вышелъ “планъ”
Липинскаго, не тождественный, однако съ
самимъ проектомъ, какъ ошибочно предполагалъ Липинскій, не ознакомившись съ
этимъ послhднимъ, но зная о немъ лишь
по нhсколькимъ словамъ Сергhевича9. Въ
проектh Вяземскаго и его сотрудниковъ
при перечнh общественныхъ группъ, которыя должны были прислать депутатовъ
Войско Запорожское называется вмhстh съ войсками казацкими, а о Малороссіи, какъ мы знаемъ, говорится отдhльно
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и только въ смыслh предположенія или
представленія “на волю”10. Такимъ образомъ, догадкh или заключенію Маркевича не
должно придавать безусловнаго значенія,
хотя, конечно, нельзя думать, съ другой
стороны, что Войско Запорожское по проекту устраняется отъ участія въ Коммиссіи, разъ онъ молчитъ о Запорожьи и при
упоминаніи о казацкихъ войскахъ какъ бы
подчеркиваетъ, что имhетъ въ виду казаковъ великороссійскихъ. Изъ такого молчанія мы не рhшаемся дhлать положительнаго заключенія объ отрицательномъ отношеніи къ Запорожцамъ составителя этого
проекта или о его колебаніяхъ въ этомъ
вопросh. А отношеніе такое существовало
и высказывалось въ связи съ Коммиссіей.
Выраженіе его мы находимъ въ “планh”,
напеч. Липинскимъ и въ примhчаніяхъ къ
нему неизвhстнаго. Въ этомъ “примhрномъ планh о выборh депутатовъ” вопросъ о
представительствh Запорожскаго Войска
не рhшается опредhленно и окончательно.
Заключая въ себh прежде всего исчисленіе
возможнаго количества депутатовъ, “планъ” этотъ даетъ сначала общую цифру ихъ,
а затhмъ указываетъ возможныя сокращенія. Къ числу этихъ сокращеній относится
исключеніе, кромh Остзейскихъ провинцій и губерній Новороссійской, Слободской и Малороссійской, еще и депутатовъ
войскъ казацкихъ, среди которыхъ при общемъ исчисленіи занимаетъ мhсто и Войско Запорожское. Въ “примhчаніи” къ этому “плану”объясняется, между прочимъ,
что “особливые депутаты положены” и для
казацкихъ войскъ потому, что “они также
(какъ иновhрцы) почти никакихъ законовъ
не имhютъ, а управляють въ своихъ жилищахъ какъ хотятъ” и для того, “чтобы симъ
образомъ ихъ также сколько-нибудь привести въ благопристойную жизнь”. Относительно Запорожцевъ, однако, у составителя “примhчанія” возникаютъ серіозныя
опасенія, поэтому онъ заявляетъ: “что однакожъ до Запорожскаго войска и калмыковъ надлежитъ, то въ разсужденіе политическимъ резоновъ, потребны ли съ нихъ
депутаты, оставляется на ВЫСОЧАЙШЕЕ Ея
Императорскаго Величества соизволеніе”.
Это опасеніе еще рhзче выразилъ неизвhстный авторъ замhчаній на названный
“планъ”: “Ежели отъ Запорожскаго Войска потребуются депутаты къ сочиненію
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законовъ, то сихъ продерзливыхъ людей
много сіе потревожить, ибо ихъ то и законъ, чтобъ жить своимъ закономъ. То же
разумhть надобно, прибавляетъ авторъ, и
о калмыкахъ”11.
Эти опасенія въ коммиссіи кн. Вяземскаго и др. не были, повидимому, признаны достаточно основательными. Въ окончательномъ текстh проекта въ вопросh о представительствh запорожцевъ нhтъ никакихъ
колебаній, хотя о калмыкахъ онъ высказывается отрицательно. Изъ общественныхъ
группъ, привлекаемыхъ къ избранію депутатовъ, последними называются здhсь
въ проектh “положенія откуда депутатовъ
прислать” –казацкія войска: “Отъ войска
донскаго съ каждыхъ десять станицъ по одному; отъ войска запорожскаго изъ Сhчи
четырехъ, а отъ прочихъ войскъ съ каждаго по два” – “кромh только калмыцкаго”.
Что эта редакція избирательнаго закона
совершенно чужда какого-нибудь опасенія
или предубhжденія по отношенію къ Запорожью, ясно и изъ того, что для выборовъ
депутатовъ отъ этого края былъ составленъ
спеціальный – особый “обрядъ” – отдhльно отъ прочихъ казацкихъ войскъ, конечно,
въ виду значительной и существенной разницы въ административномъ устройствh и
въ укладh жизни.
Обрядъ этотъ помhщенъ при “полоненіи” подъ буквою Ж. Хотя предлагаемые
въ немъ пріемы выборовъ не отличаются
въ общемъ по существу отъ печатныхъ обрядовъ, но мы приводимъ здhсь въ краткомъ изложеніи весь этотъ небольшой обрядъ ради нhкоторыхъ частныхъ выраженій, отличающихъ его и всh другія обряды
коммиссіи Вяземскаго отъ опубликованнаго текста. – Обрядъ содержитъ въ себh
10 пунктовъ. По полученіи манифеста о
созывh Коммиссіи, читаемъ въ п. 1-омъ,
кошевой атаманъ или въ отсутствіи его кто
по немъ имhетъ главную команду долженъ
публиковать его и читать въ церкви три воскресныхъ дня, затhмъ назначить день для
выбора и объявить всhмъ въ Сhчи, чтобы
были готовы къ тому дню. Къ этому времени должно быть приготовлено “особливое
мhсто” по разсужденію начальника, гдh
поставить столъ съ двумя ящиками, покрытыми сукномъ, съ надписями – “быть”
и “не быть”, должно также заготовить шариковъ “сколько у него въ Сhчи казаковъ
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состоитъ и при выборh быть можетъ” (2).
“Въ назначенной день выбора собравъ всехъ тhхъ казаковъ, кои у него дhйствительно всечи а непокуренямъ находятся, вести
совсякимъ благочиниемъ и по два врядъ
вцерковь къ литургіи”, послh которой долженъ быть отслуженъ молебенъ Святому
Духу, совершено окропленіе Св. водою,
прочтенъ манифестъ и всh приведены къ
присягh (п. 3). Приведя изъ церкви тhмъ
же порядкомъ въ назначенное мhсто, кошевой или иное главно-начальствующее
въ этомъ случаh лицо раздаетъ шарики и
читаетъ именную роспись всhмъ собравшимся; послhдніе при каждомъ имени
кладутъ въ ящики – непримhтно для другихъ – свои шарики; затhмъ происходитъ
ихъ подсчетъ и запись (п. 4). Роспись съ
указаніемъ количества шариковъ оглашается и получившій большинство признается депутатамъ; при равенствh числа
баловъ – происходитъ перебаллотировка получившихъ одинаковое количество
(п. 5). “Окончавъ такимъ образомъ выборъ
перваго депутата, читаемъ въ п. 6, начинаетъ кошевой или кто въ ево мhсте темъ же
вовсемъ порядкомъ выборъ другова третьяго и четвертаго депутата, и напослhдокъ, когда все четыре выбраны будутъ,
то предложитъ онъ собравшимся, что надлежитъ дать выбраннымъ полномочие (по
формh, общей съ депут. дворянскими и купеческими), также препоручить все жалобы какія они вкомисію представить имhютъ”. Полномочіе въ двухъ экземплярахъ
тогда же или на другой день подписываютъ – грамотные за себя и по довhрію за неграмотныхъ; жалобы должны быть съ подписями поданы черезъ недhлю, причемъ
въ нихъ “не мhшать” партикулярныхъ,
т. е. частныхъ дhлъ, “а писать толко общественные недостатки каковыбъ ни были”
(п. 7). Одинъ экземпляръ полномочія со
всhми жалобами вручается депутатамъ, а
другой кладется для сохраненія въ церковь
(п. 8). Объ исполненіи всего этого должно рапортовать въ Сенатъ, куда отправить
и депутатовъ, “снабдя надорогу по своему
разсужденію” (п. 9). “Впротчемъ же, кончается “обрядъ”, накрепко старается (кошевой или “кто въ ево мhсто”) дабы весь
выборъ депутатовъ и отправленіе ихъ не
далее продолжилось какъ чрезъ три мhсяца по полученіи имъ манифеста”.
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“Положеніе” и “обряды”, составленные
кн. Вяземскимъ и его сотрудниками, были
представлены или “поднесены” Императрицh Екатеринh. Начавъ первоначально
вносить нhкоторыя поправки на поляхъ
этихъ бумагъ, Екатерина на первыхъ же
страницахъ остановилась и принялась за
самостоятельную выработку текстовъ и
“положенія о выборахъ” и “обрядовъ”,
пользуясь отчасти, конечно, редакціей четырехъ своихъ помощниковъ. О депутатахъ отъ запорожцевъ Екатерина высказалась
нhсколько иначе, чhмъ предлагали эти
послhдніе. Она не назначила точно числа
представителей, но предоставила рhшить
этотъ вопросъ военной коллегіи: “отъ казатскихъ войскъ и отъ войскъ запорожской
імhетъ военная коллегія сравняясь съ симъ
положеніемъ прислать требованное число
депутатовъ”12. В копіи “положенія”, сдhланной рукой Г. Козицкаго, много помогавшаго Екатеринh въ предварительныхъ
работахъ по Наказу и Коммиссіи, въ этотъ
пунктъ внесены нhкоторыя поправки, какъ
не разъ встрhчаются онh и въ другихъ
мhстахъ “положенія” и “обрядовъ”, гдh
Екатерина нерhдко выражалась недостаточно правильно по русски и употребляла
слова, которыя не вполнh соотвhтствовали высказываемой мысли. Вмhсто слова
“сравняясь” Козицкій написалъ “примhниваясь”, а вмhсто “требованное” – болhе
ясное и подходящее слово – “потребное”.
Разсматривая эту копію Козицкаго, Императрица вносила въ нее многочисленныя
поправки, и между прочимъ замhнила въ
пунктh о запорожцахъ военную коллегію
“тhми вышними командами, гдh вhдомы”
запорожцы13. Эти поправки Екатерины
придали тексту, “положенія” и “обрядовъ”
видъ, обнародованный въ качествh избирательнаго закона и воспроизведенный въ
печати.
Такимъ образомъ, отъ Войска Запорожскаго депутаты должны быть высланы
обязательно. Число депутатовъ отъ Войска
предоставлялось опредhлить “вышнимъ командамъ”14, въ отличіе отъ проекта
Вяземскаго и “плана” Липинскаго, гдh
только назначено два представителя отъ
каждаго казацкаго войска, въ томъ числh
и Запорожскаго15. “Обрядъ” выборовъ въ
Запорожьи, предложенный на усмотрhніе Императрицы, былъ ею совершенно
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оставленъ въ сторонh, и поэтому указъ
14 декабря 1766 года, какъ и предшествовавшіе ему тексты “обрядовъ”, составленныхъ Екатериной, не даютъ никакихъ
правилъ, которыя можно было бы принять
въ качествh руководства при выборахъ.
Даны были, какъ извhстно, только “обряды” для выборовъ депутатовъ дворянскихъ, городскихъ и отъ разнородныхъ
группъ сельскаго населенія. Рhшеніе этого вопроса относительно другихъ слоевъ
населенія предоставлено было, очевидно,
“вышнимъ командамъ”, которыя должны
были намhтить и число депутатовъ и способы или пріемы для ихъ избранія. Такая
мысль высказана, повидимому, какъ справедливо полагаетъ проф. А.И. Маркевичъ16
, въ восьмомъ пунктh (собственно – объ
иновhрцахъ) указа губернаторамъ отъ
14 дек. 1767 г., гдh предлагается имъ – “не
оставить для тhхъ, для которыхъ обрядъ
выбора не присланъ, примhняясь ко образу ихъ житія и закона, стараться, дабы
выборъ происходилъ безъ отягощенія для
нихъ, и съ тишиною и добрымъ порядкомъ
во всhхъ мhстахъ”.
Такимъ образомъ, все дhло о депутаціи
отъ Войска Запорожскаго, какъ и отъ всhхъ
казацкихъ войскъ, должно было быть сосредоточено въ рукахъ той высшей администраціи, въ вhдhніи которой Войско это
находилось во время созыва Коммиссіи,
т. е. въ рукахъ графа Петра Александровича Румянцова, генералъ-губернатора
Малороссіи и президента недавно вновь
учрежденной Малороссійской Коллегіи.
Распоряженія Румянцова были предварены присылкою – изъ Малороссійской
Коллегіи17 и отъ кіевскаго генералъ-губернатора F.М. Воейкова)18 – двухъ экземпляровъ манифеста 14 декабря 1767 года, а
сверхъ того – особаго “циркулярнаго акта”
отъ Румянцова съ общими наставленіями
относительно наилучшаго выполненія въ
Малой Россіи призыва Императрицы19.
Манифестъ со всhми къ нему приложеніями былъ опубликованъ въ Сhчи Запорожской при народномъ собраніи 4 марта
въ воскресенье20. Только 21 марта былъ
полученъ отъ Румянцова ордеръ (Глуховъ,
3 марта 1767 г.), содержащій правила относительно выборовъ. Румянцовъ писалъ:
изъ манифеста вамъ извhстно, “какими
милосердыми средствы Ея Императорское
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Величество являя опытъ исътиннаго матерняго попечения, облагоденствіи всехъ
подъ данныхъ своея державы, подтверждаетъ несумненную вовсехъ насъ надежду,
что правосудие и доброй порядокъ, составляющие человеческое благо в’целомъ
мудрыми Ея мероположениями воз’водятся настепень совершенства”. “Я потому
обнадеживаюсь, продолжаетъ Румянцовъ,
что все воиско запорожское споспешествуя
своимъ благополучиямъ, воспріиметъ
срадостию, случаи предподаваемой к’достижению себе желаемого всякого вобще
благоучреждения; вчемъ всякъ благорозумной исвое собственное возчувствуетъ
скоро jтемъ самимъ отъдалять конечно все
виды партикулярной корысти, или каковыхъ пристрастій”. “По разсуждению того,
опредhляетъ Румянцовъ, что в’Сhче запорожской казаки по бол’шой части общее сожительство имеютъ, выбрали (бы) одного
толко депутата от’всего войска къ отправлению в’камисию сочинения новаго уложения; а дабы выборъ намногихъ местахъ
означенный небылъ тягостенъ товариству
то предложить вамъ оставляю вовсякой
курень, чтобъ воныхъ казаки прежде выбрали поверенныхъ межъ себя отъ всякого
куреня по пяти человhкъ и ихъ к’выбору
вдепутата уполномочили; которые послh
съехавшись въ назначенные отменя уже
срокъ иместо имеютъ выбирать депутата
поточности предписаніи къ тому вприложенномъ при манифесте обряде; для
приведенияжъ всего подписаннаго вдейство отъ правленъ квамъ от’меня ссимъ
господинъ полковникъ Милорадовичъ21,
которому поокончаніи повеленныхъ выборовъ воз’вратится комне свашимъ отомъ
рапортомъ”.
Давая такія указанія, значительно
отличныя, какъ очевидно, отъ “обряда”
Вяземскаго и другихъ, гдh не имhлось
въ виду назначать двухстепенные выборы, Румянцовъ воспользовался установленными для сельскихъ обывателей неодностепенными выборами, опираясь на
соображеніе крайняго неудобства непосредственнаго избранія одного депутата
столь многолюднымъ “товариствомъ”. И
для другихъ казацкихъ войскъ Малой Россіи Румянцовъ установилъ сходный порядокъ избранія депутатовъ22. Тамъ это дало
основанія для нhкотораго недовольства,
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выраженнаго, напр., въ наказахъ казаковъ
прилуцкаго и миргородскаго полковъ23.
Въ Сhчи Запорожской такое сближеніе съ
сельскимъ населеніемъ не вызвало при выборахъ, повидимому, никакихъ возраженій
или недовольства. – Принявъ двухстепенные выборы, необходимо было выработать и форму полномочія “повhреннымъ”,
предусмотрhннаго въ манифестh 14-го
декабря только для третьей группы избирателей (§9). Эта форма для запорожцевъ и
была составлена, естественно, въ общемъ
весьма близко къ полномочіямъ сельскаго
населенія: “По силh.. Манифеста..., коимъ повеленно намъ избрать поверенныхъ
для присилки к’выбору отвойска Запорожского депутата мы куреня (названіе)
товариство выбрали между собою куреня нашего товарищей (–имена–) – 1. действително домы иимение вкурене нашемъ
имеющихъ, 2. внаказанияхъ подозренияхъ ябедахъ иявныхъ порокахъ небывалыхъ, 3. нодоброго инезазорнаго поведения,
4. немоложе тридцати летъ; притомъ поручили” и т. д. – Здhсь выброшено совершенно лишь одно условіе избранія,
поставленное въ “Обрядh выборовъ” на
второмъ мhстh, – относительно женитьбы и существованія дhтей: для Сhчи это
условіе было, понятно, совершенно невыполнимо.
А. Милорадовичъ прибылъ въ Сhчь
21 марта Въ тотъ же день привезенный
имъ выше сообщенный ордеръ Румянцова былъ оглашенъ на войсковой сходкh24.
Когда въ каждомъ куренh были произведены выборы повhренныхъ, свhдhній у
насъ нhтъ. Сохранившіяся полномочія повhренныхъ не датированы. Любопытно,
что всh они “подписаны” семью казаками,
за которыхъ – по ихъ неграмотности подписывалъ восьмой. Во всякомъ случаh это
произошло въ ближайшіе дни, такъ какъ
къ 26 марта всh 19025 повhренныхъ уже
были на лицо, а полномочія ихъ предъявлены Милорадовичу. Въ этотъ день имъ
было объявлено Кошу, что повhреннымъ
“собраться надлежитъ сего марта 27 числа
въ церквh поутру рано, гдh по молебни по
освященіи воды и окропленіи оною всехъ
и по прочтеніи манифеста и для нихъ служащаго обряду приведены будутъ къ присяги, а по выходh съ церкви онымъ всемъ
повhреннымъ ити въ назначенное уже
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выбору мhсто въ Шкурынской курень”26.
Для баллотировки былъ составленъ списокъ всhхъ повhренныхъ съ оставленіемъ
пустого мhста у имени каждаго изъ нихъ.
Имена приведены не по чинамъ, а по куренямъ, причемъ отъ большинства куреней
во главh повhренныхъ названы атаманы, а
отъ нhсколькихъ – видные представители
Войска, – напр. бывшіе кошевые Филиппъ
и Григорій Fедоровы (№№ 126 и 176), войсковые старшины Н.Т. Косапъ (№ 6), Fедоръ Товстоногъ (№ 156), Лукьянъ Великій
(№ 168), наказный атаманъ Кузма Черный
(№ 61), судья войсковой Павелъ Головатый
(№ 166)27. – Баллотировка происходила по
порядку списка. Она не вызвала никакихъ
затрудненій или замhшательствъ28 и не затянулась, такъ какъ уже на шестомъ имени
все собраніе остановилось, какъ на наиболhе желательномъ представителh Войска
въ Коммиссіи. Въ имhющейся въ излагаемомъ архивномъ “дhлh” копіи этого
списка29 противъ имени повhреннаго отъ
куреня Деревянковскаго названнаго выше
старшины войскового Николая Тимофhева, по прозванію Косапа, сдhлана такая
приписка: “Балотированіе просходило посему списку до jмени Николая Тимофhева, а какъ Николая Тимофhева шариками
всh согласно вдепутаты вибрали jотозвались полковнику Милорадовичу что болше никого депутатомъ jзбhрать небудутъ,
то болше неболотированно”.
Николай Тимофhевичъ Косапъ былъ
однимъ изъ выдающихся представителей
Войска Запорожскаго и имя его не разъ
встрhчается въ исторіи Сhчи. По свhдhніямъ, сообщаемымъ Скальковскимъ, онъ
былъ старшиною еще въ Алешковской
Сhчи30, затhмъ – по возвращеніи Запорожцевъ на старыя свои мhста участвовалъ въ
числh наиболhе отличныхъ куренныхъ
атамановъ въ пограничной службh во время борьбы Россіи въ 1734 г. съ Крымскимъ
ханомъ31. Въ пятидесятыхъ годахъ Косапъ
былъ однимъ изъ представителей Войска
при разсмотрhніи весьма остраго вопроса
о размежеваніи и описаніи пограничныхъ
земель Новой Сербіи и Запорожской Сhчи32. Кромh того онъ былъ одно время
войсковымъ судьею, что не разъ отмhчается въ перепискh о его избраніи въ Коммиссію, многократно бывалъ куреннымъ
атаманомъ; въ 1763 г. Косапъ hздилъ въ
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С.-Петербургъ полковникомъ “столичниковъ”, т. е. особой депутаціи для полученія
отъ правительства жалованія33, – и т. п.
Но принять участіе въ занятіяхъ Законодательной Коммиссіи Н.Т. Косапу не привелось. Уже все было готово для отъhзда34,
былъ назначенъ день отправленія, – но въ
это время избранный “такъ сильно заболhлъ, что и ехать крайне неможетъ”. Донося
(2 іюля 1767 г.) объ этомъ печальномъ событіи гр. Румянцову, Кошъ Войска Запорожскаго указалъ, что “хотя время назначенное
кприезду миновало, но намhсто его другого въ депутата изобрать безъ истребованія
увашего графскаго сиятельства дозволенія
удержанось”. Воспользовавшись этимъ
случаемъ, Кошъ возбудилъ передъ Румянцовымъ вопросъ и объ увеличеніи числа
депутатовъ отъ Войска. Румянцовъ, какъ
указано было выше, предположилъ ранhе
только одного депутата. “Вашего графскаго
сіятельства ордеромъ, писалъ теперь Кошъ,
повеленно извоиска запорожского вразсужденіи общежителства выбрать едного депутата”; по обряду же, отмhчаетъ онъ, однимъ депутатомъ представляется и “единый
только городъ jли имhстечко”, “почему
сМалороссіи мало несовсякого полку подепутату выбрать веленно”. Между тhмъ
“войско запорожское своимъ жительствомъ и ищислениемъ войска непротиведного,
двоихъ или треихъ полковъ, новесма свыше
имhетъ обширность, ибо кромh куреней
простирающихся до сорока, вкоjхъ вовсякомъ немало исчисляется войска [зачеркнуто:
потисячh иболhе], имhются еще полковники скомандами вособенныхъ мhстахъ”.
Въ силу этого соображенія войско считаетъ
себя “обыженнымъ”, почему дерзаетъ “трудить” графа Румянцова просьбою о разрhшеніи выбрать кромh замhстителя Косапа
и еще одного депутата. – Одновременно
съ этимъ доношеніемъ кошевой атаманъ
П. Калнишевскій особо писалъ объ этомъ
дhлh Румянцову. Въ письмh своемъ онъ
привелъ любопытное указаніе, что Запорожское Войско, единодушно желая “по обширности мhста и болъшому числу войска
отправить двухъ депутатовъ”, уже назначило вторымъ своимъ представителемъ войскового судью Павла Головатаго, “командовавшого войскомъ безъ бытности моей да
курhнного атамана”. – Графъ П. Румянцевъ
отнесся къ просьбh запорожцевъ съ поСхідний світ №4 2004
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лнымъ сочувствіемъ. “Первое мое опредhленіе о выборh отъ войска Запорожского
одного депутата послhдовало, откровенно
объяснялъ онъ въ частномъ письмh къ Калнишевскому35, единственно изъ того, что я
заключилъ, что все войско живетъ вмhстh,
а въ зимовникахъ остаются по большей
части одни работники”. Иначе объясняетъ
онъ дhло въ ордерh Войску тогоже 9 іюля:
одинъ депутатъ намhченъ былъ “какъ въ
разсужденіи того, что нужды всhхъ частей войска суть въобщh однh, такъ и изъ
предосторожности, чтобъ при семъ выборh
непроизошло войску излишнее затруднhніе”; узнавъ же, что войско находитъ “за
нужно и нетягостно для себя” послать двухъ
депутатовъ, Румянцовъ предоставляетъ ему
право помимо замhстителя Косапа избрать
еще одно или двухъ лицъ36. – Такимъ образомъ нынh самъ Румянцовъ пошелъ еще
далhе Запорожцевъ, думавшихъ только о
двухъ, а не о трехъ представителяхъ. Первоначальныя свhдhнія его объ укладh жизни
Войска оказались совершенно недостаточными, почему онъ такъ легко и уступилъ
представленіямъ Коша.
Выборы новыхъ депутатовъ происходили 18 іюля 1767 года, на этотъ разъ въ Кущевскомъ куренh, потому, вhроятно, какъ
думаетъ Скальковскій, что кошевой былъ
изъ него37. Отъ Румянцова, повидимому,
для присутствія при избраніи никто не
былъ присланъ. Выбранными оказались –
уже упомянутый выше войсковой судья
Павелъ Фроловъ Головатый, еще ранhе
намhченный Войскомъ, какъ желательный
представитель его въ Коммиссіи, и куренной атаманъ Моисей Стефановичъ Скапа
(изъ куреня Корсунскаго). Оба они 24 іюля
уже были отправлены въ Москву38.
Депутаты hхали въ столицу не одни. Съ
ними былъ цhлый штатъ служителей. Во
первыхъ при нихъ находился писарь Степанъ Михайловичъ Роменскій; затhмъ –
Петръ Стhна, которымъ пользовались
главнымъ образомъ для пересылки доношеній и писемъ между Кошемъ и депутатами; кромh того, – какъ упоминается въ
одномъ изъ писемъ къ П. Головатому изъ
Коша, – при депутатахъ были еще конюхъ,
кухарь, кравецъ, швецъ и “протчие”39.
Тогда же были отправлены въ Сенатъ
и въ коллегію Иностранныхъ дhлъ на имя
Императрицы прошенія о допущеніи деСхідний світ №4 2004

путатовъ къ лицу самой Екатерины “по
примhру прежде посылаемыхъ”. А кромh
того депутаты повезли съ собою цhлое собраніе писемъ къ разнымъ лицамъ “извысокихъ генералhтетовъ”: гр. К.Г. Разумовскому, Н.И. Чичерину, Н. и П. Панинымъ,
кн. А.А. Вяземскому, гр. Гр., F. и А. Орловымъ, графамъ Р. и Ив. Воронцовымъ,
гр. П. и З. Чернышевымъ, В.Е. Адодурову, гр. В.В. Фермору, сенатору Н.Е. Муравьеву, А.П. Мельгунову, гр. П.А. Дивьеру,
кн. А.М. Голицыну, войсковому атаману
Донскихъ казаковъ С.Д. Ефремову и матери его “генеральшh Донской Ефремовой”, Платону (Левшину), тогда бывшему
архимандритомъ Св.-Троицкой лавры и
законоучителемъ наслhдника Павла Петровича; кромh этихъ писемъ были даны
депутатамъ еще письма къ нhкоторымъ
лицамъ изъ канцеляріи иностранной коллегіи – И.О. Пуговишникову, Л.Г. Никитину, “регистратору сенатскому малороссійскихъ дhлъ” П.Ф. Хорошилину, секретарю
Я.П. Козельскому и др. Въ большей части
этихъ писемъ, извhстныхъ намъ по черновымъ спискамъ въ архивномъ “дhлh”,
Калнишевскій благодарно вспоминалъ
о любезномъ и ласковомъ отношеніи къ
нему во время его пребыванія въ Петербургh и просилъ подобнаго же отношенія и къ нынh отправляемымъ депутатамъ Войска. Графу Захару Чернышову и
гр. Кириллу Разумовскому – “премилосердымъ или милостивhйшимъ батькамъ и
патронамъ нашимъ” – письма почти тождественны – съ указаніемъ, что депутаты
запорожскіе “препоручаются въ ихъ высокое покровительство....: когда ихъ вчемъ
къ вашему высокографскому Сіятельству
представленіе зайдетъ посилному иполному.... могуществу, а квойску запорожскому
здавна продолжаемой милости жаловать
неоставлять”.
Депутаты съ пути присылали Калнишевскому сообщенія о своемъ путешествіи: 7 августа извhщали о проhздh черезъ крhпость Козловскую при содhйствіи
и услугахъ со стороны К, F. Штофельна,
къ которому было ранhе писано изъ Коша
о предстоящемъ проhздh депутатовъ;
21 августа они писали изъ Курска, что прибыли туда только въ этотъ день, промедленіе произошло оттого, что подъ палубомъ
и коляскою часто ломались колеса. Въ
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Курскh произошла смhна – были наняты
ямщики изъ курскихъ жителей и на ихъ
роспуски переложены вещи съ прежнихъ
возковъ, а казаки самарскіе и кодацкіе съ
ихъ подводами отпущены назадъ – домой.
Въ Москву прибыли депутаты къ самому
началу сентября и 3-ьяго числа уже являлись въ Сенатh40, какъ того требовалъ Манифестъ 14 декабря. “За прибытиемъ нашимъ в Москву покомисіи проекта Новаго
Уложенія, писали съ нарочнымъ депутаты,
господиномъ маршаломъ Александромъ
Иллhчемъ Бибиковымъ всоборной Успенской церквh приведении мы кпрысяги
jзнаками насъ уполномочили41, а посаженни ми вграновитой полатh между депутатами поднумеромъ 396”.
Обычно при поhздкахъ въ Кіевъ или
столицы представители Войска останавливались въ монастыряхъ42. Такъ поступили
и наши депутаты. Мhстомъ ихъ жительства въ Москвh былъ, повидимому, Московскій ставропигіальный Новоспасскій
монастырь, къ архимандриту котораго
Симону изъ Коша еще при избраніи Косапа была отправлена просьба – “по старой
кнамъ Вашего Высокопреподобія приязни” предоставить депутату съ его спутниками квартиру “ивпротчихъ нужныхъ
случаяхъ милостію неоставить жаловать”.
Повидимому, съ этимъ монастиремъ и его
настоятелемъ Симономъ (Лаговскимъ) существовали у Войска тhсныя связи, такъ
какъ и въ 1774 г. его депутація “квартировали по милости отца архимандрита въ
Новоспасскомъ монастырh43, а въ перепискh депутатовъ 1767 г. съ Кошемъ не
разъ передается объ обмhнh привhтствій
между послhднимъ и Симономъ и о назначаемыхъ и желаемыхъ имъ “презентахъ”44.
Правительство при составленіи “положенія” о Коммиссіи не имhло, повидимому, въ виду предоставить депутатамъ отъ
казны помhщенія для проживанія во время пребыванія въ столицахъ. Ни въ самомъ манифестh 14 декабря съ его приложеніями, ни въ одномъ изъ извhстныхъ намъ
предварительныхъ проектовъ, этого “положенія” нhтъ ни одного слова относительно
этого предмета. Напротивъ, при расчетh
размhровъ жалованія народнымъ представителямъ были приняты во вниманіе предстоявшіе имъ расходы на наемъ квартиръ,
какъ это можно видhть по подробной
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вhдомости, опубликованной покойнымъ А.И. Маркевичемъ. Тамъ на квартиру
дворянскимъ депутатамъ намhчено по 36
рублей, городскимъ – по 24 рубля, а всhмъ прочимъ по шести45. Въ Сhчи, однако,
взглянули на дhло иначе. “Отъ приехавшихъ сМосквы слышимъ мы, писали отсюда
Головатому и Скапh, что вами квартеры
от правителствующаго Сената нетребовано jнеотведено; ежели сие такъ, то чтобъ
нелишится изволтh требовать, jбо если
вамъ неотведется по причинh, незанесенія прозбы, то для по васъ приехавшихъ
хотябы jпрошено будетъ отвода неучинится, какже отведутъ, то хотя внеи нестоите
абудете квартеровать нанинhшней то въ
томъ нужды нетъ”. Депутаты, не получивъ достаточнаго удовлетворенія по дhлу
объ увеличеніи жалованія (о чемъ сейчасъ
ниже), “икватери отсенату просить неотважились”, какъ объясняли въ доношеніи
Кошу. “Ахочайбы прозба отнасъ ибыла то
крайне сего получать неможемъ, затhмъ
когдабъ протчимъ депутатамъ квартери
дани, тобы инамъ способно было просить,
итакъ посей комисіи намъ отличнимъ противъ протчихъ таковыхъ войскъ депутатовъ быть неможно, азовсего видно что протчіимъ тожъ инамъ слhдуетъ”.
Болhе сложныя отношенія вызвало
дhло о размhрh жалованія депутатамъ
Запорожскаго Войска. По закону или “Положенію” о Коммиссіи было лишь три разряда вознагражденія: дворянамъ по 400
рублей, городовымъ депутатамъ по 122, а
всhмъ прочимъ – безъ какого либо различія – по 37 рублей46. Въ коммиссіи Вяземскаго при составленіи проекта положенія
о Коммиссіи предполагалось содержаніе
депутатовъ отъ казацкихъ войскъ, въ томъ
числh и Запорожскаго, какъ и депутатовъ Малой Россіи, Слободской и Новороссійской губерній, возложить на населеніе
этихъ областей “оставить на иждивеніи
войскъ и тhхъ городовъ”, имhя въ виду,
что въ нихъ обложеніе населенія ведется не
по душамъ, какъ повсюду, а “особливымъ
ихъ обрядомъ”. Поэтому и высказано было
мнhніе, чтобы имъ “оставить на волю,
расположить содержаніе депутатовъ между собою, какъ они хотятъ, только предписать, чтобы жалованіе и имъ не меньше
здhсь (т. е. въ проектh для дворянъ, горожанъ и т. д.) опредhленнаго производимо
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было. Впрочемъ же, прибавляется, никому
не запрещается сверхъ того сколько кто
кому хочетъ прибавить”47. Въ “Положеніе” 14 декабря 1767 г. это предположеніе
не перешло и всh депутаты были разбиты
въ отношеніи жалованія на три указанныя
уже группы. Составъ первой и второй болhе или менhе точно опредhлялся самимъ ихъ названіемъ, послhдняя же изъ нихъ
охватывала слишкомъ разнообразныя общественныя состоянія, что и вызвало рядъ
возраженій отъ послhднихъ48, въ томъ числh и отъ Запорожскихъ депутатовъ. “Всh
легкіе войска, жаловались Головатый и
Скапа въ первомъ своемъ письмh въ Кошъ,
ниже градскихъ то есть между черносошними опроверженни, ачорносошним написанно вманhфестh жалованя получать
потридцатсемъ рублевъ, то уже таковымъ
жалованемъ пропитать иодhть себе крайне
нhчимъ будетъ; сихъ ради обстоятельствъ
покорно просимъ вмhсяцh мартh насъ
присилкою денгами неоставить дабы мы
противъ протчіихъ депутатовъ посмhянии
быть немогли”. Сами депутаты, повидимому, имhли въ виду здhсъ пока главнымъ
образомъ матеріальную сторону дhла, хотя
Головатый 15 дек. и подчеркнулъ въ своемъ донесеніи, что “насъ нинh испослhднимъ родомъ исчерносошними мужиками
сравнили, службы нашh ичесть совсhмъ
уничтожили”. На это послhднее обстоятельство и обратилъ свое особое вниманіе
кошевой атаманъ Калнишевскій. “Когда
такъ подленно зделанно jли еще зделается, писалъ онъ, то здhшнему запорожскому войску немалая обида послhдуетъ jбо
войско запорожское, объясняетъ кошевой,
противъ другихъ легкихъ войскъ, на земляхъ государевихъ жительствующихъ jслужащихъ состоитъ вотменности потому
что войско Запорожское охотно да jзсвоею
землею jзстара вкорони полской заслуженною поддержаву всероссійского престола принялись и по верной присяжной
должносты изсвоего собственного кошту
получая небольшое жалованя служитъ даjотдавныхъ временъ еще при продолжении
двору полскому службъ от корони полской
привилегиями шляхтою было утверженно
что jпоныне наблюдается. Потому, указываетъ Калнишевскій, рекомендуется вамъ
дабы производимо вамъ было жалованя
какъ протчей шляхтh исоною заседаніе
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jмели отсебе доношение подать кего превосходителству г. генералъ-маіору Бибикову поелику онъ при той сочинения проекта нового уложения коммиссии маршаломъ находится jпредводителство jмеетъ.
Будижъ, продолжаетъ онъ свои указанія,
отего превосходителства потому нhчего
неучинится, то вкомисии доношениемже
представить jнасъ осемъ произшествіи
увhдомить”. Въ черновомъ спискh этого
отношенія Коша были даны депутатамъ
указанія и относительно дальнhйшаго
образа дhйствій: “аежели jвкомисии потому вашему представлению требуемаго
невоспослhдуетъ”, въ такомъ случаh, “обявя вкомисыи всему собранию всемъ вашу
jвсего здhшнего войска несносную обиду,
приездите вкошъ”.
Депутаты Войска Запорожскаго, повидимому, не дожидались отъ Коша отвhта
на свое представленіе о назначенномъ имъ
въ Коммиссіи жалованіи, а сами предприняли шаги въ Москвh для измhненія
дhла. Первоначально они присоединились
къ общему отъ всhхъ депутатовъ легкихъ
(т. е. казацкихъ) войскъ докладу по этому
вопросу49. Докладъ этотъ былъ направленъ къ Императрицh черезъ графа Григорія Орлова, который, какъ писалъ въ Сhчь
Павелъ Головатый, “объявилъ щасливъ бы
я былъ когдабъ де вы чрезъ мене сие получили”. Но “больше нhякой резолюціи
отего неслихали”. Тогда запорожскіе депутаты подали отъ себя особое доношеніе по
этому дhлу уже въ Сенатъ. Отмhтивъ въ
немъ, что по правиламъ организаціи Коммиссіи депутатамъ пожаловано жалованіе
по различію ихъ состоянія, они разъясняли, къ какому “состоянію” должно отнести запорожское войско. “А и въ войскh
запорожскомъ, говорили они, служатъ и
въ Сhчи запорожской жительство имhютъ изъ шляхетства и гражданъ, но что все
общество войска запорожскаго равно Ея
Императорскому Величеству отправляетъ
воинскую службу, тhмъ наипаче между
онымъ раздhленій на особливыя каждаго
состоянія нhтъ, въ разсужденіижъ сего не
по примhру прочихъ войскъ во многомъ
числh, но отъ всего войска запорожскаго
токмо два депутата мы нижайшіе выбраны
иприсланы, поеликужъ о произвожденіи
намъ нижайшимъ жалованья ассигнаціи
нhтъ, то мы онаго по нынh не получая
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претерпhваемъ нужду и недостатокъ, небудучи и отъ войска запорожскаго довольнымъ екипажемъ снабдены наибольше во
упованіи на всемилостивhйшее Ея Императорскаго Величества къ войску запорожскому и ихъ депутатамъ благопризрhніе,
которымъ войско запорожское при всякихъ
случаяхъ во время бытія въ столицh отъ
него посылаемыхъ всемилостивhйше жъ
пользуется”. Въ силу всего этого Головатый и Скапа просятъ Сенатъ “предстательствовать” предъ Императрицей, “дабы
мы.... пожалованы были противу дворянскихъ депутатовъ жалованьемъ”.
Представленіе это, какъ сообщалъ Головатый, въ Сенатh принято не было50.
“Аобявилъ первhе генералъ прокуроръ
князь Вяземскый что уже о видачи вамъ
жалованя опредhленіе учиненно иприказалъ явится встацъ кантору апотомъ коберъ секретарю Самоилову обявится; заявкоюж встацъ канторh, писалъ депутатъ,
обявленно намъ что всhмъ легкихъ войскъ
депутатамъ положенно жалованя по 50 р.51,
ичрезъ то будучи мы вовсе крайнhйшей
обидh ибезчестіи безвашего осем дозволения оного жалованя также и прогоновъ52
что крайне помалому числу положено ведну нашу обиду ипонинh непринимали”. –
Получивъ это извhстіе и узнавъ о неудачh
ходатайства представителей Войска передъ Сенатомъ, Калнишевскій предложилъ
Головатому обратиться по этому дhлу къ
маршалу Коммиссіи Бибикову и самъ отправилъ послhднему заявленіе (28 янв.).
Онъ просилъ маршала исходатайствовать
“укого надлежитъ” полнаго уравненія жалованія запорожскихъ депутатовъ съ жалованіемъ дворянскихъ представителей. Размhръ жалованія, соотвhтствующій вознагражденію “черносошниковъ”, и даже
нhсколько повышенный до 50 рублей,
является чрезвычайно обиднымъ во-первыхъ для депутатовъ войска, такъ какъ оба
они – “изъ служилыхъ въ шляхетствh состоящихъ людей” и получаютъ дворянское
жалованіе въ войскh; а во-вторыхъ, – это
немалая обида и самому Войску: и старшина и казаки войска по прежнимъ привилегіямъ состоятъ “во всякихъ расправахъ
вравенствh изшляхътою иниединого здесь
служилого человhка чтобъ онъ неравненъ
былъ шляхтh неимhется”; депутаты, поэтому, выбраны и посланы обще – какъ
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старшины, такъ и отъ казаковъ. – Это письмо было передано Бибикову въ концh февраля возвратившимся изъ отпуска въ Сhчь
депутатомъ Скапой. На него “врезолюцию
получилы, какъ сообщалъ послhдній, что
уже того (т. е. прежнихъ распоряженій) ни
коимы мhрами отъмhнит неможно”.
Такимъ образомъ и эта попытка возстановить честь войска окончилась полною
неудачею. Впрочемъ, жалованіе казацкимъ
депутатамъ было еще нhсколько повышено. 14 апрhля 1768 года генералъ-прокуроръ Вяземскій предложилъ въ Сенатh
Высочайшее повелhніе – “присланнымъ
отъ казацкихъ войскъ и здhсь состоящимъ
депутатамъ, сверхъ получаемаго ими нынh
жалованія, прибавить еще каждому по десять рублевъ въ годъ, въ разсужденіи излишнихъ здhсь издержекъ, начиная оную
прибавку производить съ 1 генваря сего года”53. Но отъ 60 рублей до 400, т. е. до уравненія съ дворянами было еще очень далеко.
Послhдній шагъ, который рекомендовалъ
депутатамъ кошевой, – представить дhло
въ собраніи Коммиссіи, депутаты въ нhкоторой степени лишь исполнили и то гораздо позднhе и мелькомъ, между прочимъ54.
Головатый во всякомъ случаh былъ правъ
въ своихъ ожиданіяхъ, когда писалъ еще въ
декабрh 1767 года – “какъ уже мы своею
честью ипротчимъ обижденни иизовсего
видно добра ненадhятся”, “на жаловане
надhятся нhчего”.
Итакъ, запорожскіе депутаты оказались
безъ казеннаго жалованія: назначеннаго
имъ позднhе пятидесяти-рублеваго они не
брали, какъ указалъ имъ Калнишевскій55 и
какъ понимали это и они сами. Въ виду такого обстоятельства они получали содержаніе отъ Коша. Объ этомъ депутаты писали съ первою же почтою, отправленной
Войску по пріhздh въ Москву (2 окт.). Еще
не обративъ строгаго вниманія на размhрú
назначеннаго имъ вознагражденія, какъ на
совершенно несоотвhтствующій ихъ состоянію и положенію, Головатый и Скапа
заявляли, что при тридцатисеми рубляхъ
“пропитать и одhть себе нhчимъ будетъ”.
Имhя къ тому же свhдhнія о предполагаемомъ переhздh Коммиссіи въ Петербургъ,
депутаты не могли “проминуть”, что въ
Москвh всякій “кормъ” “чрезъ мhру дорогъ”, какъ и въ Петербургh, а когда, будетъ совершаться этотъ переhздъ – будетъ
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еще дороже. Поэтому они расчитывали,
что имъ хватитъ имhющихся денегъ “накормъ инавсh нашh необходимосты”
только до марта мhсяца56. Въ виду этого
Головатый и Скапа, во-первыхъ, просятъ
разрhшить имъ въ случаh надобности занимать деньги, но такъ, “чтобы мы втомъ
изобожденни небыли”, т. е. очевидно, чтобы выплата этого долга лежала на Кошh;
а съ другой стороны, просятъ – въ мартh
мhсяцh “присылкою денгами неоставить
дабы мы противъ протчихъ депутатовъ посмhянни быть немогли”. Калнишевскій
отвhтилъ полнымъ согласіемъ на просьбу о займh, но оговорилъ, что слhдуетъ
стараться занимать “втаковихъ людей которимъ бы можно здесь всhчи іли вмалой
Россіи отдачу учинить”. Просьбу о присылкh денегъ Головатый повторилъ и въ
декабрьской почтh. А въ январh, отвhчая
на только что приведенное указаніе кошевого, сообщалъ, что “заденги справка чиненна толко тутъ таковихъ купцей несискуется, когдаж ивпhтербургh несисчется
то крайняя нужда вденгахъ слhдоватиметъ
покорно прошу извоиска прислать хочай
сотъ пять рублей”. Вмhстh съ тhмъ Головатый проситъ “неоставить для нашего
тутъ пребиванія схарчей прислать пшона,
муки пшеничной, риби, сала, вина част
лутшого ачаст подлhйшого для горhлки,
ибо тутъ всякіе харчи дороги, анинh подсей съездъ почти вдвое противъ прежнего
дорогше”57; сверхъ того депутатъ поручалъ
“вмене взять двh пари воловъ ипшеничного борошна.. иприслать по веснh когда
Богъ даруетъ дождать”. На счетъ харчей
Калнишевскій обhщалъ отправить ихъ
“въ предбудущую весну”; что же касается
денегъ, то ихъ онъ предполагалъ послать
черезъ полковника, который отправится
въ Петербургъ за жалованіемъ58, какъ просили позднhе (7 марта) и Скапа съ Головатымъ: “когда полковникъ зъ атаманами
за казною сюда въ Пhтербургъ слhдовать
будутъ, то чрезъ онихъ какъ кормовимы
денгами такъ ипрысилкою жаловання насъ
неоставить; дабы мы между прочіими господамы депутатамы своимъ жалованнямъ
моглы похвалытись”. Однако, этой просьбы и своего обhщанія кошевой атаманъ не
исполнилъ: “хотя слhдовало было вамъ
денегъ напрокормленіе переслать”, писано
было изъ Коша 12 мая 1768 года, но извhсСхідний світ №4 2004

тіе о совершенномъ ими недавно въ Москвh займh у купца П. Руденко въ суммh
500 рублей59 остановило эту отсылку: по
издержаніи же этихъ денегъ будутъ доставлены и отъ Войска.
Вhроятно этимъ займомъ депутаты могли вполнh удовлетворить своимъ потребностямъ въ деньгахъ; по крайней мhрh,
въ “дhлh” нhтъ болhе никакихъ извhстій ни о высылкh денегъ отъ Войска, ни
о другихъ попыткахъ добыть средства для
содержанія въ столицh себя и бывшаго съ
ними довольно значительнаго штата служителей. На излишество и дороговизну
содержанія этихъ послhднихъ было скоро обращено вниманіе въ Сhчи, послh
поhздки туда депутата Скапы, – и Павлу
Головатому, какъ будетъ указано ниже,
было предложено главнымъ образомъ въ
цhляхъ экономіи сильно уменьшить ихъ
количество.
———
Жизнь запорожскихъ депутатовъ въ
столицахъ вызывала не только одни денежныя зат рудненія. Гораздо болh е
замhчательнымъ и любопытнымъ затрудненіемъ, которое пришлось перенести
представителямъ Войска, были далеко не
мирныя отношенія ихъ между собою. Исторію этихъ ссоръ и неладовъ между Головатымъ и Скапой можно возстановить
довольно подробно, такъ какъ въ дhлh
сохранились, съ одной стороны, письма
Головатаго къ Калнишевскому и войсковому писарю Ивану Яковлевичу Глобh о
томъ, чтó такъ не нравилось Головатому
въ поведеніи Скапы, а съ другой, – письма Калнишевскаго къ Головатому по этому
же дhлу, основанныя въ большей части на
разсказахъ самаго Скапы, который въ декабрh мhсяцh 1767 г. уhзжалъ домой въ
Запорожскую Сhчь60, и на сообщеніяхъ
нарочныхъ, доставлявшихъ Кошу почту
отъ депутатовъ.
Первыя свhдhнія о томъ, что Головатый и Скапа невполнh дружны между
собою, даетъ намъ письмо Головатаго къ
кошевому отъ 15 декабря 1767 г. Здhсь
Головатый сообщаетъ: “Опоездкижъ атамана Моисея отселъ хочай я инедозволялъ
доприезду откоша нарочного однакъ онъ
мене непослухал, имежду протчими спорними сомною рhчами виговорил мнh
когда ти мнh воспящаешъ досhчи hхать
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то я самъ себе ножемъ зарhжу, почему я
болше о поездки его отсель иговорит ему
перестал”.
Въ этомъ указаніи еще нhтъ ясныхъ данныхъ для заключенія, что отношенія между депутатами были натянуты: отлучаться
изъ Коммиссіи могъ всякій депутатъ – это
предусматривалъ и опредhлялъ и “обрядъ
выборовъ”. Что бесhды Головатаго и Скапы приняли такой острый характеръ, въ
этомъ тоже не должно бы признать чегонибудь исключительнаго: намъ извhстно,
что многіе депутаты на время и навсегда
оставляли Коммиссію – подъ вліяніемъ
“одиночества”, т. е. проще говоря, очевидно скучали по дому, а отсюда до рhзкихъ
словъ Скапы можетъ быть и не такъ далеко. Дальнhйшіе строки того-же письма
какъ будто бы даютъ еще болhе основаній
думать, что Скапа просто хотhлъ освободиться отъ депутатскаго званія: Головатый
прямо пишетъ: “намhстожъ его кого сюда
по усмотренію вашему другого прислать
изволите то покорнhйше прошу выбрать
доброго надежного и грамотного человhка61, и отобравши ватамана Скапи депутатской знакъ оному поручить, ибо безоного
ивкомисіи быть неможно иприказать ему
поспhшать вПhтербургъ даби явился непремhнно слhдующого 768 году ввеликой
постъ на первой седмицh”. Объ этомъ-же
писалъ тогда же Головатый къ войсковому
писарю Глобh: его депутатъ проситъ приложить “стараніе” “пописму моему вкошъ
написанному”, “дабы умедлhния неслhдовало, икогда атаману перемhну вкошh
учинятъ, то старайтесь пожалуйте чтобъ
доброго человhка сюда прислали изнакъ
в’атамана отобравши тому поручить кого
буде сюда присилать”.
Калнишевскій не нашелъ возможнымъ
допустить отказъ Скапы отъ депутатскаго
званія и замhну его другимъ лицомъ. “Господинъ депутатъ Моисей Скапа за приездомъ своимъ вСhчъ просилъ его отдолжносты
депутатской уволненія”, пишетъ кошевой
Головатому 15 янв. 1768 г. “Точию что онъ
дhствително уже такъ какъ и вы отвсего
здешнего воиска депутатомъ выбранъ иотправленъ вмhстh свамы вкоммисию осочиненіи проэкта новаго уложения даивманифестh напечатанномъ положенно, еслибъ
какой депутатъ зачемъ либо вдепутатской
должносты быть непожелалъ то оную долж170

ность самъ бы другому депутату спозволенія коммысии изъ себе отдалбы, потому его
оттой должносты безъ позволения коммысіи здесъ неуволненно, иотправъляется онъ
зсимъ къ вамъ для хождения попрежнему
свамы впоказанную коммысию”.
Еще не получивъ этого письма Калнишевскаго, Головатый излагалъ въ доношеніи своемъ въ Кошъ отъ 4 января 1768 года
основанія, по которымъ, по его мнhнію,
нежелательно возвращеніе Скапы въ Коммиссію и которыя разъясняютъ сущность
всего дhла о послhднемъ. “Покорнhйше
прошу, пишетъ депутатъ, намhсто Скапи вибирать человhка нетакого какь онъ
вкомисіи сидячи кругом себе обхарка обплюет что изъ сторони срамно смотрhтъ,
имногие депутати говорили что знат нема
лутшого человhка ввойску дасего втакую
важную коммисию прислали; даизовсего
его обхождения тутъ видно было, что онъ
поболшой части ехал нестhм чтобъ войску услужит, норазсуждая положеніе дворянское жалованя даби взят вгодъ четирhста рублей жалованя, и вту надежду взялъ
вмене денегъ кромh тhхъ что вкошh дано
ему, сто двадцатпят рублей ичрезъ все его
тут битие исправлялъ одежду, даноне взял
было у мене вороного за тридцать рублей
ичто заплатит нhчимъ при отезде его обратно я принял”. “Но вибирайте, проситъ
Головатый, человhка здорового доброй совhсти надежного даиграмотного, которой
зналъ бы что читается вкомиссіи и оттого
чтения моглъ бы записки потребніе кнашей
сторонh чинит и вслучаи подписатся начем
надобно будетъ, ибо когда зачнуть читать
малороссійскіе наказы даинашъ, то много
противнихъ сторонъ будетъ нанас и мнhния подаватимуть чемъбы избыт; скапиж
пожалуйте неприсилайте ибо онъ нhякой
вползу войску услуги непринеслъ, ноболше поего гордости изавзятости непринимая
нhоткого доброго совhту, атолко самъ себе
чинил разумним предпрочими депутатами
привелъ впосмhяніе ипредосужденіе, ичрезъ его все тутъ битіе поступал нетакъ якъ
должно, иякъ с’коша отправлено, новсегда
вспорах ивпротивности находился”.
Эти представленія Головатаго уже
очень запоздали, – отвhтъ на просьбу о
смhнh Скапы уже былъ отправленъ вмhстh съ этимъ депутатомъ обратно – въ
Москву, – и по этому теперь Калнишевскій
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лишь сослался на первое свое письмо по
этому вопросу.
Но вся эта исторія со смhной Скапы
имhла и другую сторону, – другую подкладку. Эта сторона обрисована въ письмахъ Калнишевскаго къ Головатому, – конечно, по разсказамъ самаго Скапы во
время его пребыванія въ Сhчи въ январh мhсяцh 1768 года. “Извhстно есть,
пишетъ Калнишевскій 15 янв. 1768 г., яко
ввасъ стоварищемъ имhется межъ собою несогласие – невhдомо счего – [вм.
зач. – и дhлается между усобство], акакъ чрезъ таково между вамы несогласие j
частіе ссори нечто иное можетъ родится
какъ одно попрозбh нашей вдhлахъ войсковихъ помhшателство имедлителность
а паче безполезние резолюціи. При такихъ
же случаяхъ буди ви стоварищемъ jмhете
какую ссору должно оную оставить jбо ви
доволно можете знать что нивкакомъ промислh j дhлh если между товариствомъ
несогласно пособства отвишняго нетъ.
Слhдственно j сіе ваше тамо пребиваніе
тому подверженно где наивящше яко между многими стороними людми жителствуете даби опореченія небыло вамъ jвсему
обществу надлежитъ пребывать любовно
почитая меншій старhйшого jстарhйшій
безобижденія меншого чего для j совhтуемъ вамъ поступать между собою обходително наилутшимъ порядкомъ дhлая одинъ другому почтение и снисходительство,
дабы немогло впредь произойты вдhлахъ
войсковыхъ понашей прозбh какова помhшателства и остановкы, а буди стаковихъ
между вами несогласій какая вдhлh обществу jздhлается безполезность врезолюціяхъ, то отвhчать вы стоварищемъ предвишнимъ jпредъ войскомъ будете неминуемо.
Ми внадеждh что посем между вами могутъ несогласія прекращени бытъ иучинится
любовное jмирное сопребиваніе совhтуясь
другъ друга во всякихъ дhлахъ общихъ”.
Скапа объявилъ въ Сhчи, какъ писалъ тогда же Калнишевскій, “что вы (т. е. Головатый) его називаете наймитомъ, а какъ сие
если такъ есть всему обществу дhлается
противно аотпротчіихъ непохвално, ибо
уже ипомалой Россіи овашемъ несогласии эхо носится и всh худостнимъ словомъ поминаютъ, то совhтуется вамъ отсего,
ивсhхъ между вамы несогласій приоберегатся”. “Ежелибъ, читаемъ зачеркнутыя
Східний світ №4 2004

строки чернового письма къ Головатому,
были сюда насей малой часъ вы приехалы
тобъ сихъ хлопотныхъ переписокъ неследовало, но моглибъ были здесь все несогласие прекратыть”. “Будижъ между вами
старіе какіе jмhются вражди то противу
сего изjсторіи можно вамъ напомянуть что
седной націи вдругую двоихъ депутатовъ
jмhвшихъ между собою ссору посилано
по общему дhлу народному, которіе какъ
прибыли награницу что уже виехать jмъ
jзсвоей націи то награници единъ другому jсказалъ чтоб оставить тамо награници свою собственную ссору авозвратясь
оттудова jсправивши общое дhло паки ей
взять которіе оба нато jсогласились jжили
вдругой нации вовсе свое пребываніе совhтуясь другъ здругомъ любовно, jсвое
імъ порученное дhло jсправили; слhдственно jваше тамо сопребываніе тому подвержено. – Jкакіе между вами старіе сори
jмhются нинh надлежитъ оставить вчемъ
jсовhтуемъ дабы тhмъ себя jобщества
вдалнhйшое опореченіе непривести”.
Головатый написалъ въ Кошъ небольшое оправданіе въ отвhтъ на эти заявленія Коша или Калнишевскаго, основанныя отчасти на сообщеніяхъ Скапы. “ Что
атаманъ Моисей Скапа вбитность свою
вкошh намене, пишетъ Головатый, представленіе учинилъ, якоби вмоихъ непорядкахъ, без’всякой моей втомъ винности,
почему намене (какъ видно списемъ вашей велможности jвсего общества) войско jмhетъ сумнительство jпрезрhніе; то
я себе оттого jзвиняю моею невинностію
jизсилаюсъ насвhдителей г`пдъ депутатов разних дворянских jградских, которіе осемъ довольно jзвестни; вслhдство
чего когда Богъ даруетъ мнh живому бить
jвозвратится вкошъ, тоя jмею jдолженъ
предцhлимъ войскомъ снимъ атаманомъ
Скапою развhдатся, jотакомъ учиненномъ намене наносh оправданіе принесть; j
тогда можете достовhрнhйше узнать всю
правду j неправду отнас обоихъ будучи
предвойскомъ, jбо одна рука неможетъ
бить права”. “Приотправкижъ насъ отвойска, продолжаетъ Головатый, какъ учиненню приказаніе такъ jпополученним мною
отвас писменним наставленіямъ вовсемъ
безотмhни, помоей совhсти предбогомъ
j пред войскомъ якъ наслhдникъ істиній
к’отечеству синъ какъ прежде поступалъ,
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такъ jнинh втомъ состою jпокорнhйше
прошу вас всего войска какъ при виборh
мене вдепутаты содержали такъ jнинh
безвсякого сумнhнія содержать”. Представляя эти свои оправданія, Головатый
нашелъ необходимымъ оправдаться и въ
томъ, что онъ сдhлалъ заемъ 500 рублей
у полтавскаго купца Руденко: если “втомъ
какая велможности вашей jвоиску противность покажется, то я писалъ к’Афанасію
Колпаку даби онъ когда отвойска востребуется оніе деньги отдалъ”. – Это доношеніе было отправлено уже по возвращеніи
Скапы въ Коммиссію – въ С.-Петербургъ.
Одновременно, въ одной почтh съ этимъ
объясненіемъ Головатаго (получ. въ Кошh
18 апр. 1768 г.), Скапа писалъ войсковому
писарю еще объ одной причинh неладовъ между этими двумя депутатами Запорожскаго Войска. Онъ говорить: “ежели
сего ябедника принасъ не будетъ то можетъ быть и Павелъ Фроловичъ сомною
вздешнемъ пребываніи лучше можетъ
исправитись, аповhрте ваше благородие
что онъ тому знатною причиною былъ”.
Скапа имhетъ въ виду писаря Степана Роменскаго, состоявшаго при депутатахъ въ
столицахъ. О немъ, какъ и вообще о низшихъ служащихъ при депутатахъ, Скапа
заявлялъ и во время пребыванія въ Сhчи.
Онъ объявилъ тамъ, какъ сообщается Головатому въ почтh, привезенной ему его
товарищемъ по депутатству, “что онъ вбытие его вМосквh всh дhла писменние по
коммисіи принадлежащие икуда случится самъ исправляетъ идhлаетъ, писарше
квамъ опредhленной Степанъ Роменскій
впраздности находится. Кромежъ того мы
(т. е. Кошъ) отего (т. е. Скапы) слихали, что
тамо привасъ людей зайвыхъ ипразднихъ
доволно. Акакъ тамо вМосквh апаче вПетербурге харчъ для людей весма вдороговизнh, то вопрекращение лишняго росхода иубитка рекомендуемъ вамъ оставя
присебh едного хлопця которойбы всегда
вкомнатh находился, даконюха кухара (зачеркн. кравця шевця) протчиихбы всhхъ
впраздносты находящихся, такожъ jкравця
jшевця яко вних какъ обявляютъ что уже
совсhмъ пообшивались jмалhйшого дhла
нhтъ буди j внихъ нужда несостоитъ да писара Роменского прислать зМосквы сюда
доСhчы, дабы чрезъ ихъ тамо праздное
пребываніе убитку вхарчахъ напрасного
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неслhдовало, изтhхъже празднихъ оставить навремя малое Петра Стhну j какъ
прибудете вПhтеръ то оттоль сизвhстиями его сюда прислать неумедлително даби
можно знать что ввасъ покомисіи j между
вами происходитиметъ”.
Головатый не настаивалъ на необходимости сохраненія при депутатахъ прежняго – большого – штата служащихъ и въ
письмахъ въ Кошъ не касается совсhмъ
этого вопроса. Онъ выступилъ лишь защитникомъ Роменскаго, – понятно потому, что онъ былъ представленъ Скапою
въ Кошh, какъ человhкъ, неисполнявшій
своихъ прямыхъ обязанностей, но, напротивъ, вносившій раздоръ въ отношенія
между депутатами. Увhдомляя въ особой
припискh къ своему “оправданію” (6 марта 1768 г.) объ отсылкh въ Кошъ Роменскаго, Головатый свидhтельствуетъ о его
добромъ поведеніи и усердіи. “Чрезъ все
его зде битіе, говорить онъ, находился
добропорядочно постоянно такъ какъ надобно j я внемъ никакой виности jхудости неусмотрhлъ, новсе онъ jсправлялъ
что принадлежало повойску какъ посилки
такъ j вписменних дhлах jпротчии услуги
подолжности его безпорочно”. “Что касается до происходившей между нами сатаманомъ Скапою сори якая не справедливо
отнего Скапи jкрайне напрасно дhлалас
то онъ писарь вовся тому непричиною
jпретерпhвалъ онъ писаръ отего Скапи
прислучившихся внас разних депутатах неоднократно безчестіе jпоруганіе такъ что,
jминh было слихать стидно”.
На этомъ извhстіи объ отсылкh изъ
Москвы Роменскаго заканчивается переписка между депутатами и Кошемъ по
дhлу о раздорахъ между Головатымъ и
Скапою. Установились ли между ними
болhе дружелюбныя отношенія, прямыхъ
свhдhній нhтъ, но должно предполагать,
что рhзкихъ столкновеній болhе уже небыло: въ дhлh нhтъ никакихъ объ этомъ
данныхъ. И вообще какихъ-нибудь фактовъ изъ дальнhйшей жизни депутатовъ
отъ Сhчи въ Петербургh мы не имhемъ.
Можно указать лишь на одну бумагу, которая послана была изъ Коша въ маh (12)
1768 года и содержитъ извhстіе о роспускh части Коммиссіи. “Ізвhстно намъ
учинилось, говорится въ этомъ письмh,
что якобы Всевысочайшій Ея I. В. указъ
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состоялся такой – всhмъ депутатамъ вкомиссіи сочиненія проекта Новаго уложенія находящимся кои довибору вдепутаты
находились придолжностях всвои места
кдолжностямъ их отездить jприоних оставатся довостребованія от оной Комисіи.
А какъ вы вдепутати отъ должностей вашихъ вибрани для того вамъ чрезсіе рекомендуется ежели подлинно означенной
указъ есть: то объ отпуски васъ квашимъ
должностямъ ввойско подать вобявленную комисію доношеніе jежели отпускъ
учинятъ приездитъ ввойско Запорожское”.
Имhя въ виду, кажется, именно это
указаніе, Скальковскій передаетъ, что депутаты уже въ маh мhсяцh 1768-го года
вернулись въ Запорожье62. Но, прежде всего, – такого общаго указа, насколько мнh
извhстно, издано но было. Сообщеніе
Коша есть, вhроятно, отраженіе слуховъ
объ указh Екатерины Сенату отъ 5 дек.
1767 года, на основаніи котораго 10 дек.
было составлено опредhленіе Сената съ
поименнымъ указаніемъ 35 депутатовъ,
которые, по мнhнію Сената, должны были
остаться или отправиться для исполненія
своихъ обязанностей по службh. Среди
нихъ депутатовъ отъ Запорожья, понятно,
нhтъ63. Затhмъ, въ августh или сентябрh
одинъ изъ штата, состоявшаго при депутатахъ – Петръ Стhна просилъ изъ Петербурга увольненія отъ его службы, на которой
онъ “по своему убогому недостаточеству
исправить снабдhніемъ себе вдолжности
своей крайне несостоятеленъ”; онъ ссылался при этомъ на обhщаніе кошевого черезъ годъ его службы освободить отъ нея.
Другое подобное указаніе встрhчается въ
письмh игумена Веніамина, находившагося по обhщанію въ Кіево–Межигорскомъ
монастырh, къ Калнишевскому, полученное въ Кошh 28 сент. 1768 г., какъ и
письмо Стhны. Въ этомъ письмh Веніаминъ сообщаетъ, что при свиданіи его съ
духовникомъ Императрицы Fеодоромъ
Дубянскимъ этотъ послhдній поручилъ
ему письмо для передачи кошевому атаману. Посланіе это, говоритъ Веніаминъ,
“отмене едучи обратно вКіевъ сПитербурха вмhстh до Москвы згосподиномъ депутатомъ паномъ Павломъ Головатимъ ему
пану Павлу яко благоразумному для подачи вашей велможности вручается”. Такимъ образомъ только въ августh или началh
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сентября Головатый покинулъ С.-Петербургъ. Его товарищъ Скапа, повидимому,
оставался еще въ Коммиссіи, такъ какъ въ
засhданіи 12 ноября 1768 года былъ выбранъ въ депутацію для принесенія Екатеринh II поздравленія по случаю прививки
ей оспы64. Въ частныхъ коммиссіяхъ запорожскіе депутаты участія не принимали, а
только члены этихъ “подкоммиссій”, какъ
извhстно, оставались еще нhсколько лhтъ
въ Петербургh, гдh работали надъ составленіемъ проектовъ отдhльныхъ частей общаго Уложенія.
———
Приведенныя выше данныя довольно
полно обрисовываютъ условія и обстановку жизни запорожскихъ депутатовъ въ столицахъ. Къ сожалhнію, давшее эти подробныя свhдhнія архивное “дhло” содержитъ
слишкомъ мало матеріала для того, чтобы
можно было сколько-нибудь опредhленно
познакомиться съ самою дhятельностію
представителей Войска. Въ этомъ отношеніи помощь оказываютъ уже изданные протоколы собраній Большой Коммиссіи и подлинныя мнhнія ея членовъ, въ томъ числh
и депутатовъ Головатаго и Скапы. Весьма
странно, что въ перепискh этихъ послhднихъ съ Кошемъ Войска нhтъ никакихъ
прямыхъ и опредhленныхъ указаній на эту
дhятельность ихъ въ Коммиссіи, въ то время какъ они доставляли въ Сhчь различныя сообщенія касательно Коммиссіи, непосредственно или сколько-нибудь близко
Войска некасавшіяся65. Крайне отрицательный отзывъ Головатаго о своемъ товарищh
по депутаціи въ отношеніи его дhятельности, какъ увидимъ ниже, несомнhнными
фактами опровергается. Не было въ Коммиссіи ни одного мнhнія отъ Головатаго
безъ Скапы, но Скапа и одинъ энергически
выступалъ по важнымъ для Войска Запорожскаго вопросамъ.
Собственно говоря, дhятельность запорожскихъ депутатовъ въ Коммиссіи должна
была, вполнh естественно, обнаруживаться
въ двухъ направленіяхъ. Съ одной стороны,
они были членами собранія депутатовъ. созванныхъ для работъ по составленію проекта Новаго Уложенія, и какъ таковые должны
были принимать участіе въ очередныхъ занятіяхъ Коммиссіи, – въ обсужденіи отдhльныхъ наказовъ, законовъ, мнhній, проектовъ.
Съ другой стороны, они являлись представи173
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телями интересовъ и нуждъ Войска и, тhсно
связанные съ нимъ, должны были прежде
всего думать и стараться объ удовлетвореніи
ходатайствъ и представленій Запорожья. Въ
этихъ двухъ направленіяхъ и проявлялась
дhятельность депутатовъ Сhчи.
Только дважды выступили они по вопросамъ, некасавшимся непосредственно Запорожскаго Войска. Первый разъ
(24 сент. 1767 г.) это выступленіе скромно выразилось лишь въ томъ, что Моисей
Скапа согласился (вмhсте съ еще 12-ю депутатами – главнымъ образомъ (9) казацкихъ войскъ) съ возраженіемъ деп. Терскаго семейнаго войска Н. Миронова противъ
рhчей нhкоторыхъ членовъ Коммиссіи о
недачh дворянскаго достоинства лицамъ,
дослужившимся до оберъ-офицерскаго чина; Мироновъ защищалъ это право,
многими въ засhданіяхъ оспаривавшееся,
указаніями на заслуги военнослужащихъ66
. Другой разъ Головатый и Скапа подали
мнhніе такъ же въ защиту военнослужащихъ, но уже не противъ прирожденныхъ
дворянъ, а противъ городского депутата
М. Белезлія изъ ненавистной запорожцамъ крhпости Св. Елизаветы. Послhдній
въ одномъ изъ своихъ представленій въ
Коммиссію, указалъ, между прочимъ, на
необходимость запретить торговать всhмъ инымъ сословіямъ, кромh купеческаго; вмhстh съ тhмъ просилъ объ отводh
купечеству Елисаветграда земли для выгона “изъ остающейся за удовлетвореніемъ
военнослужащихъ”67. Послhднюю мысль
заиорожскіе депутаты, повидимому, неясно и ошибочно поняли, и поэтому прежде
всего заявили протестъ противъ отобранія
земли у военнослужащихъ для отвода купечеству, (чего, какъ потомъ подчеркнулъ
ихъ противникъ, онъ не предлагалъ68); “въ
военное время, говорили они, никто не
стыдится называть военнослужащихъ людей оградою и защитниками государства,
ибо тогда они весьма нужны”; безъ земли
они “не только утратятъ воинскую исправность, но и лишатся дневного пропитанія,
котораго неоткуда будетъ взять”. Запрещеніе дворянамъ и военнымъ торговать
Головатый со Скапой признаютъ явнымъ
желаніемъ Белезлія “никому болhе, какъ
только подобнымъ себh всякаго блага и
преизобильнаго довольства, а у другихъ
хотя бы въ вhкъ ничего не было”69.
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Этими двумя случаями и ограничили
запорожскіе депутаты свое участіе въ общихъ занятіяхъ Коммиссіи, прямо и непосредственно не касавшихся ихъ родной
Сhчи. Всh остальныя ихъ “мнhнія” или
рhчи въ собраніи депутатовъ были вызваны представленіями, прямо задhвавшими
самое Войско Запорожское, его интересы, – и были направлены на ихъ защиту.
Въ чемъ заключались важныя нужды Войска, какія стороны его жизни и положенія
существеннhйше требовали облегченія и
исправленія, это депутатамъ было подробно выяснено въ “наказh”, который согласно “положенію” 14-го декабря данъ былъ
имъ при отправленіи ихъ въ Москву.
Работы по составленію этого наказа начаты были, вhроятно, не тотчасъ же, какъ
быль избранъ въ депутаты Косапъ, хотя
въ рапортh о его выборh, отправленномъ
Румянцову, этотъ вопросъ о наказh или о
“всеподданнhшихъ просьбахъ” и предполагалось рhшить незамедлительно, “въ
войскh поздешнему обичаю онуждахъ
и недостаткахъ здешныхъ общественно
учиня совhтъ”. – Иниціатива въ цhлh составленія наказа или “прозьбъ” принадлежала, повидимому, повhреннымъ каневскаго куреня70. Въ излагаемомъ “дhлh”
сохранилось “обявленіе куреня каневскаго отъ повhренныхъ пообщему того
куреня товариства совhту согласно приговоренному, чего сотправленными отъ
войска запорожского низового встолицю
Ея Императорскаго величества вМоскву
вкомисію сочиненія проекта нового Уложеня депутатамы господиномъ Павломъ
Фроловичемъ Головатымъ стоварищемъ
просить”. На “объявленіе” это, состоящее
изъ десяти небольшихъ пунктовъ, “отъ
всhxъ куреней, какъ гласитъ приписка на
копіи его, повереніе согласно пристали”.
Это “объявленіе” является первою – краткою – редакціею наказа отъ Войска; въ позднhйшей – окончательной редакціи – въ
полномъ и довольно обширномъ и обстоятельномъ наказh – лишь болhе или менhе
развиты и распространены положенія этого первоначальнаго проекта. –Вhроятно
для справокъ при составленіи наказа была
“учинена” (12 іюля 1767 г.) “выписка изъ
дhлъ въ архивh jмhющихся, какія обиди
jсмертнія убивства запорожского вhдhнія
подчиненнымъ последовалы” отъ воинСхідний світ №4 2004
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скихъ командъ, но осталось, повидимому,
неиспользованной.
Поднимались ли въ Сhчи при обсужденіи наказа еще какіе-либо вопросы, не
затронутые въ этомъ “проектh”, сказать
нельзя. Относительно этого есть лишь
одно сообщеніе, но весьма отдаленно касающееся и самой Сhчи. Дhло въ томъ,
что во время составленія наказа отъ шляхетства Нhжинскаго и Батуринскаго повhтовъ поднята была, между прочимъ,
рhчь о томъ, чтобы было повелhно “вольными голосами купно съ войскомъ Сhчи
Запорожской избрать гетмана”. Предложеніе это имhло въ виду, конечно, соединеніе всей Малороссіи съ Запорожьемъ подъ
одною гетманскою властью. Извhстіе о
такихъ желаніяхъ или заявленіяхъ шляхетства, столь противныхъ намhреніямъ
и планамъ Екатерины, заявлявшей, чтобы
и “имя гетмановъ исчезло”71, естественно,
весьма взволновало гр. П.А. Румянцова.
Онъ принялъ строгія мhры къ выясненію,
“кто былъ первымъ виновникомъ глупаго
предложенія о выборh гетмана вмhстh съ
Сhчью и не было ли объ этомъ переписки съ Сhчю?” Онъ требовалъ (ордеромъ
9 мая) отъ избраннаго предводителемъ
шляхетства Тернавіота отвhта, “кто особливо проектовалъ соединять Нhжинскій
уhздъ съ Сhчью Запорожскою, которая
никогда, выяснялъ Румянцовъ, быть подъ
гетманомъ не хотhла, толь меньше въ
выборахъ ихъ участвовала, и не было-ль
писано о томъ въ Сhчь или предлагаемо,
чтобы писать”. Тернавіотъ рhшительно
заявилъ: “чтобъ подъ предводительствомъ моимъ кто писалъ въ Сhчь Запорожскую или предлагалъ писать, о томъ не
слыхалъ и не было”. И о “предлагателh”
гетманскаго выбора Румянцовъ не получилъ никакихъ объясненій, такъ какъ,
писалъ онъ Императрицh, “взялись всh
отвhчать, что они всh вдругъ вздумали”72.
А. Лазаревскій въ одной изъ статей своихъ
замhчаетъ, что извhстіе о предложеніи
шляхетства “основано, конечно, на какойто болтовнh”73. Но въ извhстіи этомъ нhтъ
ничего необыкновеннаго или страннаго: въ
одномъ изъ извhстныхъ намъ малороссійскихъ наказовъ – отъ казаковъ прилуцкаго
полка – прямо сказано: “въ Малой Россіи
первой недостатокъ, что неимhется гетмана”, почему казаки и просятъ “въ Малой
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Россіи избрать гетьмана вольными голосами”74. – Какъ бы ни обстояло, впрочемъ,
дhло относительно шляхетства, можно,
кажется, болhе или менhе положительно
утверждать, что въ Сhчи Запорожской подобный вопросъ не поднимался: это ясно и
изъ приведенныхъ данныхъ, и изъ полнаго
отсутствія въ архивномъ “дhлh” какоголибо упоминанія объ этомъ.
Такимъ образомъ, подготовительныя
работы по составленію наказа въ Сhчи,
вhроятно, ограничились составленіемъ
названнаго выше “объявленія” каневскихъ
повhренныхъ, а затhмъ подробнымъ развитіемъ и доказательствомъ отмhченныхъ въ немъ положеній и вопросовъ, въ
сущности, уже не разъ и ранhе бывшихъ
предметомъ просьбъ и ходатайствъ Войска передъ высшимъ правительствомъ.
Хотя А. Скальковскій въ своей “Исторіи
Новой Сhчи” привелъ названное “объявленіе” цhликомъ75, но мы воспроизводимъ его здhсь снова, какъ краткій обзоръ
содержанія наказа, помhщаемаго въ полномъ видh въ приложеніи къ настоящему
сообщенію76.
Запорожцы поручали своимъ депутатамъ ходатайствовать о слhдующемъ:
“1. Оподтвержденіи прав иволностей
прежнhхъ наданнихъ отъ королей полскихъ и князей литовскихъ иподтвержденнихъ
россійскими Государамы императорамы
войску Запорожскому, народу малороссійскому, духовному чину, jшляхетству, ичтобъ оніе внесенны были особо вгенералное
уложене для всегдашней незабвенности.
2. Землh отшедшіе приразграниченияхъ,
иотданіе донскому войску, иотъшедшіе подпоселенія, что при Елисавете иновой сербіи
так исамаръ реку вовладhніи войска, чтобъ
осътавленно было, инато все пожалованнобъ Высочайшую грамоту.
3. Осводh
съустроенного
приреки
самарh старо-самарского такожъ Новосhченского, Камянского jбыркутского ретренжементовъ, редутъ, никитинской, соколской,
кодацкой, икрепости святія Елисавети ипринадлежащихъ къ оной ретренъ-жаментовъ,
иредутъ, великороссійскихъ командъ по
Запорожскимъ землямъ состоящих, всилh
обнадеживавшей государей россійскихъ Иоана Алекъсhевича, Петра Алексhевича, и
Софіи Алексhевны, докончанія тогдашней
стуркамы войны – императрицы Елисаветъ
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Петровны оприсилки отехъ командахъ губернатору киевскому вhдомости грамотъ.
4. Обытіи войску Запорожскому подвидhниемъ Государственной коллегіи иностраннихъ дhлъ, какъ исприхода его споддержавы
турецкой въ 734-м году находилось, анеподвидhніемъ коллегіи малороссійской.
5. Оневзиманіи спровозимихъ Запорожскими казаками вмалую Россію ивполшу кримской соли рибы, идругихъ
заграничнихъ издешнего продукта також
иоттудова всечъ для употребъленія иобиходу, запорожскимъ козакамъ товаровъ,
пошлинныхъ денегъ, какъ ивысочайшею
грамотою Елисаветъ Петровны 760 годъ
повеленно, ивелисаветъградской провинціи jвовсей Новороссійской Губерніи.
6. Осводh состоящихъ назапорожскихъ
Земляхъ взеленой балки близъ буераков
княжихъ, иволчих данаустh речки Синюхи, ивдругихъ мhстахъ ставкамы разставленнихъ многихъ командъ; поелику внихъ
никакой нужности въинтересh Государственномъ, яко оны внутръ запорожской
землh состоятъ, аненаграницы, непредвидится, даисверхъ того что сіе все запорожское войско беретъ насебе всилh грамоти
762 года генваря 29.
7. Одозволеніи провозить ездящимъ
зСhчи вМоскву и Санктъ Питербургъ ежегодно зажалованемъ иподругимъ войсковимъ нуждамъ кошовому атаману jстаршинамъ длясобственнаго ихъ тамо обиходу ржаного иналивного наягоди вина
свободно, какъ ипрежде было.
8. О сводh новосербского видhнія изаписавшихъся впикинеры изъ запорожскихъ
земель, гдh оны нинh жителствуютъ, вотъ
даленhйшіе отъ границы мhста внутръ,
иодозволеніи намhсто ихъ принимать желающихъ выходить прежде бывшихъ взапорожской козацкой службе поженившихъ
ся вМалой Россіи, полши, иволошины,
козаков; побитіи имъ подвидhниемъ икомандою Коша Запорожскаго, равно ипоженитъбе изъ запорожя жителствующимъ, на
своихъ наслhднихъ икупленнихъ земляхъ
вМалой Россіи.
9. Оневиводh иненаселеніи назапорожскихъ посюсторону реки днепра земляхъ,
исполши и израсколничихъ полку стародубовского слободъ расколниковъ, посводh какъ ихъ уже несколко населеннихъ
такъ и измалой россіи иновhрцов какъ
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jвъпунктахъ гетмана Хмелницкаго, таковим
насихъ земляхъ небыть постановленно.
10. Объ отъпуске впредъ навсегда войску Запорожскому ежегодного жалованя,
серебраною анемедною монетою, иодозволеніи запорожскимъ козакамъ, великороссійскимъ ималороссійскимъ купцамъ
вСhчъ, запорожскую свободно оную серебранную монету дляздешнего войску
запорожскому употребленія вивозить, такъже иотсюдова туда, какъ ипрежде сего
бывало”.
Обстоятельнымъ изложеніемъ этихъ
положеній, повидимому, не ограничились
“наставленія” отъ Войска депутатамъ. Позднhе были даны еще – “для извhстія Jвслучаи ежелибъ где у васъ осемъ спрашивано” – дополнительныя указанія, напр. по
вопросу о людяхъ изъ за украинской линіи,
поселившихся хуторами на земляхъ запорожскихъ на р. Орели и оставшихся тамъ
несмотря на требованіе отъ гетмана Разумовскаго въ 1760 году. Съ другой стороны,
сами депутаты не разъ просили “наставленій” относительно ихъ дhятельности,
напр. по вопросу о жалованіи. 2-го октября они обратились въ Кошъ съ просьбою
доставить имъ “достовhрную и ясную
виправку” “овишедшихъ сподроссійской
держави ипоселившихся под владhніемъ
кримского хана то естъ по Кодиме в’мhстечкахъ Голтh ибалтh христіанскихъ народахъ кто они именно вкоторихъ годахъ
ипочему втh мhста зайшли инакакомъ
тамо основаніи живутъ”. Справка эта необходима была депутатамъ, какъ заявляли
они, чтобы “мы себе отвсhхъ ненавистниковъ нашихъ могли настоящою правдою
оправдить ипоихъ неправости доволно
изобличитъ”. Кошъ тотчасъ же предписалъ
полковнику Бугогардовой паланки собрать
точныя свhдhнія по этому “секретнhйшему дhлу”, что тотъ и доставилъ въ концh
ноября мhсяца.
Всh приведенные письменные матеріалы и указанія, да еще словесныя наставленія, данныя Головатому и Скапh при ихъ
отправленіи, должны были являться для
нихъ необходимымъ основаніемъ прежде
всего для дhятельности въ Коммиссіи, въ
случаh возбужденія или поднятія въ ея засhданіяхъ вопросовъ, такъ или иначе касавшихся жизни Сhчи. Помимо Коммиссіи
депутаты также, вhроятно, не переставали
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хлопотать о нуждахъ Войска, продолжая
до извhстной степени старанія прежнихъ
запорожскихъ депутацій, но какихъ-нибудь опредhленныхъ знаковъ этой ихъ дhятельности у насъ нhтъ. Имъ не удалось
добиться и того, о чемъ прежде всего просило Войско – допущенія къ лицу Императрицы. Четвертаго января 1768 г. во время
поhздки Скапы въ Сhчь, Головатый такъ
съ горечью доносилъ въ Кошъ объ этомъ:
“опредставленіи къручки всемилостивhйшей Государынh хочай просили князя
Вяземскаго, то онъ обявилъ что подумаю
инадобно справится”; “итакъ, сообщаетъ
депутатъ, нhчего полезного отнего непослhдовало ивыдимой нашъ недоброхотъ
явился, инетолко отнего сие слhдуетъ нои
отдругих вкого чего нhпросит вползу тополучит неможно, авсякъ отказуется что
немое дhло”. Такое положеніе дhла, въ
связи еще съ безрезультатными попытками добиться удовлетворенія по вопросу
о жалованіи, заставляло не разъ депутата
Головатого отчаяваться въ сколько-нибудь
благопріятномъ результатh его пребыванія въ Коммиссіи. И еще въ дек. 1767 г.
онъ предлагалъ въ одномъ изъ писемъ: “вы
всh вкупh принесши Госпадевh иего пречистой Матерh... прошеніе якъ возможно
крhпитесь”.
Въ продолженіи всего существованія
Общаго Собранія депутатовъ вопросъ о
Сhчи Запорожской предлагаемъ для разсмотрhнія и обсужденія не былъ. Поэтому
ея представители и не имhли возможности или случая широко воспользоваться
тhми матеріалами и наставленіями, которые собраны были у нихъ и препоручены имъ отъ Коша для обоснованія и доказательства своихъ “правъ” и раскрытія
своихъ “изнеможеній”. Только дважды по
отдhльнымъ вопросамъ выступили они въ
защиту прямыхъ интересовъ Сhчи – когда депутатъ гор. Харькова И. Черкесъ
или Черкесовъ, какъ называлъ онъ себя77,
предложилъ установить торговый путь
съ Крымомъ въ обходъ Сhчи и когда деп.
г. Воронежа С. Севастьяновъ совhтовалъ
запретить вывозъ соли изъ Крыма. Эти два
представленія непосредственно затрагивали Запорожье и его торговлю, а поэтому
его депутаты выступили съ разъясненіями
и возраженіями противъ нихъ, имhвшими значительный успhхъ среди членовъ
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Коммиссіи: ко второму присоединились
всh депутаты Малороссійской губерніи,
съ первымъ же заявили свое согласіе депутаты Кіева и Чернигова и представители
казаковъ семи малороссійскихъ полковъ.
Черкесъ призналъ путь изъ Крыма и турецкихъ владhній черезъ Сhчь – и весьма
далекимъ и, главное, опаснымъ въ виду
необходимости дважды переправляться
черезъ Днhпръ; въ устраненіе значительныхъ трудностей и связанныхъ съ ними
излишнихъ расходовъ онъ предлагалъ
установить иное направленіе для провоза товаровъ: отъ Крымскихъ городовъ на
Козловскую и Алексhевскую крhпости,
т. е. въ обходъ Днhпра78. Головатый и Скапа, съ одной стороны, отвергали выгодность этого новаго пути сравнительно съ
обычнымъ – черезъ Запорожье: неизбhжны, полагали они, подчасъ кровавыя столкновенія съ нагайцами въ случаh обхода
перевозовъ, съ которыхъ султанъ ихъ получаетъ прибыль; неизбhжны, затhмъ, излишніе расходы на перевозчиковъ, вслhдствіе удлиненія пути не менhе, какъ на 100
верстъ; съ другой стороны, они подчеркивали иитересъ Сhчи для малороссійскихъ
купцовъ, которые являются туда для “своей торговой пользы”, заключаютъ въ связи съ дhломъ перевозки товаровъ сдhлки,
связывающія запорожцевъ и принуждающія ихъ отслуживать долги. Эти обстоятельства укрhпляютъ депутатовъ Сhчи въ
необходимости или желательности сохраненія прежняго “тракта”, къ которому, къ
тому же, купечество привыкло79.
Проектъ Черкеса при своемъ осуществленіи нанесъ бы, конечно, рhшительный
ударъ торговлh Сhчи. Еще болhе серіозны были бы послhдствія предложенія Севастьянова, который предлагалъ лишить
Сhчь одного изъ важнhйшихъ ея торговыхъ предпріятій – вывоза соли изъ Крыма.
Онъ основывался въ этомъ случаh на необходимости прекратить вывозъ въ Крымъ
русскихъ серебряныхъ денегъ, что производятъ, думалъ онъ, малороссіяне при своихъ поhздкахъ туда80. Запорожскіе депутаты, (а за ними депутатъ шляхетства Переяславскаго полка 3. Забhла81, положительнымъ образомъ отрицали справедливость
этого послhдняго указанія, опровергаемаго и въ ихъ наказh Малороссійскіе жители
пользуются въ полученіи соли главнымъ
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образомъ посредствомъ запорожскихъ казаковъ; если изъ нихъ кто-нибудь и бываетъ
въ Крыму, то безъ серебряной монеты, которой нельзя провезти черезъ заставу, гдh
русскіе офицеры производятъ осмотръ,
да и сами запорожцы не выпускаютъ ея;
попадающіе въ Крымъ малороссіяне покупаютъ тамъ соль, уплачивая крымскія
деньги – башлыки, которыми снабжаются
въ Сhчи отъ Войска, пріобрhтающаго ихъ
при продажh татарамъ скота. Запрещеніе
вывоза соли изъ Крыма, говорили депутаты, явится рhшительнымъ разореніемъ для
весьма многихъ въ Войскh, въ которомъ до
5000 солевозовъ, только и живущихъ своимъ промысломъ, и много казаковъ, вывозящихъ изъ Крыма на продажу въ Малую
Россію соли по 100 и болhе возовъ и тhмъ
приносящихъ значительный доходъ казнh
при уплатh въ таможняхъ установленнаго
сбора въ 10 к. съ пуда82.
Это “мнhніе” было доложено въ Коммиссіи 2 ноября 1767 г. Болhе чhмъ полгода не выступали затhмъ депутаты Запорожскаго Войска въ засhданіяхъ законодательной Коммиссіи. Только 23 іюля
1768 года прочитано было новое “представленіе” деп. М. Скапы, представленіе
общаго характера, вызванное не частнымъ
вопросомъ, выдвинутымъ въ ходh преній,
но весьма положительнымъ заявленіямъ
“управительной” – дирекціонной коммиссіи касательно положенія казацкихъ войскъ. Уже давно Скапа желалъ, какъ признался онъ, выступить съ разъясненіемъ
основаній уклада жизни Войска Запорожскаго, но не было подходящаго случая.
Толчкомъ на этотъ разъ послужило такое
выраженіе въ одной изъ записокъ дирекціонной коммиссіи въ Большое Собраніе:
“что до казацкихъ войскъ” принадлежитъ,
то оставались оныя натакъ названныхъ
древнихъ обыкновеніяхъ, а въ самомъ
дhлh на весьма перемhнчивомъ; да и не
въ томъ блаженство состоитъ, чтобъ всякій
все то имhлъ, что нравится прихотливому
желанію”... Боясь, чтобы и на Войско Запорожское не было распространено такое
“неприличное ему нареканіе” и чтобъ это
не отразилось на преднамhченномъ проектh законовъ, относящихся до казацкихъ
войскъ, Скапа счелъ долгомъ своимъ устранить, отвратить такую возможность. Онъ
отмhтилъ, прежде всего, что укладъ бытія
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Войска дhйствительно покоится на “обыкновеніяхъ”, т. е. обычаяхъ, но поскольку они древни, постольку и основательны.
Сверхъ того, укладъ этотъ утверждается –
въ отличіе отъ другихъ казацкихъ войскъ –
на особыхъ правахъ и вольностяхъ: Войско
всегда признавалось въ Польшh въ рядахъ
шляхетства, а не черносошныхъ, что подкрhплено было привилегіями, подтвержденными и русскими государями. Заслуги
во время войны 1736 и 1737 годовъ, заявляетъ Скапа, давали бы право Войску “получить все то, что бы ни просило”, но “по
искренней своей простотh” оно оставалось
лишь при несомнhнной надеждh на спокойную и вольную жизнь при сохраненіи
своего древняго “обыкновенія”. Депутатъ
выражалъ вмhстh съ этимъ увhренность,
что Императрица не оставитъ безъ вниманія противорhчащій изложенному фактъ
причисленія Запорожскаго Войска къ третьему роду людей при избраніи представителей въ Коммиссію83.
Это “представленіе” о неизмhнномъ
сохраненіи и впредь “вhчно” прежняго
уклада жизни Сhчи Запорожской было послhднимъ выступленіемъ ея представителя въ Общемъ Собраніи депутатовъ. Частная коммиссія, къ которой также было обращено это разъясненіе, не закончила своей работы по составленію правъ казацкихъ
войскъ до роспуска народныхъ представителей, не вошедшихъ въ составъ частныхъ
коммиссій. Ни Головатый, ни Скапа не
были членами ни одной изъ послhднихъ,
и поэтому оставили столицу значительно
ранhе того, какъ былъ завершенъ названный проектъ, игнорировавшій ходатайство
Сhчи и ея депутатовъ о подтвержденіи ея
особыхъ правъ и “обыкновеній” и устанавливавшій – по одному въ общемъ плану – строй жизни всhхъ казацкихъ войскъ,
включая и Запорожское84.
А черезъ нhсколько лhтъ насильственно пресhклось и самое существованіе
послhдняго. Какая участь постигла послh “атакованія Сhчи” 4 іюля 1775 года
второго изъ названныхъ депутатовъ, намъ
неизвhстно. Головатый же, – войсковой
судья, –раздhлилъ судьбу кошевого Калнишевскаго и писаря Ив. Глобы, главныхъ
“преступниковъ”, участвовавшихъ въ
“дерзновенныхъ поступкахъ” и “вhроломномъ буйствh” Сhчи: онъ былъ сосланъ,
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какъ и Глоба, въ одинъ изъ Сибирскихъ
монастырей въ Тобольскъ85.
Наказъ
выбранним посилh Ея Императорскаго Величества манhфеста декабря 14 дня
1766 году состоявшагось отъ всего войска
Запорожского низового депутатомъ старшинh войсковому суди Павлу Фролову Головатому дакурhнному атаману Мойсhю
Степанову Скапh.
Войско Запорожское Низовое, приступая со всеподданнhйшимъ послушаніемъ
ко исполненію Высочайшого отъ Ея Императорскаго Величества Всемылостивhйшей Государыни нашей повелhнія,
избралими по общему согласію васъ депутатами къ проекту Нового Уложеня имhя
несумhнную надежду, что вы какъ усердние сыни отечества патщитесь снайвящею
ревностию употребить трудъ свои вовсемъ
томъ, что клутшей ползh и благоденствию
войска Запорожского служить можетъ, и
каковы нужды и недостатки, но нашему
общему разсужденію намъ дознаны, обонихъ по Высочайшему Ея Императорскаго
Величества сматерняго благоутробия дозволению, къ поднесению подвысочайшее
разсмотрение, изясняя по нижеслhдующему полагаеміе на васъ стhмъ: что вы
повсему тому кдостижению высокоматерняго Ея Императорскаго Величества благопризрhнія и опредhления, учинитесь
ревностними попечители иходатаями: для
чего и всеподданhйшое войска прошение
къ поднесению Ея Императорскому Величеству, Нашей Всемилостивhйшей Государынh, присемъ вамъ вручаемъ внижеслhдующемъ86:
1-е.
Прежде всего, всеподданhйше Ея Императорскаго Величества войско Запорожское Низовое проситъ: подтвердить права
прежние обыкновения, привилегии, волности jпреимущества, данние от королей
Полских ивеликихъ князей Литовскихъ,
утвержденние отпредковъ Ея Императорскаго Величества вБозh почивающих Пресвhтлhшихъ Всероссійскихъ Государей,
аособливо Государя Царя и великого князя
Алексhя Михайловича, Самодержца Всероссійского во время подданства Гетмана
Богдана Хмелницкого войску Запорожскому и малоросійскому народу, шляхетству
и духовному чину; – чтобъ оние ввhчние
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времена содержанни исохраняеми были
безвсякого нарушения, и втакомъ точно
разумhнии исилh, какъ оние написанни
изаключенны, чтобъ какъ всемъ генерално,
такъ икаждий партикулярно своимы правами обикновениями, волностями и преимуществами ползоватся, оних вовсhхъ
случаяхъ употреблять, итhмъ себе охранять могли; идля того Всемилостивhйше
оправахъ, волностяхъ ипреимуществахъ
указать прежние привилегии истати гетмана Богдана Хмелницкого, накоторыхъ онъ
войско Запорожское иснародомъ Малороссійскимъ приступили поддержаву Всероссійскую, внесть, инапечатать особо генералное уложене коизвестию инепременному содержанию навhчное время, иотомъ
публиковать, иввойско Запорожское пожаловать Всемилостивhйшую и Всевысочайшую подтвердителную привилегию,
такову Высочайшую Ея Императорскаго
Величества мылость войско Запорожское
тhмъ болhе получить уповаетъ, чемъ Всемилостивhйше і обнадежени пожалованиемъ въ 1763 году, войску Запорожскому
Низовому, войсковихъ клейнотъ.
2-е.
Войско Запорожское забытности еще
подъ державою Полскою, завhрние иотличние сему отечеству служби, было пожаловано от королей Полскихъ городомъ
Терехтемировомъ смонастиремъ иперевозомъ, иземлями иугодиями, от Терехтемирова нанизъ по над Днепромъ рекою
до самаго Чигрина и Запорожскихъ стариннихъ степовъ кземлямъ Чигринскимъ
подошлихъ исовсhми натехъ земляхъ насаженними местечками селами ихуторами,
ирибними потому берегу в Днhпрh ловлями, и иними угодями, а вширь от Днепра
настепь якъ техъ мhстечокъ, селъ ихуторовъ землh издавна находились, да городъ стариній Запорожскій Самарь сперевозомъ, изземлями вгору Днепра порhчку
Орель, авнизъ до самихъ степовъ Ногайскихъ и Кримскихъ, ачрезъ Днhпръ илимани Днепровий и Буговий, якъ извhковъ
бывало по Очаковские влуси, ивгору реки
Богу порhчку Синюху, отъСамарскихъ же
земель чрезъ степь до самой реки Дону,
где еще загетмана казацкого Прецлава
Ланцъкорунского козаки Запорожские
свои зимовники мhвали. Которие мhстечка, села и землh, квечному испокойному
179

Депутаты Войска Запорожскаго въ Законодательной Коммиссіи 1767 г.
войску Запорожскому владhнию отъ найяснhшого короля Полского Степана Батория грамотою утвержденно, что и Богданъ
Хмелницкій гетманъ войска Запорожского
и народа Малоросійского, по прошенію
войска Запорожского, универсаломъ даннимъ отсебе потвердилъ, чемъ тогда, такожъ поотходh от корони Полской инаходясь
съединою властию гетмана Богдана Хмелницкого, а потомъ пришедши доброволно
подъ державу Всероссійского престола, не
толко тhми пожалованнимъ всhми землямъ, мhстечкамъ и селами, но и доставшимы от полской короны козацкими землями,
войско Запорожское владhли и користовалисъ; Изъ онихъ пожалованнихъ идоставшихъ от полской корони земель при разграничении въ 1686 году Россіею споляками землh змhстечками селами и хуторами
по реку Тясминъ впадающую в Днепр под
Полское владhніе, апотомъ при положеніи
границъ между Россійскою и Турецкою
империямы в Турецкую сторону, землh из
протчиими угодъямъ знатную часть отданно въ 1746 г. Донскому войску Азовского
моря приморскихъ береговъ и степу, болhе
трехъ сотъ верстъ безималhйшей войска
Запорожского винности взято, а козаковъ
Запорожскихъ из тамошнихъ рибнихъ ловлей и зземлh, зсилнымъ козачимъ убиткомъ загнато; такожъ под Новую Сербию иСлободское прикрепости святия Елисавети
поселение, вширь и вдовжъ немало землh,
слhсамъ и рибними ловлямъ занято, козаков же зимовниками тамо сидящихъ согнато, да сверхъ того подъ Екатерининскую
правинцию, река Самарь спротчиими угодями иземлями уже послhдними, отписуется указами Ея Императорскаго Величества; очемъ хотя по всеподаннhйшему
войска Запорожского Низового съ паномъ
Кошовимъ Атаманомъ Калнишевскимъ
иснимъ старшинамъ Ея Имп. Велич. взнесенному прошению, онъ панъ Кошовій и
зстаршинами словесно поприбытии ввойско от Всевысочайшого Ея Имп. Велич.
двора войску обявилъ, что опредhленние
отъ Ея Императорскаго Величества для рассмотрения снимъ отправленнихъ от войска
прозбъ, господа генерали: Никита Ивановичъ Панhнъ, графъ Захаръ Григориевичъ Чернышевъ и князь Александръ Алексhевичъ Въяземской, 1765 году Августа
26 дня, призасhдании вкоммисии имъ, по180

всеподданhйшимъ войска Запорожского
прозбамъ обявили: Яко Ея Имп. Велич., поусмотрhнию из ланкардовъ, что крепость
святия Елисавети устроена, и Новосербия
даслободи поселени на Запорожской землh, Милосердствуя матерски надвойскомъ
Запорожскимъ, оние землh попрежнему,
и Самарь реку оставить вовладhние, насъ
войска Запорожского Всемилостивhйше
соизволили, очемъ и Все высочайшею Ея
Императ. Велич. грамотою, чрезъ него пана
Кошового присланною Всевысочайшею
Ея Имп. Велич. милостью обнадежено
иувhренно: уповать войску Запорожскому на матернюю Ея Имп. Велич. щедроту,
ивтомъ благонадежними быть, но ипосю
пору, кспокойному войску Запорожскому,
тhми землями владhнию крепости святия
Елисавети икней принадлежащихъ ретренжаментовъ иредутъ, такожъ командъ тамо
находящихся, Новосербского (что нынh
пикинерное) поселения, и слободъ несведено, иоттамо находячихся камандировъ
впродоволствии тамо лhсомъ и протчиимъ Запорожского войска козакамъ чинится препятствіе, а понеже вовремя прихода
гетмана Богдана Хмелницкого, войска Запорожского знародомъ Малоросійскимъ,
подъ державу Всероссійского престола,
блаженныя и вhчной слави достойния
памяты Государь Царь и Великой Князь
Алексhй Михайловичъ, изсвоими бояри
вдоговорнихъ пунктахъ Всемилостивhйше указать соизволилъ: имhній козацкихъ
чтобъ нихто неотнималъ, которие земли
имhютъ ивсе пожитки и стhхъ земель,
ктобъ притехъ имhнияхъ волно владhли и
всh войска Запорожского волности, которие оно от короны Полской имhло навсh
ему наданние землh къ свободному оними
навhкъ владhнию и користованию, рибними и звhрними ловлями пасеками ивсякими пожитками, ненарушимими быть
навсегда посвящении. Что взаключенномъ
между Росиею и Полшою мирномъ договорh и вграмотахъ блаженныя и вhчно
достойныя памяты Государей, Царей и Великихъ Князей Иоанна Алексhевича, Петра Алексhевича и Государыни и Великия
Княжни Софии Алексhевни, даблаженния
и вhчной славы достойния памяти Государыни Императрицы Елисаветъ Петровни,
вселюбезнhйшей Е.И.В. тетки, грамотахъ
Всемилостивhше утвержденножъ, чтожъ
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войско Запорожское вономъ отиходh земель и протчего, имhетъ крайнhйшую
обиду, утhснение и разорение, для того
всеподданhше Ея Импер. Велич. войско
Запорожское просить дерзаетъ, вышепрописанние, с под владhния войска Запорожского отшедшие земли впрежнее войска Запорожского Низового припрежнихъ
войска Запорожского Низового войсковихъ
правахъ иволностяхъ, владhние оставить и
утвердить, иотомъ куда следуетъ повелhть
пожаловать Высочайшие Е. И. В. укази,
аввойско Запорожское грамоту, вбезпрепятственномъ владhніи войску Запорожскому Низовому навсегда оними.
3-е.
По взнесенному от войска Запорожского всеподанhшому прошению, что при
реки Самарh состроенъ городъ ичрезъ то
войску Запорожскому врибнихъ ловляхъ
і пасекахъ, такъ же въ звернихъ добичахъ
чинится утhснение, Всемилостивhйше от
ихъ Царскихъ Величествъ, Великихъ Государей и Великихъ Князей: Иоанна Алексhевича, Петра Алексhевича и Великия
Государыни Царевны и Великия Княжны
Софии Алексhевны чрезъ присланную
Всевысочайшую грамоту войско Запорожское обнадежено: что отомъ городh
поокончании сКримскими Татарамъ тогда
бывшей войни, милостивий Ихъ Царскихъ Величествъ указъ присланъ будетъ, Да
1742 году тожъ по всеподданhшому прошению войска Запорожского, что от состоящихъ по Запорожскимъ землямъ вретренжаментахъ Великоросійскихъ командъ
чинится Запорожскимъ козакамъ великое
разореніе и обиди, вбозh почивающей
блаженния и вhчния славы достойния памяты, Великия Государыни Императрицы
Елисаветъ Петровны, Вселюбезнhйшей
Ея Императорского Величества теткы,
Всевысочайшей и Всемилостивhйшей
грамотh къ намъ воиску Запорожскому
присланной указано: чтобъ Запорожскимъ
козакамъ никакихъ обидъ иозлобленій отсолдатъ чинено небыло, а какие Великоросійские караулы на Запорожскихъ земляхъ
учреждени, естли вныхъ понинhшнему
времени нужда отомъ Кіевскому генералъгубернатору прислать вhдомость вСенатъ для разсмотренія почему снhкоторихъ
редутъ и ретренжаментовъ команди хотя
сведени, однакъ еще остались вретренжаСхідний світ №4 2004

ментахъ четирехъ, а именно: в Новосhченскомъ, Камянскомъ, Старосамарскомъ
и Биркутскомъ; да редутахъ троихъ Никитинской, Соколской и Кодацкой. Сверхъ же
того впостроенной кърепосты святия Елисавети и редутахъ, такожъ ретренжаментахъ, къ оной принадлежащихъ, сонихъ
командъ, от нhкоторихъ разно образние
обиди и разорения, аотпрочиихъ и смертноубиства причиняютця, отчего войско
крайне разоряетця иузнаетъ немалую обиду, и всеподданнhйше Ея Императорскаго
Величества просить отваживается, возначеннихъ вкрепости святия Елисаветы, такожъ ввышеписаннихъ ретренжаментахъ
иредутахъ состоящие команди спринадлежащихъ войска Запорожского владhнию
земель свесть.
4-е.
По приходе войска Запорожского згетманомъ Богданомъ Хмелницкимъ под
высокославную державу Всероссійского
престола, отдавна зацарей Россійскихъ и
задрожайшого дhда Ея Импер. Велич. Императора Петра Великого, войско Запорожское у Москвh испосолского приказа свои
дhла имhли и жалованя получали, такожъ
изподдержавы Турецкой въ 1734 году
пришедши, найдовались вhдомы вгосударственной Ея Императорского Величества коллегии иностраннихъ делъ; какже
в малой Росии гетманомъ его сіятелства
графа Кирила Григориевича Разумовского произведено то и Запорожское войско
ввhдомо ему препорученно; нынhжъ, что
онъ господинъ гетманъ Разумовскій, от
гетманского чина уволнился, войско Запорожское попрежнему желаетъ быть подвидhниемъ Государственной Ея Императорскаго Величества коллегии иностраннихъ
делъ, и всеподданhйше Е. И. В. дерзаетъ
просить, Всемилостивhйше повелhть
войску Запорожскому пожителству приграницахъ Татарскихъ Турецкихъ Полскихъ ипосостоянію знародовъ пограничныхъ
попрежнему быть подвhдомом Ея Императорскаго Величества Государственной
коллегии иностраннихъ делъ; ибо войску
Запорожскому быть под вhдомомъ Малороссійской коллегии по частимъ тамо
перемhнамъ и что никогда подкомандою
того правителства не были несходственно.
А хотя згетманомъ Богданомъ Хмелницкимъ собраннимъ втое его достоинство
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войскомъ Запорожскимъ свободя народъ
Малоросійской сподполской держави пришли поддержаву Всероссійского престола
нетолко снимъ гетманомъ и понемъ будучими имhли дружелюбную подслучай защищения отнабеговъ татарскихъ на Украину переписку, одругомже ниочемъ и дhла
небило, – нынhжъ уже дотого дошло что
тое Малоросійское правителство ордеруетъ и придлагаетъ ввойско, нhбы подчиненную себh команду, вчемъ войско узная
себh немалую обиду подъ ониимъ правительствомъ быть нежелаетъ.
5-е.
Изстарh войско Запорожское какъ
скримскою солю, такъизразними собственного продукта товари торги свои вМалую
Росию, и вполскую область имhло свободно безвсякого пошлинного платежа,
иистого получая себh подобную користь
и справлялось найлутче, яко-то лошадми,
ружъемъ, одhяниемъ, обувомъ и протчиими припаси надобними кслужбh Е. И. В. А
какъ недавними лhти, по Днепру иполинии
отмалой России учреждени пограничнии
таможни и застави инаоних пошлинние
зборы, то войско Запорожское видя свою
втомъ крайнейшую обиду, оботрhшении
той пошлини спровозимихъ Запорожскими козаками вМалую Россію соли, риби, и
всякой рухляди, также и свозимихъ оттоль
сюда, к тутешнему употреблению и промислу разнихъ товаровъ, кблаженной и
достофалной памяты вБозh почивающей
Государыни Императрицы Елисаветъ Петровнh Самодержицы Всероссійской взносили всеподаннhйшую прозбу, покоторой
Всемилостивhйше, впрошломъ 1760 годh
опредhленно всякыихъ сестнихъ питейнихъ
для здешнего пропитания припасовъ, и кообову, одhянию идля собственного Запорожскихъ козаковъ тутешнего промислу товару
из Малоросии сюда, азСhчи Запорожской
туда риби и всякой мягкой рухлядh провозъ
и прогонъ лошадей рогатого скота и всего,
что есть здешнего собственного продукта
и промислу имhть войску Запорожскому
безпошлин; азсоли Кримской и протчихъ
заграничнихъ товаровъ, положенную по тарифту пошлину платить до указу; которую
войско Запорожское донынh и платитъ,
дасверхъ того вНоворосійской губернии, во
всей Елисаветградской провинции пригранице спровозимой вполщу зСhчи Запорож182

ской кримской соли приби испрогонимихъ
туда кпродажи лошадей, ирогатого скота
также испродаваемихъ вмhстахъ той Елисаветградской провинціи Запорожскими
козаками наярмонкахъ товаровъ, икромh
онихъ лошадей, ирогатой скотини, испровозимого сполши взапорожскую Сhчь горячого вина немалая пошлина, недавно
взискиватця начала чего прежде никогда
небывало, Отчего Запорожскимъ козакамъ
лишение своихъ промисловъ икрайнhйшая
обида происходитъ, ибо на своихъ земляхъ,
где изстари войско Запорожское вторгахъ
ивовсякихъ промислахъ свободно безвсякихъ платежей користи имhть обикло попожалованнимъ отъ многихъ государей,
королей и предковъ Е. И. В. грамотамъ,
нынh принужденно нетоль спровозной
чужестранной соли ипротчего ноиизриби
вполшу провозимой также ипрогонимого
туда скота рогатого илошадей, аоттоль для
своего нужного употребления спровозимого сюда горячого вина также отъ продаваемихъ втой Елисаветградской ивЕкатерининской провинции собственнихъ своихъ
заводовъ лошадей и рогатого скота платить
пошлину; того ради дабы Запорожское войско чрезъ платежh таковихъ пошлинъ вторгахъ лишения икрайнhйшей своей обиди
миновать, но оние сходно волности своей
поматерней Всевысочайшей Е. И. В. милости продолжая наилутше навсегда кслужбh
Е. И. В. исправлятся и найусерднhйшимъ
быть могло, всераболhпнhше Е. И. В. войско просить Всемилостивhйше призрhть
повелеть такову пошлину скозаковъ войска
Запорожского спровозимой вмалую Росию
ивполщу соли Кримской ипротчего заграничного товару давполщу-жъ спровозимойже риби ипрогонимого туда товару ивовсю
Новоросійскую губернию кпродажи скота
илошадей, такожъ свивозимого ввойско
Запорожское хлhба, горячего вина и протчего пошлину снять понеже за наложенною ивзимаемою пошлиною привозъ всего
сполщи доСhчи оставленъ и небезкрайней
войску втомъ следуетъ нужди, яко войско
Запорожское тhмъ доволствовалось всегда
собласти полской.
6-е.
Что войска Запорожского на земляхъ
взеленой балкh, близь Буераковъ Княжихъ и Вовчихъ, данаустh речки Сенюхи ивдругихъ мhстахъ разставлени (ставками)
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многие команды, вкоихъ никакой пользи
ивсоблюдение Государственнаго Ея Императорскаго Величества интереса надобности, яко они внутрь Запорожской землh,
а не на границы находятся, не состоитъ
повзнесенному впрошломъ 1761 году отъ
войска Запорожского прошенію. состоявшоюсь въ 1762 Генваря 29 дня Высочайшою грамотою повелено: те команди ставками раставленние свесть, нопонине оние
не сведени, а какъ отнихъ крайнее войску
утhснение слhдуетъ, того ради Е. И. В.
раболhпнhше войско Запорожское просить дерзаетъ, впрописаннихъ ивдругихъ
мhстахъ позапорожской землh, где есть
разставленние команды, Всемилостивhйше повелhть свесть, чтожъ принадлежитъ
давоздержанія приграници осторожности
и обережения, то войско Запорожское посвоей землh где надлежитъ, оному наблюдению быть по присяжной своей должности какъ прежде внаблюдении содержали
такъ инынh содержать имhетъ.
7-е.
Въ прежние года отправляющимся от
войска Запорожского Низового вМоскву
ивСанктпетербургъ, къ Высочайшему Ея
Имп. Велич. двору, для полученія всемилостивhйшого Е. И. В. жалованья и повойсковимъ нуждамъ старшинамъ, по подаваемимъ збывшей генералной войсковой
канцелярии виписямь провозъ иржаного
вина иналивного наягоди натамошное ихъ
старшинъ вМосквh ивСанктпитербурги
употребление свободенъ былъ беззадержно, а нынh отправливаній отвойска Запорожского Низового въ 1766 годh, для полученія Всемилостивhйшого Ея И. В. войску жалованя, полковникъ Федоръ Завезинъ стоварищи вбытность пана Кошового
атамана вСанктпитербурги ему и завозвратомъ ввойски представилъ, что везомое
нимъ поимhющойся внего змалоросійской
коллегіи виписh, вино иржаное, каморъколлегиею вМосквh, – что Высочайшимъ
Е. И. В. указомъ, пропускать вина никому,
и повиписямъ упрощенно, задержано было
чрезъ целую неделю; которое хотя ипропущено, однакъ взадержании ихъ понесли
немалой убитокъ. А яко отправляющимся
свойска Запорожского понепропуски ежели пропускать вМосквh или вСанктпитербурги, иржаное вино, то попричинh оного
тамо немалой дорожности могутъ внемаСхідний світ №4 2004

ломъ убитки быть; того ради Ея Императорскаго Величества всеподданнhйшне
войско проситъ отвойска запорожского
низового кошовому атаману старшинамъ
вМоскву и вСанктпитербургъ отправляющися квысочайшему Е. И. В. двору для получения войску всемилостивhйшого жалованя ипонуждамъ войсковимъ провозъ
вина и ржанного иналивного на ягоди насобственное ихъ употребление Всемилостивhйше дозволить, ичтобъ давани были
нато виписи попрежнему опредhление повелhть учинить;
8-е
Въ войско Запорожское изразнихъ націй для проживателства ислужби малолhтними иуже совершеннихъ лhтъ люде
приходять, инопринятии ими закона Грекоросійского инавhрность Ея И. В. присяги записываются вслужбу ивиучивсь
совсhмъ какъ должно регули козацкой
живуть нhкоторие, протчиежъ пожеланию
ихъ иноволности поживши, идутъ вмалую
Росию уполщу вВолощину итамо женятся: ихотя они имhютъ усерное желание
чтобъ имъ паки наздешние землh сфамилиями войтить ижить, но тhсноти ради по
причинh занятой подновую Сербию ислободское поселеніе землh, ичто вономъ
поселении командири неотвойска Запорожского, авдругихъ быть подъ командою
кромh войска неприобикли виходъ свой
удерживаютъ; идля того Е. П. В. войско
всеподаннhйше проситъ: Новосербского
видhния изаписавшихся впикинери людей
иззапорожскихъ земель где они нынh жителствуютъ свесть вдругие отдалнhйшие
отграници места внутрь, авышеписаниимъ вполщh и вВолощинh поженившимся
Запорожскимъ козакамъ дозволить на техъ
местахъ или где войско Запорожское заблагоразсудитъ, селится икакъ имъ такъ
ивмалой Росии поженившимся козакамъ
Запорожскимъ иихъ дhтям инаслhдникамъ, яко они насвоихъ наслhднихъ и
купленнихъ земляхъ живуть, употребляемижъ бываютъ оттамошнихъ командировъ тамо втаковие командирации что имъ
снесть струдностию, а они кслужбh воhнской поихъ искуству могуть быть всегда
исправними, Всемилостивhйше повелhть
имъ быть подвидhніемъ и командою Коша
войска Запорожского Низового, которие
такожъ ивиходящие сполщи иволощини
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Запорожские козаки, могутъ равную свойскомъ Запорожскимъ вовремя воинного
случая отправлять службу.
9е
Подлинное извhстие имеетъ войско Запорожское Низовое, что наземлh принадлежащие войску Запорожскому лежащие
посю сторону реки Днепра, напоселение
расколниковъ сполщи ислободъ расколническихъ что встародубовскомъ полку
переводять, давмалую Росию на землh
тамо имhющиеся, виводять иновhрцовъ иселютъ, а какъ войско Запорожское
снародомъ Малоросійскимъ изгетманомъ
Богданомъ Хмелницкимъ вмhстh пришли
поддержаву Всероссійского престола, то
имhетъ причину осемъ обозватся, ипонеже ввойску Запорожскомъ пожителству
ихъ приграницахъ уставъ таковъ, чтобъ въ
войску Запорожскомъ инапринадлежащей
войску Запорожскому землh иновhрнимъ небыть инежить что впунктахъ гетмана Богдана Хмелницкого упоминается,
ибо иновhрци апаче расколники, своими
ухищрениямы вздешнихъ простолюдинахъ
ввhрh могутъ вредить, асверхъ того расколники какъ народъ кумерщвлению иограблению людей приобикли темъ издhсь
промишлять начнутъ; якожъ уже, – что
расколникъ подрядясь козаку Запорожскому свезть его итоваръ, его напути умертвилъ атоваръ забралъ и послhдовало, того
ради покрайней осемъ нестерпимости иотихъ вредителства и опасности, принуждени ми войско Запорожское остались, Ея И.
В. всеподданнhйше осемъ взнесть, рабски
прося, о сводh техъ расколниковъ іновhрцовъ зземель здешнихъ измалой Росии,
въ другие вовнутръ Ея И. В. Государства
землh, учинить Ея Императорскаго Величества Высокомонаршее матернее милосердие.
10-е.
По представлению находившагось
вКриму консуломъ примеръ-маеора Никифорова что якобы серебранная монета Великоросійскими ималоросійскими
купцами, кзапорожскимъ козакамъ чрезъ
Днhпръ иукраинскую Линhю досhчи Запорожской, а отоной вКримскую сторону
тайно и явно чрезъ реку Днhпръ провозится, где покупая виноградине вина, товари
и соль возвращаются, Ея И. В. Правительствующаго Сената опредhлениемъ и при184

сланною кгосподину Гетману графу Кирилh Григориевичу Разумовскому грамотою
повелhно для пресhчения происходившого, Великороссійскимъ ималороссійскимъ
купцамъ и Запорожскими козаками чрезъ
Днhпръ и Украинскую линhю доСhчи Запорожской, а отоной чрезъ рhкужъ Днhпрь
идругие разние протоки тайного провоза
здешной серебраной монети накримскую
сторону вовсh мhста найкрhпчайше где
надлежитъ притвердить ивойску Запорожскому жалованя медною анесеребранною монетою отпускать; почему вСhчь
Запорожскую войску жалованя мhдною
монетою а несеребранною иотпускатся
съ 1764 г. началось. А при таможняхъ и
заставахъ скупцами вСhчъ слhдуемимы
серебранной монети никакой, и серебра
кромh мhдной непропущается, Великороссійскиежъ ималоросіиские купци, торговлю статарами имhющие вивозя сРосии
разной товаръ за оной виноградние вина
и протчие вКриму товари вимhниваютъ
иполучаютъ наодномъ идругомъ товарh
прибелъ; а ежели торговать наличними
денгамъ, то стого неприбель, новсегда
убитокъ получать моглибъ; а къ Запорожскимъ козакамъ, Татари приезжая вСhчъ
привозятъ епанчи, сhдла, стрhлы, луки,
стремя, саблh, удила, и протчое къ козачей надобности способное, ивкозаковъ
Запорожскихъ по зимовникамъ за оние
привозние свои товари вымhниваютъ, а
забашлики покупаютъ себh для харчей
старие и вовся кезде неспособние лошади
и рогатую таковужъ скотину, козакижъ Запорожские на объявленние башлики, яко
имъ, нигде кромh ввойску Запорожскомъ
да вКриму, хождения нетъ, отвезши вКримъ, покупаютъ соль и вышеписанной товаръ, такожъ сафяны, бугасы и протчое,
отвозя вмалую Росию ипродавъ покупаютъ къ одhянию нужное, и харчевие ипитейные припаси въ Сhчъ Запорожскую,
ибо сверхъ того, учрежденнимъ отъ войска пограници караулами, иразьездамы и
Никитинскою заставою, попредложениямъ, чтобъ серебранной монети провозимо
никакъ небыло, наблюдано и наблюдается
крепко; и такъ серебранная Російская монета чрезъ неспособность никакъ виходить вКримъ не можетъ, по причинhжъ
вышеписанного непропуску серебранной
монети вСhчи Запорожской една толко
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медная монета хождение имеетъ, скоторою и запокупкою вМалую Росию hздитъ
было; анынh в таможняхъ и заставахъ въ
едучихъ Запорожскихъ козаковъ и промисленниковъ оной медной монеты осматривая, если сищется, вМалую Росию не
пропускаютъ, зачемъ козаки принуждени,
яко означенная медная монета нивПолщи
ни вКриму хождения своего имhть крайне
неможетъ, промисла ихъ коимъ бадаясь,
приспособляютъ себе кслужбh лишатся,
пачеже сего воинские наряды исправляя, поносят немалой убитокъ, ктомужъ
и Малоросияне провозъ вСhчъ Запорожскую всякихъ припасовъ, что вСhчи ихъ
продать надобно на мhдную монету коей
при возвращении у Малую Росию при
таможняхъ и заставахъ не пропущается,
оставляютъ да и вовсе оставили; И такъ
Запорожские козаки во всякой ихъ нужной надобности несуть немалую обиду; о
чемъ хотя находившійся в Санктпитербурги здешній панъ Кошовій Калнишевскій
зстаршинамы, чрезъ поданное изшедшого
766 году. Мая 15 дня, Ея Императорскому
Величеству в правителствующей Сенатъ
всеподанhшее челомбите представляя,
о свободномъ с Сhчh Запорожской медной монети, в Малую Росию, а снутри ее
вСhчъ сребраной монети на заставахъ и
таможняхъ пропуски, и ежегодно войску
Запорожскому жалованя, оноюжъ серебранною монетою отпускh просилъ; но
врезолюцию войско Запорожское потому
ничего получить отъ Ея И. В. неудостоилыся понынh; того ради о вышеписанномъ вторичне Ея Императорскому Величеству представляя, рабски войско просить вопресhчении впредъ слhдуемыхъ
войску Запорожскому обидъ иразореній
мhдную зСhчи Запорожской вМалую Росию, а знутри Росии доСhчи Запорожской
серебранную монети на заставахъ и таможняхъ пропущать, и ежегодное войску
Запорожскому жалованя оноюжъ серебраною монетою отпускать по прежнему,
Всемилостивhйше повелhть, иотомъ куда
надлежитъ предложить; 1767 году Июля
24 дня.
Поверhнные изъ всего войска Запорожского Низового, для выбору от оного войска депутатовъ, и взнесения сними войска
запорожского нуждъ, того войска старшины и козаки куреней:
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Уманского.
Корнhй Чорній
Артемъ Тупиця
Харко Старець
Кирило Сhрченко
Грицко Донинъ
Деревянковского.
Атаманъ Яковъ Росколупа
Иванъ Дардовій
Иванъ Бабура
Федоръ Лелюкъ87
Джерелhевского.
Атаманъ Мусhй Дрюкъ88
Федоръ Кравець
Петро Лисій
Василь Чубъ
Григорій Кирпа
Переясловского.
Атаманъ Яковъ Швецъ
Михайло Дегтяръ
Юхимъ Багацкій
Герасимъ Шулга
Иванъ Волошинъ
Полтавского.
Атаманъ Демянъ Шулга
Ярошъ Усатый
Панко Овраменко
Микита Чапля
Иванъ Скачидубъ
Нижестебhевского.
Атаманъ Климъ Великій
Данило Литвинъ
Иванъ Бhлый
Олекса Чубъ
Грицко Земляній
Вышестебhевского.
Атаманъ Сидоръ Кабро
Савка Шуствалъ
Остапъ Черноусый
Иванъ Дядковець
Василій Крамаръ
Тимошевского.
Атаманъ Андрей Вербецкій
Остапъ Вhдлога
Данило Торянинъ
Василь Коржъ
Степанъ Тупиця
Величковского.
Атаманъ Данило Кучеръ89
Матвhй Овечка
Кондратъ Чубъ
Юхимъ Кравецъ
Софроній Таранъ
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Левушковского.
Атаманъ Андрей Нетребенко
Семенъ Галаганъ
Василь Маляръ
Яковъ Мокрый
Дмитро Полторацкій
Мишасътовского.
Атаманъ Иванъ Коваль
Петро Баштаникъ
Яковъ Цигиця
Онhстратъ Бhлый
Матвhй Музика
Минского.
Атаманъ Юско Шулга
Иванъ Середа
Андрей Прусенко
Оврамъ Горкуша
Яцко Решетило
Бруховецкого.
Атаманъ Василь Шило90
Степанъ Крамаръ
Омелко Келебердянецъ
Григорій Жеребній
Ведмедовского.
Атаманъ Демко Могила
Яковъ Молдованъ
Кирило Санборь (Самбуръ)
Иванъ Коваль
Федоръ Губенко
Платнhровского.
Федоръ Таранъ
Микита Куцый
Романъ Похилъ
Омелко Сhрій
Давыдъ Чорній
Пластунивского.
Козма Чорній
Іосифъ Рубанъ
Тимошъ Сукуръ
Савка Третякъ
Григорій Ляховичъ
Дядковского.
Атаманъ Афанасій Куцій
Андрhй Кhчкhнъ
Тимошъ Усъ
Илко Гайдай
Иванъ Третякъ
Кущhвского.
Атаманъ Демянъ Панченко
Григорій Холодній
Игнатъ Каплунъ
Петро Горкуша
Леско Волощенко91
Кисляковского.
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Павло Полторацкій
Корнhй Сhрій
Никита Шулга
Никита Шулженко
Андрhй Зима
Іванивского.
Иванъ Чорній
Иванъ Бердникъ
Степанъ Снhгирь
Василь Нагаецъ
Степанъ Очеретянка
Пашъковского.
Атаманъ Андрей Кобець
Парфенъ Яковлевъ
Савка Цибодрида
Тимошъ Лелехъ
Олекса Ланко
Сергhивского.
Атаманъ Степанъ Пhшій
Иванъ Капиносъ
Сидоръ Глушко
Леско Чорній92
Донского.
Андрей Лукяновъ Ляхъ
Данило Малиновскій
Михайло Садовицкій
Лаврhнъ Кантаржhй
Яковъ Ковалевскій
Крилhвского.
Андрей Притика
Антонъ Мадро
Иванъ Чорній
Олекса Бохhнникъ
Василь Бhлій
Канhвского.
Бывщій Атаманъ Кошовій
Филипъ Федоровъ
Атаманъ Петръ Максимовъ
Алексhй Горбъ
Данило Несватъ
Романъ Строцинскій
Конеловского.
Атаманъ Грицко Сикуръ (Сукуръ)
Тарасъ Змагайло
Михайло Горкуша
Иванъ Малолhтній
Власъ Удодъ
Батуринского.
Атаманъ Яковъ Воскобойникъ
Миронъ Безрукавій
Иванъ Богданъ
Федоръ Федка
Василь Воскобойникъ
Поповичивского.
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Атаманъ Иванъ Гетманъ
Терентій Малишевичъ
Григорій Горкуша
Михайло Бохhнникъ
Хома Бhлій
Васюринского.
Атаманъ Хома Малій
Иванъ Горбъ
Олекса Кияниця
Федоръ Лобода, а за ихъ неграмотнихъ,
по ихъ извhренію изасебе Яковъ Донъ своеручно подписался.
Незамайвского.
Атаманъ Сидоръ Бhлый93
Михайло Тесля
Прокопь Джярадай
Семенъ Чепенко
Пилипъ Посова
Ірклhевского.
Атаманъ Герасимъ Спичакъ94
Козма Таранъ
Павло Вдова
Степанъ Синенко
Матвhй Бhлій
Щербиновского.
Старшина войсковый Федоръ Товстоногъ
Атаманъ Павло Табунецъ
Трохимъ Пантелимоновъ
Григорій Зубъ
Степанъ Рябошапка
Титорhвского.
Атаманъ Демко Завадывскій
Якимъ Косый
Козма Кучеръ
Влась Верховій
Юско Крамаръ
Корсунского
Атаманъ Парfенъ Золотаръ95

Омелко Шпакъ
Матвhй Левковъ
Омелко Бойко
Петръ Остроухъ
Коренhвского.
Демко Круть
Fедоръ Бhлій
Павло Малій
Грицко Писаній
Семенъ Штацкій
Рогhвского.
Бывшій атаманъ Кошевой
Григорій Федоровъ
Атаманъ Григорій Прибеда
Василій Бhлій
Левко Подлепокъ
Иванъ Варивода
Шкуринского.
Атаманъ Василій Блакитній
Старшина войсковій Лукянъ
Великій
Корнhй Ивановъ
Петро Рhзникъ96
Калниболоцкого.
Михайло Батечко
Карпо Швецъ
Иванъ Забора
Грицко Кравецъ
Данило Кравецъ

А въ мhсто всhхъ вышеписаннихъ (кромh тhхъ за коихъ сотоварищъ ихъ подписъ
учинилъ), по ихъ извhренію, за неумhніемъ ихъ грамати, подписался войсковій писаръ Іванъ Глоба.
А.В. ФЛОРОВСКІЙ

Дhла Запорожскія, № 71. Объ отправленіи ко двору Е.И.В. депутатовъ въ Коммиссію для
сочиненія “Новаго Уложенія”.
2
1-ое изд. 1841 г., стр. 268 и слhд., 402 и слhд.; ІІ-ое изд. 1846 г., II ч., 315 и слhд.; ІІІ-ье изд.
1885–6 г.г., II, 289 и слhд., III, 314 и слhд.; см также І, стр. 77, 88, 122–3, 270, 300–1 и друг.
3
II (по 3-ьему изд., какъ и вездh ниже), стр. 299.
4
Предположенія о созывh Коммиссіи для составленія проекта новаго Уложенія. Одесса,
1896. (Отд. оттискъ изъ ХХ-го т. Записокъ Одесскаго Общества Ист. и Древн.). О составителh. –
см. стр. 3 и 4, и замhчаніе въ моей книгh. Изъ исторіи Екатер. Законодательной Коммиссіи. – Вопросъ о крhпостномъ правh. Одесса, 1910, стр. 21–23.
5
Стр. 18, 7.
6
Откуда неудачи Екатерининской Законодательной Коммиссіи. Вhстникъ Европы, 1878, 1, 213.
7
Сенатъ, залъ Общаго Собранія, большой серебряный ковчегъ (Храмъ Славы) кн. 1, л. 7, 12 (п. 5).
8
Новыя данныя для исторіи Екатерининской Коммиссіи о сочиненіи проекта Новаго Уложенія. Журналъ Мин. Народнаго Просвhщенія, 1887, VI, стр. 290, 292.
1
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Тамъ-же, стр. 244.
Сенатъ, залъ Общаго Собранія, б. серебр. ковчегъ, кн. №1, л. 11: Среди выработанныхъ Вяземскимъ и сотрудниками его обрядовъ есть особые обряды для Запорожскаго Войска (лит. Ж.,
л. 30–31) и “обрядъ о выборе изъ донскихъ и протчихъ казацкихъ кромh запорожскаго войскъ
депутатовъ (лит. 3, лл. 32–34).
11
Ж. М. Н. Пр. 1887, VI, стр. 290, 292–3. Упоминаніе калмыковъ объясняется, конечно, движеніемъ среди нихъ, закончившимся массовымъ переселеніемъ съ Волги’ въ Чжунгарію. Весьма
любопытно, что въ 1772 г. Государственный Совhть рhшилъ, “что’ къ удержанію калмыковъ отъ
намhреваемаго ими побhга способъ упражненія ихъ въ разсмотрhніи Уложенія есть наилучшій”. (Арх. Госуд. Совhта, т. II, стр. 244). Взглядъ какъ очевидно, прямо противоположный высказанному въ “планh”.
12
Сенатъ, залъ Общаго Собранія, больш. серебр. ковчегь, кн. І, л. 48, п. 8.
Ж. М. И. Пр., 1887, VI, стр, 290. и 7. Въ “проектh”, опубликов. Маркевичемъ нhть ни одного
избирательнаго общества, которое было бы представлено менhе чhмъ двумя лицами (стр. 19–20).
13
Тамъ же, л. 75.
14
Положеніе, § 8.
15
Ж. М. И. Пр., 1887, VI, стр, 290. и 7. Въ “проектh”, опубликов. Маркевичемъ, нhть ни одного избирательнаго общества, которое было бы представлено менhе чhмъ двумя лицами (стр.
19–20).
16
Стр. 16.
17
Указъ 3 февр. 1767 г.
18
Кіевъ, 18 янв. 1767 г.
19
26 февр. – “Наказы Малороссійскимъ депутатамъ 1767 года и акты о выборахъ депутатовъ
въ коммиссію сочиненія уложенія”. Изд. “Кіевской Старины”, К., 1899, стр. 185–7. Въ архивномъ
“дhлh” этого акта нhтъ.
20
Рапортъ Коша Запорожскаго въ Коллегію.
21
Полковникъ Сhвскаго пhхотнаго полка Андрей Милорадовичъ. (Росписаніе, гдh выбору
назначаются мhста и сроки, № 15 – въ изд. “Кіевск. Стар.” – “Наказы и т.д.”, стр. 188).
22
Наказы Малороссійскимъ депутатамъ, стр. 189, 190, 206 сл.
23
Наказы, 159, 166.
24
Помhта на подлинникh ордера.
25
По пяти душъ, отъ каждаго изъ 38 куреней.
26
Курень этоть, можетъ быть, потому былъ намhченъ Милорадовичемъ, что къ нему именно
принадлежалъ войсковой судья И. Головатый, “правившій въ Войскh Запорожскомъ” въ отсутствіи атамана кошевого П.И. Калнишевскаго, бывшаго въ это время еще въ Петербургh по дhламъ Сhчи.
27
Полный списокъ въ иномъ нhсколько порядкh см. у Скальковскаго, I-ое изд., стр. 412–4 и
ниже – подъ текстомъ наказа.
28
Румянцовъ сообщилъ Императрицh въ одномъ изъ своихъ донесеній о ходh дhла выборовъ
въ подвhдомственномъ ему краh: “Въ Сhчи Запорожской полковникъ Милорадовичъ препорученное ему дhло со всею благопристойностію окончилъ”. Русск. Вhстн., 1861, X, 327; Исторія
Россіи, VI (т. 27), 318.
29
Подлинникъ, какъ указываетъ помhта на этой копіи, отданъ Милорадовичемъ “всохраненіе
побряду вцерквh отцу начальнику”. Имhется въ виду указаніе обряда выборовъ о передачh въ
церкви копій наказовъ и полномочій.
30
Исторія Новой Сhчи, изд. 3-ье. III, 139.
31
Ист. Нов. Сhчи, II, 74.
32
Скальковскій, II, 173, 184.
33
Тамъ-же II, 293–3.
34
По ордеру Коша изъ Самарской паланки были истребованы сдhланные тамошними мастерами четыре колеса “здоброго jнесирого дерева”, и двh подводы “доброконныя”; изъ паланки
Кадацкой одна подвода съ парою лошадей”: вмhстh съ этимъ истребовано и нhсколько подводчиковъ и исправныхъ казаковъ. Эти казаки, во избhжаніе разоренія ихъ “экономіи” но время ихъ
путешествія и долгаго прожитія въ Москвh, по назначенію Коша должны были hхать только до
9

10
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Глухово, гдh ихъ смhнять нанятые; на наемъ деньги были собраны съ подлежавших, вhдhнію
каждой изъ названных паланокъ поженившихся казаковъ – около 300 рублей. Для путешествія
самаго депутата была снаряжена особая коляска, которую далъ для этой цhли по просьбh Коша
архимандритъ Пустынно-Николаевскаго Самарскаго войскового монастыря Fеодоритъ.
35
Лубны, 9 іюля 1767 г.
36
Въ Сенатъ Румянцовъ сообщилъ, что “по причинh жестокой и долговременной болhзни”
Косапа “велhлъ его другимъ перемhнитъ. (Арх. Госуд. Сов., дhла II отд. Канцеляріи Е. Вел.,
бумаги Екатер. Закон. Ком., св. 133, т. IV’. № 81).
37
II, 294.
38
Рапорты Кіевскому оберъ-коменданту г.-м. Якову В. Ельчанинову и графу Румянцову оть
26 іюля 1767 г.
39
Подобная “свита” сопровождала въ Коммиссію не однихъ только Запорожскихъ депутатовъ.
Въ самомъ “положеніи” о выборахъ 14 дек. 1766 г. предлагается “депутатамъ подданныхъ намъ
народовъ, кои довольно россійскаго языка не знаютъ, привести съ собой толмачей” (§ 13). Намъ
извhстно, что съ толмачами или переводчиками пріhхало нhсколько депутатовъ. Напр., деп. г.
Ревеля Фрезе, какъ указываетъ, въ своемъ Deputationsjournal деп. Гадебушъ. (Змигродскій, Городъ Юрьевъ Лифляндской губ. и Высочайшій манифестъ 14 дек. 1766 г. Сборникъ учено-литер.
общества при Имп. Юрьевском Университетh, т. XIV, стр. 92). Съ депут. Ставрополькаго калмыцкаго корпуса полк. Ив. Дербетевымъ “по несвhдhнію его россійскаго разговора въ должности толмача” былъ посланъ ротный хорунжій Павелъ Крашенинниковъ, получившій отъ Дербетева передъ его смертью депутатское званіе едва ли не “чрезъ коварственный свой вымиселъ”,
какъ писали весьма отрицательно къ нему настроенные калмыки (7, XI, 1772 г. Арх. Госуд. Сов.,
дhла Екатер. Законод. Коммиссіи, св. 133. т. VII, лл. 24–25). Депутатъ Нерчинскихъ братскихъ
Хоринскихъ родовъ отъ тайшей (родоначальниковъ) Юмсана Еренцhева и Даржи Заполборнева – есаулъ Засалъ Е(И)ренцей Аюшинъ пріhхалъ въ Коммиссію съ толмачемъ Семеномъ Петровымъ и товарищемъ Зайсаномъ Манзоргачhемъ (Арх. Госуд. Сов., св. 133, т. VІ, 119, II. 36,
43. Кажется, именно этотъ послhдній былъ выбранъ депутатомъ послh смерти Аюшнна, – въ
донесеніи Иркутск. губ. канц. 5, XI, 177] этотъ новый депутатъ, называется – голзоцкаго роду
3. М. Сондаловъ. (Арх. Госуд. Сов., 133, т. VI, 35: VIII, 296). При депутатh селенгинскихъ ясашныхъ братскихъ иновhрцевъ главномъ надъ всhми ламами ламh Байданъ (Бандедъ) Камбо явились товарищи ламы же Дарза Заевъ, Гыцула Соннила и Зайсанъ Чинбуя Боноевъ и толмачъ
Манжалъ (Намжалъ) Доржинаевъ (А. Г. С., 133, II, 36, 123), которому Камбо позднhе сдалъ
свое депутатское званіе (Списокъ депутатовъ, Р. В. 1861, XII, № 302. Сб. Имп. Русск. Ист. Общ.,
т. XXXVI, стр. 102). – Кромh этихъ данныхъ у насъ есть свhдhнія о двухъ невполнh удачныхъ
попыткахъ організаціи подобныхь “штатовъ” при депутатh Адмиралтейской Коллегіи адмиралh А.И. Нагаевh и при деп. Торонецкаго и Холмскаго дворянства Ив. Голенищевh-Кутузовh,
генералъ-интендантh и директорh Морского кадетскаго корпуса. Первый просилъ отъ Коллегіи
назначенія при немъ 13 человhкъ, второй – 4, включая каждый и адьютанта. Коллегіи изъявила
полное на это согласіе, но прокуроръ при ней Ив. Фурсовъ выступилъ съ протестомъ и, ввиду несогласія со стороны Коллегіи дhло перешло въ Сенать, который призналъ доводы Фурсова вполнh основательными. (Архивъ Морского Министерства, 3114. лл. 373–386, 415–6, 460–8; 3337,
13–30, 34–6). Деп. г. Дерпта Гадебушъ при исчисленіи предстоящихъ ему расходовъ въ Москвh
предполагалъ имhть при сhбh двухъ служителей – нhмецкаго и русскаго (Змигрдскій, Сб. учено-лит. общ. при Юрьевск. Унив., т. XIII (1908 г.), стр. 202–4).
40
“Списокъ господамъ депутатамъ”, Русскій Вhстникъ. 1861, XII, прилож. стр. 44.
41
Знаками, установленными для членовъ Законод. Коммиссіи въ Манифестh 14 дек. 1767 г.
Скальковскій сообщаетъ (II, 356 и сл.) весьма любопытное происшествіе въ Сhчи, связанное съ,
такимъ знакомъ. Въ декабрh мhсяцh 1769 г. въ Корсунскомъ куренh во время обсужденія вопроса
о томъ, кому отправляться изъ куреня за жалованіемъ въ Петербургъ, одинъ изъ казаковъ назвалъ
своего куренного атамана П. Остроуха, и бывшаго атамана М. Скапу –депутата измhнниками;
послhдняго нhкоторые казаки стали бранить и укорять золотою медалью, которую онъ носилъ,
какъ депутатъ, а затhмъ жестоко избили его. Не передавая дальнhйшихъ подробностей этой исторіи, отмhтимъ нhсколько странный фактъ, что знакъ депутатскій разсматривался нhкоторыми въ
Сhчи, повидимому, какъ свидhтельство измhны дhлу независимости Войска Запорожскаго.
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Скальковскій, 1, 276.
Скальковскій, III, 164. Въ это время архимандритомъ былъ уже не Симонъ, а Іоаннъ (Черепановъ). И. Снегиревъ. Новоспасскій монастырь, М. 1843, стр. 46.
44
Съ первою же почтою депутаты писали въ Кошъ, что Симонъ “неодиножди намъ обявлялъ даби
ему от Коша.. наего собственную персону лошадей пару вороних или темногнhдих прислано было”.
Изъ Войска отвhчали, что слhдовало бы послать, но “нонишнего зимного времени jпути нужного
jкраийне непокойного довести их туда присиемъ обороте крайне неможно, удобнимъ (же) временемь
присилкою онихъ оставленно небудетъ”’. Другой разъ оказалось невозможнымъ отыскать требуемый
Головатымъ для Симона “поясъ болшой руки шалеваго”, “повеснhже проискомъ забвенно небудеть”.
14 авг. 1768 г. уже изъ С.-Петербурга Симонъ благодарилъ Войско за какой-то презентъ.
45
Маркевичъ, стр. 21–2. Сибирскій губернаторъ, Денисъ Чичеринъ, отправляя въ Москву
двухъ депутатовъ – “принцевъ”, писалъ брату своему Николаю – генералъ-полиціймейстеру:
“пожалуй ихъ приласкай и не оставь, особливо квартирою ихъ снабди, – но ихъ дикости, объяснялъ онъ, не могутъ найтить мhста. (Соловьевъ. Исторія Россіи. VI, 325–6). Ясно, что здhсь рhчь
идетъ только о любезности, помощи, но не исполненіи какого нибудь непремhннаго правила.
46
Въ “положеніи”, составленномъ А. Вяземскимъ и сотрудниками, было намhчено четыре
разряда жалованія сообразно предполагавшейся группировкh избирателей: по 122 рубля назначено было выдавать депутатамъ оть купечества, а депутатамъ отъ цеховыхъ по 60 рублей. Эти
цифры перешли и въ первую редакцію “положения”, писанную рукою Екатерины II-ой, причемъ
вмhсто депутатовъ отъ цеховыхъ упоминались деп. отъ мhщанъ и цеховыхъ. Въ копіи Козицкаго, воспроизведшей такое распредhленіе, Екатерина зачеркнула слово “купцамъ” и замhнила
словомъ “городовымъ”, уничтоживъ при этомъ совершенно названную только что группу избирателей и назначенный ихъ депутатамъ размhръ вознагражденія. (Сенатъ, залъ Общаго собранія,
большой серебр. ковчегъ кн. № 1, лл. II. 48, 75).
47
Тамъ же, кн. I, л. 46. Липинскій, стр. 292.
48
Филипповъ, Депутаты Екатерининской Коммиссіи и Правительствующій Сенатъ. стр. 10–11
(Оттискъ изъ Журнала Министерства Юстиціи, 1910, сент. и окт.). Астраханскіе татарскіе служилые мурзы и табунные головы просили о зачисленіи ихъ депутата князя Би Мурза Урусова въ
ряды депутатовъ отъ дворянъ. Сената по полученіи отъ коллегіи иностранныхъ дhлъ разъясненія, что эти мурзы и головы могутъ быть “нhкоторымъ образомъ” признаваемы въ двор достоинствh, удовлетворилъ просьбу и назначилъ Урусову жалованіе въ 400 р. (Письмо Вяземскаго
Бибикову, 10, VI, 1768. Арх. Госуд. Сов., бум. Екатер. Ком., 133, II, л. 184). “Точное положеніе
по вопросу о дворянствh мурзъ Сенатъ предоставилъ Законодательной Коммиссіи, какъ видно
изъ ссылки въ докладh Сената Екатеринh по дhлу о Темирхановh (изъ рода Урусовыхъ) – 2, XI,
1779. Архивъ Сената, Именные указы, кн. 142, лл. 618–622.
49
“Всилh Е. И. В. Высочайшаго манифеста, читаемъ здhсь, трехъ степеней господа депутаты то есть дворяне городовія jземледhльцы В. І. В. жалованьемъ удовольствованни jсодня
виборовъ уже здhсъ оное получили; ами всеподданhйшіи В. І. В. раби никакого положенія депутатскаго жалованья jпонинh неимhемъ jнеполучали; отчего всодержаніи себя несемъ крайную нужду. А какъ предки наши jздревниxъ лhть Высокославнымъ російскимъ государямъ
противу неприятелей оказивали нелицемhрніе jвhрніе служби jстеxъ времянъ донинh обращаясь втомъ, достигли jми В. I. В. ввhрноподданническихъ служьбахъ усердствовать; даивпредь обязанни какъ ми жителствуемъ на границахъ охранять спротчиими воинскими полками
всероссійскую jмперію такъ jпотомки наши томуж подражать должни”; дерзаемъ пасть, продолжали депутаты казацкихъ войскъ, косвященнимъ В. I. В. стопамъ всенижайше jвсеподданhйше просить осмелились даби jми последнія В. І. В. раби поозначеннимъ предковъ нашихъ jнашимъ вhрнимъ jусерднимъ службамъ яко jмhновавшіяся во всехъ случаяхъ военнослужащими
несравнивая здвумя родами то есть купеческимъ jземледhлческимъ вположеніи жалованія награждении били,.... понеже jзнасъ нижайшихъ депутатами здhс болшею частию старшины то
есть полковники атамани jпротчія”.
50
Въ излагаемомъ архивномъ “дhлh” оно сохраняется въ подлинникh, представлявшемся въ
Сенатъ и присланномъ въ Сhчь.
51
Повышеніе оклада съ 37 рублей до 50 произошло въ ноябрh 1767 года, когда состоялся
именной указъ Сенату о пожалованіи прибавки въ 13 рублей всhмъ депутатамъ, получавшимъ
42
43
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по 37 р. (II. С. 3., XVIII, 13007, 9, XI, 67 г.). Въ самомъ указh не названы особо депутаты отъ
казаковъ, но Сенатъ, сообщая объ указh ста съ-конторh, прибавилъ, какъ писалъ кн. Вяземскій
Бибикову, “чтобъ оная въ сходствіе того повелhнія и выбраннымъ отъ казацкихъ и другихъ нерегулярныхъ войскъ депутатамъ жалованье производила изъ окладовъ по 50 р. въ годъ”. (Арх.
Госуд. Сов., бум. Екатер. Ком., 133, кн. I, л. 54; 5, XII, 1767). Письмо Головатаго написано 4 янв.
1768 г.
52
На недостаточность назначаемыхъ прогоновъ Головатый жаловался еще въ дек. 1767 г.: “мы
прогонних денег заприезд нашъ изъСhчи до Москвы неполучили затhмъ что толко опредhленно
дать намъ двом депутатам начетирh лошади анинh по опредhлению синатскому напроездъ изМосквы вПhтербурхъ, веленно толко дать намъ ипротчимъ таковим поедной лошади”.
53
Сенатскій Архивъ, Именные указы, кн. 125, л. 173. См. и у Филиппова въ статьh и депутатахъ, стр. 10.
54
См. ниже.
55
Изъ изложенной исторіи съ жалованіемъ ясно видно, что о какомъ-то мhстничествh запорожскихъ депутатовъ съ представителями отъ городовъ, какъ указывалъ проф. Маркевичъ (Исторія мhстничества въ Московскомъ государствh въ XV–XVII в. Одесса, 1888, стр. 116 прим.), и
рhчи быть не можетъ.
“Поколh вамъ полного положенного дворянамъ жалованя недадутъ дотhхъ поръ непринимайте”, писалъ онъ въ отвhтъ на январское “доношеніе” Головатаго.
56
Депутаты изъ Сhчи отправились съ нhсколькими боченками вина и по части бакалhй для
собственнаго довольства и ради презентовъ къ высокому генералитету. (Письмо директору Царичанской заставы Г.В. Бурбасу отъ Коша).
57
Т. е. вслhдствіе переhзда въ Москву Двора.
58
Въ черновой рукописи письма этого зачеркнуты строки: “или можете занять вмалоросиянъ
тhхъ кои вСанктъ Пhтербургъ воли для продажи впредбудущое лhто пригонятимуть”.
59
Объ этомъ займh есть указаніе самаго Головатаго, который проситъ Калнишевскаго уплатить Руденко или его довhренному; сохранилось письмо Руденко къ кошевому объ уплатh этихъ
денегъ, взятыхъ Головатымъ на надобности при переhздh изъ Москвы въ С.-Петербургъ; наконецъ, самый вексель съ помhтками о выплатh денегъ.
60
Въ дhлh есть копія его паспорта, выданнаго А. Бибиковымъ 9 декабря. Въ паспортh этомъ
Скапа обязуется явиться 18 февраля въ Петербургъ въ Коммиссію, “которая быть назначена въ
Зимнемъ Е. И. В. домh въ антикамерахъ”; “Въ случаежъ просрочкы взыскать его того города отъ
канцеляріи”.
61
Любопытно отмhтить, что самъ Головатый былъ неграмотенъ, какъ прямо подписано подъ
указаннымъ выше представленіемъ въ Сенатъ о жалованіи.
62
Исторія Новой Сhчи, II, 301.
63
Копія опредhленія Сената сообщена Вяземскимъ Бибикову (19, XII, 1767) и извhстна мнh
по сборнику входящихъ бумагъ Коммиссіи, Арх. Госуд. Сов. 133, лл. 88–91.
64
Сборникъ Императорскаго Русскаго Историческаго Общества, т. XXXII, 111.
65
Такъ депутаты послали въ Кошъ “коусмотрhнію изнанію общему” большой Наказъ Екатерины II и генералъ-губернаторскій наказъ, также “прибавленіе о титулh”, поднесенномъ Императрицh. “Обряда” (управленія Коммиссіей, вhроятно) они не прислали., затhмъ что онъ вкомисіи намъ недано анабазарh теперь невелено продавать”. Роменскій въ янв. 1768 г. послалъ
Глобh копію наказа малороссійской коллегіи и сообщалъ о предположенной замhнh Гавріиломь
Тверскимъ умершаго синодскаго депутата Димитрія Сhченова (Дhла Запорожскія, № 1, частная
переписка); были посланы въ Кошъ также копіи перевода письма Фридриха Великаго къ Ек. II о
ея Наказh.
66
Сборникъ, IV, 200–201.
67
Сборникъ, VIII, 71–2. Здhсь “мнhніе” Белезлія приведено по “дневной запискh” Полный
его текстъ въ приложеніи (IV) къ работh моей: Изъ исторіи Екатерининской. Законодательной
Коммиссіи 1767. – Вопросъ о крhпостномъ правh. Одесса, 1910, стр. 264, Тамъ-же и другія “записки” Белезлія, стр. 268–290; см. 191–210.
68
Сборникъ, VIII, 119–120.
69
Сборникъ, VIII, 102–103.
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Депутаты Войска Запорожскаго въ Законодательной Коммиссіи 1767 г.
Вотъ ихъ имена: бывшій атаманъ кошевой Филиппъ Федоровъ, атаманъ Петръ Максимовъ,
Алексhй Горбъ, Данило Несватъ, Романъ Строцинскій.
71
“Секретнhйшее наставленіе” Екатерины II кн. А. Вяземскому при назначеніи его генералъпрокуроромъ Сената въ 1764 г. Факсимиле этого наставленія см. во II т. Исторіи Правительствующаго Сената за двhсти лhтъ. 1711–1911. СПБ. 1911, прил. XVI.
72
Исторія составленія наказа шляхетства Нhжинскаго и Батуринскаго подробно изложена
Мякотинымъ въ рецензіи на книгу А. Лазаревского. Описаніе старой Малороссіи, II ч. въ отчетh,
о 37 присужд. Уваровскихъ премій, 1897. О предложеніи избранія гетмана – см. на стр. 54; доношеніе Румянцова Екатеринh II – см. у Соловьева, Русскій Вhстникъ. 1861, X, стр. 330; Исторія
Россіи, кн. VI (т. 27), стр. 320–3.
73
По поводу ста лhтъ отъ смерти гр. П.Л. Румянцова. Кіевская Старина, 1896, XII, 384 прим.
74
Наказы, стр. 156–7.
75
Исторія Новой Сhчи, II, 296–9.
76
Перепечатка наказа съ одной стороны имhетъ цhлью придать настоящей статьh возможную
полноту, а съ другой, обусловлена значительной неисправностью его воспроизведенія у Скальковскаго съ цhлымъ рядомъ пропусковъ и повтореній. Въ первомъ изданіи “Исторіи Сhчи наказъ
напечатанъ вполнh правильно, но изданіе это крайне рhдко. Въ отчетh о деятельности Имп.
Русск. Историческаго Общества за 1901 г. указано, между прочимъ, что для 117 тома Сборника
Общества напечатано уже 28 листовъ, въ томъ числh напечатанъ и наказъ Запорожского Войска
(Отд. оттискъ изъ Правительственнаго Вhстника, 1902, № 39). Но эти листы еще не выпущены и
нельзя ожидать выпуска ихъ въ ближайшее время.
77
Арх. Госуд. Сов., бумаги Екат. Законод. Коммиссіи, св. 133, III, лл. 199, 335.
78
Сборникъ, VIII, 53.
79
Сборникъ, VIII, 88–9.
80
Сборникъ, VIII, 165–6.
81
Сборникъ, VIII, 210; къ этому “мнhнію” присоединились въ числh многихъ и Головатый
со Скапой.
82
Сборникъ, VIII, 207–8.
83
Сборникъ, XXXII, 196–7 (дневн. записка); XXXVI, 296–7 – текстъ рhчи Скапы. Она ранhе
была напечатана въ “Кіевской Старинh” П. Кипшцынымъ: “Голосъ запорожскаго депутата во
всероссійскомъ собраніи депутатовъ 1768 г.”. 1883, III, 683 и слhд.
84
Проектъ этотъ составленъ былъ въ коммиссіи о разборh родовъ государственныхъ жителей.
При составленіи плана занятій ком. о государств, родахъ вопросъ объ особом проектh правъ
казаковъ не поднимался, но имhлись въ виду лишь три группы населенія – дворяне, мhщане и
сельскіе жители. Прибавленіе указанной 4-ой группы было произведено послh изданія Екатериною “Начертанія о приведеніи къ окончанію проекта Нов. Уложенія” (8 апрhля 1768 г.), гдh
въ третьемъ отдhлh – послh ряда соображеній о нижнемъ рядh людей упоминается о прошеніи
нhкоторыхъ депутатовъ казацкихъ войскъ, “чтобъ сдhлано было имъ положеніе”, причемъ депутаты отмhчали, что “по нынhшнему состоянію они не сходствуютъ ни съ которымъ изъ вышеупомянутыхъ родовъ”. Екатерина признаетъ необходимымъ “взять совершенно въ разсужденіе
ихъ прошенія и по свойству ихъ службы, прокормленія, по образу жизни и обращенія... снабдить
ихъ такими постановленіями, дабы они такъ, какъ и другіе, Россійскому Скипетру подвластные
подданные, пользовались благоденствіемъ, тишиною и спокойствіемъ” (П. С З., XVIII, 13095). Во
исполненіе этихъ замhчаній Императрицы дирекц. ком. въ общемъ своемъ “наставленіи” всhмъ
коммиссіямъ отъ 11 апр. 1768 г. сообщаетъ частн. ком. о разб. род. госуд. жителей, что “трудовъ
ей гораздо прибавилось” вслhдствіе необходимости составить проектъ правъ войскъ казацкихъ.
При этомъ дирекціонная коммиссія предлагала обратиться за свhдhніями относительно жизни
отдhльныхъ войскъ въ Сенатъ, въ Военную Коллегію, – непосредственно или черезъ дир. ком.
Послhдняя вмhстh съ тhмъ предлагала частной ком., –несмотря на “многоразличіе” войскъ и
“великую разность” въ ихъ жизни, – всемhрно стараться о возможномъ согласованіи ихъ уклада
съ правами общими всего государства, – по крайней же мhрh, чтобы всh войска между собою не
разнились и были единообразны. (Архивъ Государственнаго Совhта, дhла II Отдhленія Собств.
Е. И. В. канцеляріи, бумаги Екатер. Законод. Коммиссіи, связка 142). Проектъ былъ составленъ
сообразно этимъ общимъ разъясненіямъ. Напечатанъ онъ въ Сборникh Имп. Русск. Историч.
70
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Общ., т. ХХХVI, стр. 235–244. Первоначальная его редакція принадлежала деп. Воронежскаго
дворянства С. Титову, а при переработкh въ коммиссіи были приняты во вниманіе указанія деп.
г. Москвы кн. А. Голицына, въ составленномъ имъ еще лhтомъ 1768 г. “по прошенію” коммиссіи “разсужденіи вообще какъ приступить къ положенію казацкихъ войскъ”. 9 іюля 1769 г. ком.
поручила деп. г. Епифани Свhтушкину “сдhлать учрежденіи слhдующіе къ проекту”; они вошли въ проектъ послh ст. 49, составивъ здhсь, повидимому, первые четыре отдhла. Послhдніе 6
пунктовъ проекта составлены Титовымъ 11 авг. 1769 г. проектъ былъ переданъ въ дирекц. ком.,
гдh разсмотрhніе его не было закончено. (Сборникъ, XXXVI, продисловіе, стр. VІ, VIII. Арх.
Госуд. Сов., св. 130, дн. зап. частн. ком., 1 мая, 29 іюля 1768 г., 16 марта, 9 и 23 іюля 1769 г. Св.
115, дн. зап. дир. ком., 11 и 13 авг. 1769 г. и 4 марта 1770 г.
85
П. С. Ефименко. Кальнишевскій, послhдній кошевой Запорожской Сhчи. Русская Старина,
1875, XI, стр. 417–420. Его-же замhтка: “Послhдній писарь Войска Запорожскаго Глоба”. Кіевская Старина. 1882, VIIІ, 369–371. См. Кіевская Старина 1898, І, библіографія, стр. 18.
86
Это “вступленіе” въ другихъ спискахъ наказа (въ томъ же дhлh № 71 Одесскаго Архива; въ
Арх. Госуд. Совhта, бумаги Коммиссіи, св. 105) замhнено обращеніемь къ Императрицh.
87
Въ избирательномъ спискh названъ еще Н.Т. Косапъ.
88
Въ избирательномъ спискh вмhсто него – Гаврило Порожнhй.
89
Въ избирательномъ спискh – атаманъ Леонтій Василиевъ.
90
Въ избирательномъ спискh Шило не атаманъ, а атаманъ – Григорій Блоха.
91
Въ избир. сп. – Леско Крамаръ.
92
Въ избир. спискh названъ еще. (№ 112) —Лукьянъ Порожній; въ “письмh повhренному” –
Лукьянъ Никитовъ.
93
Въ избир. сп. – атаманъ Степанъ Чубъ.
94
Въ избир. сп. – ат. Андрей Носанъ.
95
Въ избир. сп.вм. него атаманъ М. Скапа.
96
Въ избир. сп. еще П. Головатый.

Східний світ №4 2004

193

ПРАЦЕЛЮБНІСТЬ І НАПОЛЕГЛИВІСТЬ
Ювілей Елли Григорівни Циганкової

Ê

ÎËÅÊÒÈÂ Інституту сходознавства
ім. А. Кримського НАН України тепло і щиро привітав свого колегу, старшого наукового співробітника Еллу Григорівну Циганкову з важливою датою у її житті,
сповненому творчого горіння і наполегливої праці.
Оглядаючи шлях, пройдений Еллою
Григорівною, бачимо, що після здобуття
вищої освіти в Харківському державному
бібліотечному інституті, вона присвятила
себе науковій праці, спочатку як бібліограф з питань мистецтва в Одеській науковій бібліотеці ім. М. Горького, а потім,
працюючи з 1964 року в різних установах
системи АН України, вона поширювала
горизонти своїх знань, засвоювала методологію наукового пошуку, формувала світогляд. У 1971 році захистила дисертацію на
ступінь кандидата історичних наук, темою
якої було «Історія формотворення машин»,
тобто розглядалося питання історії технічної естетики – дизайну. 1977 року в Москві у видавництві «Наука» вийшла її монографія «Біля джерел дизайну. (Машини
і стилі)».
Основною галуззю її дослідницької
роботи стала історія української науки.
Бурхливий розвиток академічної науки
в Україні, особливо фундаментальної і
технічно-прикладної, природно викликав
інтерес і до її витоків, до процесу становлення і вражаючих здобутків.
Перші праці Е.Г. з’являються у відомій серії «Очерки истории естествознания и техники», (після 1992 р. вони стали
виходити українською). Це – роботи про
Й.О. Малиновського, С. П. Тимошенка, потім друкуються статті про енциклопедистацукровика М.П. Зуєва, коментар до судової справи всесвітньовідомого математика
М.П. Кравчука. Значну увагу вона приділила науковій діяльності відомого правознавця Й. О. Малиновського (1868-1932),
опублікувавши про нього ряд статей. Серед
робіт кінця 80-х – початку 90-х рр. слід згадати статті про знищених совєтським режимом учених-гуманітаріїв – географа С. Рудницького, літературознавця С. Єфремова.
194

Цілий ряд робіт, виконаних разом з іншими колегами, мали узагальнюючий характер і прокладали шлях до створення нефальшованої історії АН України в найтрагічніші для неї роки: кінець 20-х – початок
30-х рр. Автори, серед яких помітне місце
займала Е.Г. Циганкова, опиралися у своїх
роботах на архівні матеріали, які досі з відомих причин були виключені з наукового
вжитку, зробили значний внесок у ліквідацію «білих плям» в історії української
науки. Завдяки їхнім зусиллям відновлена
справедливість щодо цілого ряду видатних
українських учених, яких тоталітарний режим хотів викреслити з історії науки. Як
відомо, Президія НАН України на основі результатів їхніх досліджень прийняла
рішення поновити членство цілого ряду
академіків та членів-кореспондентів, незаконно виключених свого часу зі складу
Академії.
Акад. О. Пріцак залучив Еллу Григорівну, як працьовитого і досвідченого фахівця, до роботи в новоствореному Інституті
сходознавства, оскільки, поряд з іншим,
надавав великого значення відродженню
української орієнталістики, вивченню минулого сходознавчої науки в Україні.
Її увагу привернула постать А.Ю. Кримського – неодмінного секретаря Академії
в найтяжчі роки її існування: від виникнення до фактичного розгрому. Перші
праці з’явилися в 1991–1993 рр. Непроминальне наукове значення має публікація
Л. Матвеєвою та Е. Циганковою вибраного листування А.Ю. Кримського (1997),
що служить важливим джерелом для висвітлення біографії та творчості видатного
українського сходознавця. Цю тему вона
не залишає, чому є свідченням найсвіжіша
наукова стаття, присвячена акад. А. Кримському, це – надрукована в «Бібліотечному
віснику» розвідка «Сходознавча колекція
Агатангела Кримського у фондах Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського» (2002).
Кілька років Елла Григорівна присвятила вивченню малодослідженої ділянки –
історії сходознавчих установ АН. З-під її
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пера з’явилися зроблені на високому професійному рівні, на основі детального вивчення наявних архівних матеріалів праці:
про гебраїстичну, візантологічну Комісії,
Комісію для дослідів з історії Близького
Сходу, ВУНАС, Історико-етнологічного
відділу ВУНАС, УНДБС, а також про вивчення в Україні історії Стародавнього
Сходу, зокрема, в Київській духовній академії, тюркології, вивчення мови і культури ідиш. Віримо, що цей вагомий і важливий доробок знайде своє оформлення
в монографії. Це ж стосується і кропіткої
та виснажливої роботи над створенням наукової біографії видатного українського
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мистецтвознавця-орієнталіста В.М. Зуммера (1885–1970).
Е.Г. Циганкова бере участь в академічному житті, зокрема, щороку виступає з
доповідями на «Сходознавчих читаннях
А. Кримського», приділяє увагу й сходознавчому семінару в Інституті, чим може
служити прикладом і для молодших науковців, активно друкується в інститутських та інших виданнях.
Бажаємо шановній Еллі Григорівні і надалі так енергійно і плідно працювати на
ниві української сходознавчої науки.
Ю. КОЧУБЕЙ
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SUMMARIES
L.V. Matveyeva
ORIENTAL STUDIES BY M.M. LUNIN (1907–1844)
The article is devoted to the reconsidering of a forgotten name of Mykhaylo Mykhaylovych
Lunin – one of the founding ﬁgures of a general history school at Kharkiv University in
1830-s–1840-s.
M. Lunin’s research legacy in oriental studies bears features of his diversiﬁed and profound
erudition. The scholar did his best to put the teaching of oriental countries history into the
context of general history on the level which met the best worldwide standards. Articles by
M. Lunin devoted to the history of India, China, Persia and ancient nations of the Orient have
been analysed by the author of the article.
O.A. Bordilovska
SOME DATA CONCERNING THE ORIGIN OF THE NAME OF KASHMIR
Kashmir – one of the most beautiful places in India, the land of sacred places and saint
people with rich cultural heritage. Since ancient times Kashmir possessed very important place
in Indian history. There are many sources, both Indian and foreign dealing with mythology,
religion and history of Kashmir. The origin of the name ‘Kashmir’ is examined by the author
of the paper on the basis of a number of sources.
O.D. Vasylyuk
FROM THE BIOGRAPHY OF AHATHANGEL KRYMSKY.
THE BEGINNING OF HIS CO-OPERATION WITH “ZORYA” JOURNAL
Scholar activity of Ahathangel Krymsky is very diversiﬁed. When studying at Lazarevsky
Institute of the Oriental Languages he was involved into active co-operation with Lviv journal
“Zorya” as a translator, a poet, a dramatist, a literature and theatre critic as well as a linguist.
His ﬁrst review was devoted to a collection of novels by Ivan Franko “V poti chola” (“With
Sweat on Forehead”). While reviewing the novels, Ahathangel Krymsky analysed positive and
negative aspects of Ivan Franko’s description of his contemporaries’ life.
A.L. Zelinsky
TO THE ISSUE OF SO-CALLED “COLONIAL SITUATION”
IN PTOLEMAIC EGYPT
Analyzing arguments of Soviet, post-Soviet and Western researchers on the existing
‘colonial situation’ in the country on the banks of the Nile river under the ﬁrst Ptolemies and
comparing them to a number of facts from social-economic life in Hellenistic Egypt one can
assume that there was the only one ‘colonial’ trend in the country at that time. The mentioned
‘colonial’ trend was not legitimized or at least ofﬁcially supported by the state what resulted in
its gradual extinguishing starting from the middle of III century B. C.
V.О. Kiktenko
HISTORIOGRAPHIC REVIEW OF J. NEEDHAM’S RESEARCH
ON TAOIST PHILOSOPHY IN THE STRUCTURE OF
SCIENTIFIC KNOWLEDGE IN ANCIENT CHINA
The author of the article presents historiographic analysis of J. Needham’s historicophilosophical conception of Taoism inﬂuence on development of scientiﬁc thoughts in
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traditional China. The substantiation position of this conception is to describe the main role of
Taoism in formation of scientiﬁc knowledge.
I.V. Otroshchenko
THE PROBLEM OF INTEGRATION WITH INNER MONGOLIA
IN THE POLICY OF SUPREME LEADERS OF THE MPR (1925–1928)
The article investigates pan-Mongolian activity of the MPR political leaders during
the years 1925–1928, i. e. during the period that in fact presents chronological frames for
the greatest rise of pan-Mongolian idea in XX century. This activity developed in several
directions: negotiating with various Chinese political groups; co-operation with PeopleRevolutionary party of Inner Mongolia, comprehensive support for revolutionary activity in
Inner Mongolia and Barga; assertion from USSR and Comintern of the right to leadership
within the revolutionary and liberation movements in the mentioned regions. Contacts between
Mongolian leaders and Chinese political and military authorities during the period of time
have conﬁrmed again that none of political groups in China was ready to recognise the fact
of existence of either independent Mongolia or independence of any of its parts. On the other
hand Soviet diplomacy and Comintern discussed a number of variants for the solution of
“Two Mongolias” problem though none of them implicated united and independent Mongolia.
To the end of 1920-s, under the constant pressure of the USSR the course to integration was
ﬁnally abandoned by Mongolian politicians, but they did not completely renounce integrative
expectations.
L.D. Pritsak
BOHDAN KHMEL’NYTS’KYJ’S FIRST CAMPAIGN AGAINST MOLDAVIA
The Crimean Khan Islam Girey III demanded that Khmel’nyts’kyj, as his ally should take
part in Khan’s campaign against Muscovy. Khmel’nyts’kyj decided to divert the Khan from
his intention substituting it with another option, namely to invade the close and rich Moldavia
ruled by Vasile Lupul. The reasons for that were the following: Khmel’nyts’kyj’s participation
in a war against the head of the Orthodox world (the Tsar of Moscovy) would have mobilized
against him the Orthodox Internationalism which had many followers in Ukraine.
Moldavia had a common frontier with Ukraine and Lupul, being a vassal of the Polish King,
could easily attack the southern ﬂank of Ukraine, just helping the invading army. On the other
hand Khmel’nyts’kyj had dynastic plans. Not being a dynast himself, he intended his son Tymish
to become a husband of Lupul’s younger daughter, so he could enter a princely family.
O.O. Romanova
SOME OBSERVATIONS ON THE CULT
OF QUEEN-MOTHERS IN THE OLD KINGDOM
The cult of the Old Kingdom queen-mothers has been chosen for the subject of the article.
The objective of the research is not to ﬁnd a comprehensive solution of the problem but ﬁrst to
raise a question for further discussion.
O.B. Bubenok
SOME PECULIARITIES OF THE SPREADING OF THE TERM “TAT” IN THE CRIMEA
The data of medieval written sources and results of ethnographic researches allow to
consider that the term “tat” appeared in the Crimea near Sudak during the Mongols expansion.
On the peninsula original meaning of this word could be “a Christian”. Therefore the term
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“tat” quickly spread in the Southern Crimea because there were many Christians there. Then
the Turkophone Tatars started using the term “tat” as an equivalent for the words “neighbour”,
“foreigner”, etc. In XX century the Southern Crimean Tatars, being Muslims, call themselves
“tat” because they became the sub-ethnos of the Crimean Tatar ethnos.
A.Sh. Bakhtovarshoyev
METHODS FOR THE IMPROVEMENT OF THE MODERN TAJIK LANGUAGE
New method for the improvement of the Tajik language alphabet which has been put into
practice by the author himself is presented in the article. On the basis of the improved alphabet
new orthographic alphabet of the Tajik language as well as some innovations into existing
orthographic rules have been proposed. Being completely based on Russian alphabet the new
Tajik alphabet differs from its existing mode and therefore can be easily explored in a huge
number of Russian script computer programs.
І.М. Dryha
OTTOMAN TURKISH INSCRIPTIONS OF ISLAMIC CEMETERIES:
MATERIALS FOR THE HISTORY OF THE WRITTEN TURKISH LANGUAGE
The author discusses some aspects of funeral tradition spread through the Ottoman
Empire and particularly in the Balkans in XIX century. Several inscriptions from the Muslim
tombstones in Konstantsa (Romania), written in Ottoman Turkish, were copied by someone
who’s competence in Ottoman Turkish seems to be very limited, therefore reading and
translating the texts entail a variety of difﬁculties. Vast literature on the question is brieﬂy
outlined in the article. It seems that the question about stylistics of the tombstones inscriptions
belongs to the history of written Turkish, thus the inscriptions on Turkic tombs deserve to be
taken into consideration in studying the history of the Turkish language and must be associated
with the comparative study of different language manifestations and its stylistically limited
clichés’ usage.
Yu.M. Kochubey
THE ORIENTALISM IN UKRAINIAN FINE ARTS
The author states that Ukrainians had contacts with the East since the ancient times and
it obviously inﬂuenced Ukrainian decorative and applied arts. In XIX century professional
painters visited Paris and from there often travelled to North Africa, bringing back new
impressions and etudes. Russian dominated Central Asia where a lot of Ukrainian artists
worked or lived in exile was another source of inspiration. Many oriental elements can
be found on canvases devoted to historic themes (Ukrainian-Crimean-Turkish relations).
After World War II Ukrainian artists travelled to Central Asia and Caucasus and some of
them abroad what brought oriental motives into Ukrainian art. The war in Afghanistan
also found its reﬂection in painting. Nowadays artists make stress not on narrative or
decorative features in depicting the Orient but try to transmit its speciﬁc meditative and
colouring character.
K.Yu. Komisarov
STYLISTIC FEATURES OF THE CONDITIONALS IN MODERN JAPANESE
System analysis of usage of the Conditionals in Japanese texts of different functional styles
was carried out in the article. The author did his best to illustrate stylistic features of the
Conditionals with a number of examples taken from texts in modern Japanese.
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V.S. Rybalkin
QUR’ĀN. SŪRAH XIII: THUNDER. INTRODUCTION, UKRAINIAN
TRANSLATION FROM ARABIC, COMMENTARIES
Continuation of the ﬁrst complete Qur’ān translation into Ukrainian (has being in publishing
progress since 2002) with introductory notes and commentaries based upon indigenous
exegetical tradition, medieval national lexicons and Western interpretations of the Muslim
Holy Scripture.
В.С. Рибалкін
ПРИПИНЕННЯ КЕРУВАННЯ В ТРАДИЦІЙНІЙ АРАБСЬКІЙ ГРАМАТИЦІ
Аналізуються випадки, коли керуючі дієслова втрачають свій вплив на об’єктний
додаток. За розглянутих у статті конкретних обставин такі додатки не підлягають
керуванню і вживаються в називному (raf‘), а не знахідному (nasb) відмінку. Ситуації
втрати керування стосуються переважно синтаксичних конструкцій з дієсловами
“оцінки”, або, дослівно, “серця” (’af‘āl al-qalb) в автохтонній граматичній термінології.
O.O. Khamray
THE PLACE OF NUCLEAR ACTANTS
IN RELATIONAL STRUCTURE OF ARABIC SENTENCE
The author investigates the question of the place of nuclear actants in relational structure of
Arabic sentence. The article treats the problem of semantically motivated elements of syntactic
constructions in Arabic.
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