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В.Г. Крюков

АрАБсЬкІ ПисемНІ дЖереЛА Іх–х стОЛІтЬ 
як ІНФОрмАЦІйНІ ЧиННики рОзвитку 

 укрАїНсЬкОгО схОдОзНАвствА в системІ 
єврОПейсЬкОї ОрІєНтАЛІстики

історіографія та джерелознавство

У СУЧАСНІй українській історичній 
науці актуальною є проблематика, що 

стосується тієї доби ранньої середньовіч-
ної історії України, яка передувала виник-
ненню Київської Русі. Адже наукові до-
слідження даного етапу вітчизняної історії 
спрямовані на пізнання витоків українсь-
кої нації, що, на нашу думку, має провідне 
значення для вивчення наступних етапів 
історичного розвитку України.

Разом із тим вивчення “язичницької” 
доби історії України є найскладним ас-
пектом наукового пошуку через брак віт-
чизняних писемних джерел, що мають 
походження від означених часів. У цих 
умовах доцільною є лише методологія 
комплексного підходу до дослідження тих 
етноісторичних процесів, що відбувалися 
на території України протягом визначеної 
“не-писемної” доби її історії, яка ґрун-
тується на урахуванні інформації усієї су-
купності відомих нині історичних джерел.

У зв’язку з цим суттєвої ваги набуває 
дослідження ранніх середньовічних пи-
семних джерел зовнішнього походження, 
тобто візантійських, латинських, вірменсь-
ких, перських та арабських, де міститься 
інформація про територію й населення Ук-
раїни окресленого часу. Ціннісно-смисло-
ве навантаження даних історичних джерел 
визначається суб’єкт-об’єктним харак-
тером “поглядів ззовні” їхніх авторів на 
означене коло наукового пошуку. Інфор-
мація арабських ранніх середньовічних 
писемних джерел з названої проблемати-
ки переважною більшістю зосереджена в 
географічних творах учених Арабського 
халіфату ІХ–Х століть. Інформативно-кон-
кретна сутність і багатовекторність цієї ін-
формації спричинені впливом на її форму-
вання певних історичних факторів. Зокре-
ма, належить урахувати ту обставину, що 
арабська рання середньовічна географія 

була одним з елементів розвиненої культу-
ри мусульманського Сходу viii–x століть, 
яка виникла у той час, коли майже в усій 
Європі, окрім Візантійської імперії, відбу-
лося припинення розвитку античної куль-
турної традиції й почався тривалий період 
занепаду світської освіченості. Втім, наука 
Арабського халіфату запозичила здобутки 
наукових знань попередніх розвинених 
цивілізацій, внаслідок чого суто теоретич-
ні засади арабської географії ІХ–Х століть 
склали наукові відкриття й практичні 
знання античної, перської та індійської 
астрономії, математики й географії [Mžik 
1915, 157–158; Крачковский 1957, 66–74, 
87–88]. 

Водночас розвиток даної науки протя-
гом означеної доби був обумовлений суто 
практичними потребами світських і ду-
ховних інституцій Арабського халіфату. 
Зокрема, належало забезпечити визначен-
ня кибли , тобто напряму на святили-
ще ал-Ка‛ба , куди мають обертатися 
мусульмани під час молитви, перебува-
ючи в будь-якому місці їхньої величезної 
держави; виявити зручні шляхи до свя-
щенних місць для здійснення паломниц-
тва та реалізувати інші прописані Кора-
ном установлення мусульман [Wensinck 
1979–1986, 82–83]. Відомості про окремі 
області Арабського халіфату та країни, 
розташовані поза межами цієї держави, 
були потрібні також адміністративній, по-
датковій, торговельній, дипломатичній, 
розвідувальній, військовій та іншим де-
ржавним установам мусульманської імпе-
рії [Калинина 1988, 8–10]. Саме згаданими 
обставинами можна пояснити особливу 
увагу арабських географів ІХ–Х століть 
до інформації про країни Європи взагалі 
й про територію та населення України 
тих часів зокрема. Зважаючи на те, що 
дана інформація запозичена від науковців, 
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Арабські писемні джерела IX–X століть

 дипломатів, мандрівників, мореплавців, 
монахів й інших “освічених людей” [Ибн 
Хордадбех 1986, 34–36], вона характери-
зується високим ступенем вірогідності. 
Отже, ґрунтуючись на вищесказаному, 
можна стверджувати, що дослідження 
арабських географічних творів доби ран-
нього Середньовіччя має провідне значен-
ня для пізнання етноісторичних процесів, 
які відбувалися на території України про-
тягом окресленої історичної доби, й тому є 
головним вектором розвитку українського 
арабістичного джерелознавства.

Означена інформація являє собою скла-
дову частину повідомлень про територію й 
населення Європи. В арабських географіч-
них творах доби раннього Середньовіччя, 
лише за винятком “Книги картини Землі” 
/ ُصوَرة َألْرِضٱِكَتاُب / математика, астронома й 
географа першої половини ІХ століття Абу 
Джа‛фара Мухаммада ібн Муса ал-Хваріз-
мі [Mžik 1926], не простежується прагнен-
ня навести певну систему повідомлень про 
територію й населення Європи. Саме тому 
більш чи менш докладні описи даної сю-
жетної спрямованості містяться лише в та-
ких джерелах: “Записці” про різні люд-
ності Східної Європи, долученій до сьомої 
частини “Книги коштовних цінностей”  
/ لنَِّفیَسةٱَألْعَالقٱِكتاُب /, географа першої половини 
Х століття Абу ‛Алі Ахмада ібн Руста; ок-
ремих розділах твору географа й історика 
середини Х століття Абу ал-Хасана ‛Алі 
ал-Мас‛уді “Золоті луки й родовища кош-
товностей” / َألّذ َمَعاِدُنُمُروُج َو ْلَجَواِھِرٱَھِب /, присвячених 
деяким людностям Центральної та Захід-
ної Європи; відомостях про європейські 
людності, що складають певну частину 
анонімного твору Х століття “Звістки часу” 
/ ِنلزََّماٱأْخَباُر / [ibn Ruste 1892, 142–149; Maçoudi 
1869–1877, iii, 61–68; , ]. Реш-
ту ж досліджуваної інформації являють 
собою уривчасті звістки, вміщені в текс-
тах, присвячених іншій тематиці.

Отже, надана характеристика особли-
востей даної інформації обумовила залу-
чення провідного методологічного при-
нципу нашої концепції, а саме принципу 
виокремлення даних про територію й 
населення України із загального обсягу 
повідомлень про Європу доби раннього 
Середньовіччя. Такий стан спричиняє пот-
ребу визначення ступеня розробленості 
досліджуваної проблематики. Виходячи 

з того факту, що українська арабістика є 
складовою частиною європейської орієн-
талістики, визначення конкретних завдань, 
котрі постали перед цією галуззю вітчиз-
няної історичної науки, не буде корект-
ним без урахування обсягу й характеру 
дослідницької роботи, яку було зроблено 
європейськими орієнталістами протягом 
двох попередніх століть щодо вивчення 
повідомлень арабських писемних джерел 
ІХ–Х століть про територію й населен-
ня окремих регіонів Європи, а також без 
виявлення тенденцій подальшого розвит-
ку європейського джерелознавства у цьо-
му напрямі історичних досліджень. Саме 
це й означило мету нашого дослідження. 
Завдання, що обумовлюють її досягнен-
ня, мають бути спрямованими до аналізу 
процесу виникнення й етапів розвитку 
основних напрямів дослідження повідом-
лень арабських писемних джерел часу 
найвищого розвитку географічної науки в 
Арабському халіфаті (ІХ–Х ст.) про тери-
торію й населення Європи, які відбували-
ся в європейській орієнталістиці у ХІХ й 
ХХ століттях; означення методологічних 
підходів, застосованих європейськими 
сходознавцями цього періоду для вивчен-
ня наукової спадщини арабських географів 
доби раннього Середньовіччя; виявлення 
методів спадкоємності у розробці темати-
ки тих наукових досліджень. 

Про те, що освічені люди мусульмансь-
кого Сходу доби раннього Середньовіччя 
знали про європейські етноси, у Європі 
стало відомо з видання тексту й перекладу 
книги “Розвага стомленого у мандруванні 
по світу” / ِإْخِتَراٱُنْزَھُة ِفى آلَفاقٱقْلُمْشَتاق / географа ХІІ 
століття Абу ‛Абд Аллаха Мухаммада аш-
Шаріфа ал-Ідрісі, здійсненого наприкінці 
Хvi століття [Edrissi 1592]. При цьому 
згадки етнонімів європейських народів, 
які містяться у творі “Книга про небесні 
рухи й звід науки про зірки”  
/ أنُُّجلسََّمٱْلَحَرَكِةٱاُبِكَت ِعْلِم َجَواِمع َو وِماِوّي / астронома ІХ 
століття Абу ал-‛Аббаса Ахмада ал-Фар-
гані, європейські учені знали задовго до 
видання цього твору Я. Голіусом на почат-
ку останньої третини Хvii століття 
[Ferganensis 1669]. Незважаючи на це, на-
ступні публікації європейських арабістів, 
зокрема праця Б. Д’Ербело [Bibliothèque 
1697], містили в собі надто незначну кіль-
кість матеріалу, що походить від первісних 
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повідомлень арабської географічної та іс-
торичної літератури періоду раннього Се-
редньовіччя про країни, розташовані поза 
межами мусульманського світу. Цікавість 
до згаданої проблематики виявив монах-
бенедиктинець конгрегації Святого Мавра 
Дом Ж.Ф. Бертеро, який опрацював арабсь-
кі писемні джерела з історії Хрестових по-
ходів для публікації в науковій праці мав-
ристів “Historiens de Franсe” [Fück 1955, 
142]. Отже, період кінця Хvi – початку 
ХІХ століття був часом становлення до-
сліджень повідомлень арабських ранніх 
середньовічних писемних джерел про те-
риторію й населення Європи як окремої 
галузі європейської історичної науки. На-
прикінці того періоду, а саме в останній 
чверті xviii – на початку ХІХ століття, 
сформувався тематичний напрям розвитку 
медієвістичної арабістики Західної Євро-
пи, спрямований на дослідження історії 
Іспанії часів арабо-мусульманського воло-
дарювання [Historie 1765; Konde 1820].

Європейські орієнталісти використо-
вували інформацію арабських писемних 
джерел періоду раннього Середньовіччя 
фрагментарно в дослідженнях економіч-
них, політичних та культурних взаємин 
між Західною Європою й мусульмансь-
ким Сходом у ті часи. Зокрема, французь-
кий сходознавець Ж. Рено здійснив до-
сить ґрунтовне дослідження повідомлень 
про напади арабо-мусульман на території 
Франції, Провансу, Швейцарії та Савойї. 
Разом з опрацюванням європейських се-
редньовічних писемних джерел, зокрема 
творів єпископа Ліутпранда Кремонсько-
го, Бертинських анналів, хронік монасти-
рів Італії, фрагментів збірки “Recueil dom 
Bouquet”, цей дослідник навів цитати із 
творів арабських авторів, у тому числі й 
ал-Мас‛уді [Reinaud 1836]. Повідомлення 
більш ранніх арабських писемних джерел 
тоді ще не були відомі Ж. Рено, хоча пізні-
ше він проаналізував географічні уявлення 
їхніх авторів у своєму дослідженні східної 
середньовічної географії [Reinaud 1848].

Щодо вивчення повідомлень арабських 
писемних джерел ІХ–Х століть про тери-
торію та населення Східної Європи, то 
найбільш ранні наукові праці в даній ца-
рині визначили тип досліджень “Berichte”, 
тобто “Розповіді”, який згодом набув до-
сить значного поширення. Він являв со-

бою збірку фрагментів текстів одного або 
декількох писемних джерел у перекладі, 
іноді – з доданням оригінальних текстів, 
які супроводжувалися більш-менш доклад-
ним коментарем. Такими були дослідження 
російських сходознавців – історика й нуміз-
мата німецького походження Х. Френа, а 
також арабіста французького походження 
Ф. Шармуа, здійснені у 20–30-ті роки ХІХ 
століття. Якщо перший з них присвятив 
“Berichte” відомостям про русів та хозарів 
[Fraehn 1823; Fraehn 1832], то другий аналі-
зував інформацію про слов’ян [Charmoy 
1834]. Коментування текстів у названих 
наукових працях обмежувалося лише іден-
тифікацією етнічних та географічних назв 
й відбувалося через порівняння цих назв 
лише за їхнім звуковим складом. Разом з 
тим наукові праці Х. Френа та Ф. Шармуа 
були зроблені з урахуванням рівня досяг-
нень сучасного названим дослідникам 
сходознавства у галузі видання й критики 
текстів східних історичних джерел. Вони 
також запровадили у науковий обіг значну 
кількість матеріалів, відомих до того лише 
вузькому колу фахівців.

Втім, майже водночас з “Berichte” у єв-
ропейській орієнталістиці виник інший 
напрям дослідження даних арабських пи-
семних джерел ІХ–Х століть про територію 
й населення Східної Європи, який характе-
ризували наукові праці узагальнюючого ха-
рактеру. Так, спробу звідного й порівняль-
ного вивчення відомостей арабських ранніх 
середньовічних авторів про Кавказ та Схід-
ну Європу здійснив французький сходозна-
вець К. Д’Оссон [d’Ohsson 1828]. За своєю 
формою то є опис подорожі по Кавказу ви-
гаданої особи, такого собі Абу ал-Касима. 
Але усі повідомлення, що подані від імені 
цієї особи, насправді запозичені з геогра-
фічних творів арабських вчених Х століт-
тя – ал-Мас‛уді, ал-Істахрі та Ібн Хаукала. 
Разом з тим чимало кон’єктур та здогадів, 
наведених К. д’Оссоном, згодом були під-
тверджені й наукова праця цього дослідни-
ка здобула високу оцінку з боку сходознав-
ців Європи [Hudud 1937, 448].

Під середину ХІХ століття в європейсь-
кій медієвістичній арабістиці визначився 
ще один тематичний напрям досліджень, 
а саме вивчення історії розвитку арабської 
географії періоду раннього Середньовіччя. 
У цьому зв’язку належить відзначити 
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 наукову працю Ж. Рено [Reinaud 1840]. 
Незважаючи на те що дане наукове дослі-
дження не призначалося для докладного 
аналізу повідомлень арабських ранніх се-
редньовічних авторів як історичних дже-
рел, воно набуло певного методологічно-
го значення, тому що визначило загальні 
уявлення арабських географів означеної 
доби. Деяку схожість із науковою працею 
Ж. Рено мало дослідження середньовіч-
ної географії, виконане польським істо-
риком І. Лелевелем [Lelewel 1852], який, 
володіючи арабською мовою, приділив 
значну увагу також арабській географічній 
науці доби раннього Середньовіччя.

Таким чином, процес вивчення євро-
пейськими орієнталістами першої поло-
вини ХІХ століття повідомлень арабських 
ранніх середньовічних писемних джерел 
про територію й населення Європи обме-
жувався виокремленням та початковою 
систематизацією фрагментів оригінальних 
текстів згідно з основними тематичними 
напрямами досліджень. Разом з тим відбу-
лося виникнення нових типів досліджень, 
які згодом набули подальшого розвитку. 

У другій половині ХІХ століття у вив-
ченні інформації арабських писемних дже-
рел ІХ–Х століть про територію й насе-
лення Східної Європи установилася певна 
спадкоємність, яка зберігалася в наступні 
періоди історії європейської орієнталіс-
тики. Зокрема, продовжувався розвиток 
тематичного напряму, орієнтованого на 
дослідження повідомлень про політичні 
взаємини між арабами-мусульманами та 
європейцями-християнами у Південно-
Західній та Південній Європі. Відомим 
представником цього напряму був гол-
ландський сходознавець Р. Дозі, який ра-
зом з голландським арабістом М.Я. де Гуе 
здійснив публікацію фрагментів текстів 
з перекладом книги ал-Ідрісі, що містять 
інформацію про Іспанію й Африку [Dozy 
1866]. Дослідження, аналогічні тим, що 
здійснив Р. Дозі стосовно Апеннінського 
півострова та острова Сицилії, виконав 
італійський сходознавець М. Амарі. Він 
також видав фрагменти текстів названого 
твору ал-Ідрісі, які містять у собі інфор-
мацію про згаданий регіон Європи [Amari 
1878–1883]. Цей учений ще раніше здійс-
нив ґрунтовне дослідження історії мусуль-
ман у Сицилії на основі опрацювання до-

ступних йому текстів арабських та візан-
тійських середньовічних писемних джерел 
[Amari 1854–1872]. У цьому дослідженні 
ураховані не лише повідомлення про Си-
цилію під зверхністю арабів, а й дані про 
названий острів у період володарювання 
там Візантійської імперії.

Проблематика взаємин між серед-
ньовічною Західною Європою та мусуль-
манським Сходом певною мірою була ві-
дображена у загальних наукових працях з 
історії Арабського халіфату. Зокрема, у до-
слідженні німецького сходознавця Г. Вей-
ля ці взаємини викладені у зв’язку з аналі-
зом зовнішньої політики названої держави 
[Weil 1846–1862]. Разом з тим австрійсь-
кий арабіст А. Кремер, який написав нау-
кову працю з історії культури Арабського 
халіфату, виявив певну цікавість не лише 
до політичних, а й до культурних контак-
тів між мусульманським Сходом та серед-
ньовічною Європою [Kremer 1875–1877]. 
Що стосується торговельних зв’язків між 
названими регіонами, то відомий дослід-
ник історії східної торгівлі європейських 
країн німецький медієвіст В. Хейд у своїй 
науковій праці з історії торгівлі Леванта в 
період раннього Середньовіччя окремий 
розділ присвятив торговельним шляхам, 
які пролягали через “територію арабів”. 
При цьому він використовував інформа-
цію деяких арабських писемних джерел 
Х століття [Heyd 1885–1886, І, 24–42]. 
Таким чином, під кінець 70-х років ХІХ 
століття дослідження тематичного напря-
му, орієнтованого на висвітлення взаємин 
між Арабським халіфатом та країнами 
Західної Європи в період Середньовіччя, 
охоплювали широкий спектр соціальних 
відносин – політичних, економічних, куль-
турних. 

Досить помітною подією у європейсь-
кій орієнталістиці другої половини ХІХ 
століття був початок вивчення повідомлень 
арабських писемних джерел ХІ–Х століть 
про населення Скандинавії. Розробку 
цієї проблематики розпочав ще в 60-ті 
роки ХІХ століття норвезький арабіст К. 
Хольмбо [Holmboe 1869], а наприкінці 
того ж століття його співвітчизник, відо-
мий сходознавець А. Сейппель, опубліку-
вав фрагменти текстів арабських ранніх 
середньовічних авторів, у яких містяться 
згадки етнічних назв “ал-маджус” / /,  
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“ал-урман” / /, “варанк” / / та “ар-рус”  
/ /. На думку цього дослідника, ці ет-
ноніми означають лише норманів [Seippel 
1896]. Таким чином, результатом наукової 
діяльності названих норвезьких арабістів 
було перетворення досліджень звісток 
географів Арабського халіфату про нор-
манів на самостійний напрям європейської 
орієнталістики, який був зорієнтований на 
вивчення інформації про окремі людності 
Західної Європи.

Інший аспект опрацювання інформа-
ції арабських середньовічних писемних 
джерел запропонував німецький арабіст 
Ф. Вюстенфельд. його дослідження, при-
свячене перекладам східних творів на ла-
тинську мову [Wüstenfeld 1877], набуло 
певного значення для вивчення спадщини, 
яку середньовічна Європа запозичила від 
арабо-мусульманського світу. Названий 
дослідник був також видавцем арабських 
текстів “Космографії” ученого-літератора 
ХІІІ століття Закарійї ібн Мухаммада ал-
Казвіні [Wüstenfeld 1848–1849], а також 
географічних словників, зокрема іспано-
арабського енциклопедиста, літератора й 
географа ХІ століття Абу ‛Убайд Аллаха 
ал-Бакрі [Wüstenfeld 1866–1877] та енцик-
лопедиста першої половини ХІІІ століття 
йакута ал-Хамаві [Wüstenfeld 1866–1873]. 
Останні два автори залучили до своїх 
творів деякі аутентичні відомості арабсь-
ких учених Х століття про європейські 
людності.

Наукові пошуки Ф. Вюстенфельда запо-
чаткували новий тип досліджень, який зго-
дом поширився у європейській орієнталіс-
тиці, а саме вивчення наукової спадщини 
окремих арабських авторів періоду ранньо-
го Середньовіччя. Однак найбільш значною 
публікацією арабських писемних джерел в 
цьому напрямі була наукова праця російсь-
кого сходознавця-семітолога Д. Хвольсона, 
яка складалася з фрагментів текстів, росій-
ського перекладу та коментаря повідомлень 
Ібн Руста про людності Східної Європи 
[Хвольсон 1869]. Подібне за складом моно-
графічне дослідження даних іспано-арабсь-
кого енциклопедиста, літератора й географа 
ХІ століття ал-Бакрі, у зміст яких входила 
“записка” мандрівника другої половини Х 
століття Ібрахіма ібн йа‛куба, було вико-
нане російськими арабістами А. Куником й 
В. Розеном [Куник 1903].

Втім, монографічні дослідження окре-
мих арабських ранніх середньовічних ав-
торів так і не перетворилися у другій поло-
вині ХІХ століття на основний напрям вив-
чення східних писемних джерел з історії 
Європи. Майже водночас з публікацією 
згаданих наукових творів у європейській 
арабістиці постав новий тип досліджень, 
а саме звід арабських писемних джерел 
про окремі регіони Східної Європи. Зокре-
ма, таким типом досліджень була наукова 
праця російського сходознавця німецько-
го походження Б. Дорна, присвячена вив-
ченню відомостей про Каспійське море та 
прилеглі до нього області Східної Європи 
[Dorn 1873–1876]. Однак найбільш важли-
вою подією останньої третини ХІХ століт-
тя була публікація наукової праці російсь-
кого семітолога А. Гаркаві, де були здійс-
нені відбір та систематизація відомостей 
арабських ранніх середньовічних писем-
них джерел про слов’ян та русів [Гаркави 
1870]. Цінність названої наукової праці 
полягає у наявності в ній порівняльного 
коментарю, доданого до кожного фрагмен-
та тексту окремо, але який враховує також 
паралельні тексти. Однак власне арабські 
оригінальні тексти в даному дослідженні 
були відсутні: А. Гаркаві обмежився пуб-
лікацією лише перекладів текстів на росій-
ську мову. Зрозуміло, що названий недолік 
значно зменшив цінність дослідження 
цього вченого.

Таким чином, під середину 80-х років 
ХІХ століття у вивченні повідомлень 
арабських ранніх середньовічних авторів 
про територію й населення Європи відбу-
лися значні якісні зміни. Так, водночас із 
дослідженнями наукової спадщини деяких 
з цих авторів сформувалися відмінні за 
тематичною спрямованістю, але подібні 
за методологічними підходами напрями 
досліджень, орієнтовані на відбір, систе-
матизацію й аналіз повідомлень як про 
економічні, політичні та культурні взаєми-
ни між християнською Європою й мусуль-
манським Сходом, так і про окремі регіони 
Європи та їхнє населення. Однак повідом-
лення учених Арабського халіфату ІХ–Х 
століть, що при цьому використовувалися, 
були нецілісними й розрізненими внаслі-
док відсутності систематичних видань 
текстів та перекладів їхніх творів. Адже 
на той час існували лише виданий у 1850 
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році А. Кремером німецький переклад де-
яких фрагментів анонімного твору “Звіст-
ки часу” [Kremer 1850, 207–211] та текст 
із перекладом книги ал-Мас‛уді “Золоті 
луки й родовища коштовностей” [Maçoudi 
1869–1877], який опублікували французь-
кі орієнталісти К. Барб’є де Менар і Паве 
де Куртей.

Публікації усіх основних творів арабсь-
ких географів ІХ–Х століть протягом 1870–
1894 років належать М.Я. де Гуе [BGA]. 
Видання цієї серії знаменувало виникнен-
ня ґрунтовних джерелознавчих засад як 
для дослідження економіки, внутрішньої 
й зовнішньої політики, культури та торго-
вельних зв’язків Арабського халіфату оз-
наченої доби, так і для аналізу обізнаності 
освічених людей цієї держави про тери-
торію й населення регіонів, розташованих 
поза межами “країн ісламу” / /. Вод-
ночас виникла можливість активізувати 
також дослідження з історії та історичної 
географії окремих областей Арабського 
халіфату. Саме тому для деяких європейсь-
ких орієнталістів вивчення проблематики 
відображення взаємин мусульманського 
Сходу з країнами Європи в період ранньо-
го Середньовіччя перетворилося надалі на 
основну мету їхньої дослідницької діяль-
ності.

Серед згаданих фахівців насамперед 
належить відзначити німецького вченого 
Г. Якоба, який здійснив серію своїх до-
сліджень інформації арабських ранніх се-
редньовічних писемних джерел про еко-
номічні, політичні та культурні взаємини 
між країнами Західної Європи та мусуль-
манського Сходу. Розпочавши свою науко-
ву діяльність з вивчення повідомлень про 
торгівлю арабів із країнами Прибалтики 
й Північно-Західної Європи [Jacob 1886; 
Jacob 1887], Г. Якоб надалі створив цикл 
наукових праць, що являють собою до-
кладний аналіз даних арабської ранньої 
середньовічної географії з названої тема-
тики [Jacob 1892]. Саме завдяки доклад-
ності досліджень цього вченого його на-
укові праці мають певну цінність також і 
для сучасної орієнталістики. Разом з тим 
висновки Г. Якоба містять помилкові іден-
тифікації й однобічні судження. Зокрема, у 
них виявляється беззастережна підтримка 
спростованої згодом гіпотези, згідно якою 
існували два описи подорожей до рези-

денції германського короля (936–962 рр.), 
імператора Священної Римської імперії 
(962–973 рр.) Оттона І, автором одного з 
яких нібито міг бути іспанський мусуль-
манин Ібрахім ібн Ахмад ат-Туртуші, а 
іншого – магрібинський єврей Ібрахім 
ібн йа‛куб [Jacob 1892, iv, 136]. До того 
ж Г. Якоб, не поділяючи думки деяких до-
слідників, які уважали етнонім “ар-рус” 
/ / арабських писемних джерел доби 
раннього Середньовіччя терміном, котрий 
міг означати лише норманів, уважав, що 
торгівлю з Візантійською імперією та Хо-
зарським каганатом могли здійснювати ви-
нятково нормани [Jacob 1886, 94–95].

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ 
століття були опубліковані наукові пра-
ці, що являли собою ще один тип дослід-
жень, а саме оглядовий аналіз арабських 
ранніх середньовічних писемних джерел з 
історії Східної Європи. Такими були дослі-
дження латиського арабіста Ф. Вестберга 
[Westberg 1899; Вестберг 1908]. Слід від-
значити обґрунтованість наукових методів 
дослідження цього фахівця, а також його 
обізнаність у галузі історичної географії. 
Але сходознавці визначили майже цілко-
виту відсутність його філологічної підго-
товки й арабістичної начитаності [Крач-
ковский 1958, 108]. Справді, Ф. Вестберг 
явно недостатньо звертав увагу на дані 
арабської палеографії й на особливості 
стилю розповіді окремих авторів, а також 
зовсім не цікавився джерелами їхньої по-
інформованості.

Певну схожість із дослідженнями 
Ф. Вестберга мала також наукова праця 
німецького сходознавця й. Маркварта, 
присвячена проблемам етногенезу й істо-
ричної географії Східної Європи [Marquart 
1901]. В ній автор здійснив аналіз великої 
кількості історичного матеріалу, й окремі 
його спостереження являють собою знач-
ну цінність. Однак через помилковість 
методологічних настанов дослідженню 
й. Маркварта властиві суб’єктивізм гі-
потез та певна довільність ототожнень у 
поєднанні з гіперкритицизмом й безпід-
ставністю кон’єктур. Проте праці Ф. Вест-
берга та й. Маркварта являли собою 
найґрунтовніші огляди арабських ранніх 
середньовічних писемних джерел з історії 
Східної Європи, хоч обидва названі до-
слідники робили аналіз не всіх історичних 
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матеріалів, а лише тих, які вони уважали 
за доцільні.

Отже, кінець ХІХ – початок ХХ століт-
тя був тим періодом у розвитку європейсь-
кої орієнталістики, основною тенденцією 
якого у вивченні арабських середньовічних 
писемних джерел залишалося накопичення 
нових даних. При цьому відбувся перехід 
від відбору й публікацій окремих уривчас-
тих фрагментів оригінальних текстів згідно 
з тією чи іншою тематичною спрямовані-
стю до критичних видань творів арабських 
географів ІХ–Х століть. Результатами цьо-
го процесу були досить значне розширен-
ня аспектів наукового пошуку в основних 
тематичних напрямах досліджень та ви-
никнення інших типів розвідок. Зокрема, 
докладне вивчення походження й значення 
етноніма  арабських писемних джерел 
ІХ–Х століть здійснив болгарський арабіст 
Л. Шишманов [šišmanov 1903]. його на-
укова праця започаткувала новий напрям 
арабістичних досліджень – спеціальне вив-
чення етимології термінів, що означають 
окремі європейські етноси доби раннього 
Середньовіччя. 

У 20–30-ті роки ХХ століття виразно про-
стежуються напрями, за якими в європей-
ській орієнталістиці розвивалося вивчення 
арабських ранніх середньовічних писемних 
джерел. Насамперед відбувалися подальші 
дослідження наукової спадщини окремих 
авторів названої доби, які супроводжува-
лися критичними виданнями текстів їхніх 
творів. Зокрема, важливим явищем згада-
ного процесу була публікація австрійським 
сходознавцем Х. Мжиком тексту “Книги 
картини Землі” ал-Хварізмі. При цьому 
були усунені неясності тексту, відновлені 
лакуни в рукописі, пояснено походження 
окремих назв через порівняння їх з відо-
мостями твору “Географічний порадник”  
/Γεωγραφική υφήγησις / античного автора ІІ 
століття Клавдія Птолемея [Al-Huwarizmi 
1926]. Адже цій публікації передував до-
кладний аналіз тексту твору ал-Хварізмі, на 
засадах якого Х. Мжик зробив висновок про 
те, що матеріал “Книги картини Землі” явно 
ґрунтується на даних карти, яка являла со-
бою компіляцію якихось сирійських опра-
цювань географічних даних Клавдія Птоле-
мея [Mžik 1915]. Надалі цей учений зробив 
окреме дослідження уявлень ал-Хварізмі 
про Східну Європу [Mžik 1936].

Іншим історичним джерелом, яке при-
вернуло увагу дослідників того часу, був 
анонімний персомовний географічний твір 
“Краї світу” / ْلَعاَلِمٱُحُدوُد /. Перше видання цьо-
го твору відбулося внаслідок сприяння 
його оприлюдненню з боку російського 
сходознавця В. Бартольда [Бартольд 1930]. 
Але найбільш ретельним і докладним до-
слідженням цієї пам’ятки ранньої серед-
ньовічної східної географії був англійсь-
кий переклад тексту з коментарем, викона-
ний британським сходознавцем російсько-
го походження В. Мінорським [Hudud 
1937]. Зокрема, коментар перекладу текс-
ту, здійснений цим фахівцем, являв собою 
досить детальний аналіз усіх етнонімів і 
топонімів, що містяться в досліджуваному 
творі. Оскільки невідомий автор “Країв 
світу” приділяв значну увагу повідомлен-
ням про територію й населення Європи, 
використовуючи при цьому твори більш 
ранніх арабських авторів, порівняння й 
висновки, зроблені у зв’язку з цим В. Мі-
норським, стосуються майже всіх важли-
вих питань ранньої середньовічної історії 
Східної Європи, Візантійської імперії, а 
також мусульманської Іспанії.

Через два роки після цього видання 
було завершено опрацювання знайденого 
в 1924 році Мешхедського рукопису книги 
арабського мандрівника першої половини 
Х століття Ахмада ібн Фадлана, що міс-
тить розповідь названого автора про його 
подорож до Поволжя. Результатом цього 
опрацювання були два майже одночасні 
видання названого твору, здійснені турець-
ким сходознавцем А. Зекі Валіді Тоганом 
[Togan 1939] та українським арабістом 
А. Ковалівським [Ковалевский 1939]. Слід 
згадати також й публікацію французького 
сходознавця Г. Феррана, який видав твір 
“Дарунок розуму” / ألْلَباِبٱُتْحَفة / іспано-арабсь-
кого мандрівника ХІ століття Абу Хаміда 
ал-Гарнаті [Al-Garnati 1925].

Характерною рисою досліджень цього 
часу була особлива зацікавленість орієн-
талістів у вивченні відомостей арабських 
ранніх середньовічних авторів про окремі 
країни й етноси Європи. Зокрема, аналізу 
повідомлень ученого-енциклопедиста кін-
ця Х – першої полови ХІ століття Абу Рай-
хана Мухаммада ал-Біруні та географа 
першої половини Х століття Абу Ісхака ал-
Фарісі ал-Істахрі про хозарів і болгар були 
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присвячені наукові статті А. Зекі Валіді 
Тогана [Togan 1936] та угорського сходоз-
навця М. Кмошко [Kmośko 1921]. Але в 
цьому напрямі найбільш активно впровад-
жувалися дослідження географічного та 
картографічного матеріалу твору ал-Ідрісі, 
значна частина якого ґрунтується на ін-
формації, що походить від Х століття. Зок-
рема, були опубліковані наукові праці 
фінських арабістів О. Талльгрен-Тууліо й 
А. Талльгрена, присвячені повідомленням 
ал-Ідрісі про Фінляндію та Східну При-
балтику [Tuulio 1936; Tallgren-Tuulio 1930], 
й дослідження відомостей цього автора 
про Німеччину, виконане німецьким орієн-
талістом В. Хенербахом [Hoenerbach 1938]. 
До цієї ж категорії наукових праць нале-
жить виконане російським сходознавцем 
О. Якубовським вивчення даних про війсь-
кові походи русів 40-х років Х століття у 
Східне Закавказзя, що містяться у творі 
арабського історика початку ХІ століття 
Абу Алі Ахмада Міскавайха “Випробуван-
ня народів” / ُألَمِمٱَتَجاِرُب /, а також аналіз роз-
повіді про хрещення Русі історика другої 
половини ХІ століття Абу Шуджа’ ар-
Рудраварі, зроблений українськими до-
слідниками А. Кримським й Т. Кезмою 
[Якубовский 1926; Кримський, Кезма 
1927]. Останні дві наукові праці являють 
собою дослідження писемних пам’яток 
більш пізнього часу, але вони присвячені 
вивченню подій, що відбувалися у Х 
столітті.

Окрім дослідження наукової спадщини 
окремих авторів, у європейській орієнталіс-
тиці 20–30-х років мали місце спроби вив-
чення відомостей декількох арабських уче-
них ІХ–Х століть про окремі етноси Європи. 
Зокрема, такими були наукові статті А. Зекі 
Валіді Тогана про етноси Хозарського кага-
нату [Togan 1940], М. Кмошко – про хозарів 
[Kmośko 1924], дослідження норвезького 
арабіста Е. Квалена про етноси Північної 
Європи [Kválen 1931; Kválen 1937] й росій-
ського сходознавця В. Бартольда про русів 
[Бартольд 1940].

У західній європейській орієнталістиці 
означений час можна характеризувати як 
період активного дослідження історії му-
сульманської Іспанії Х–ХІ століть. Саме 
тоді французький учений Е. Леві-Прован-
саль майже одночасно здійснив додаткове 
опрацювання зробленого ще у 1866 році 

дослідження Р. Дозі [Dozy 1932] та вико-
нав власну наукову працю, присвячену іс-
торії мусульманської Іспанії Х століття 
[Lévi-Provençal 1932]. Певне значення для 
вивчення міжнародних зв’язків Кордовсь-
кого халіфату набув французький переклад 
твору іспано-арабського автора ХІ століт-
тя Са‛ида Толедського, званого “Розряди 
народів” / ُألَماِمٱَطَبَقاُت /, виконаний Р. Блаше-
ром [Blachère 1935]. Вивченню загальних 
уявлень арабських ранніх середньовічних 
географів, а саме їхніх зв’язків з картогра-
фічною традицією, присвятив своє дослід-
ження відомий голландський арабіст 
й. Крамерс [Kramers 1932]. Своєрідним 
продовженням традиції вивчення зв’язків 
між християнською Європою й мусуль-
манським Сходом було написання Г. Яко-
бом наукової праці, присвяченої вивченню 
впливу східної середньовічної культури на 
Західну Європу, й спеціального дослід-
ження повідомлень про відвідування 
арабськими послами резиденцій німець-
ких князів [Jacob 1924; Jacob 1927].

Отже, протягом 20–30-х років ХХ 
століття у європейській орієнталістиці не 
відбулося ані формування нових методо-
логічних підходів до вивчення відомостей 
арабських писемних джерел доби раннього 
Середньовіччя про територію й населення 
Європи, ані появи інших відносно відомих 
тематичних напрямів досліджень. Разом з 
тим значні позитивні результати мала ро-
бота щодо видання текстів і перекладів 
окремих арабських авторів ІХ–ХІ століть. 
Переважна ж більшість досліджень зосе-
редилася у сфері традиційних тематичних 
напрямів. Здобутком означеного етапу ми 
уважаємо надання пропозиції щодо ство-
рення докладного критичного зводу пові-
домлень арабських середньовічних писем-
них джерел про Східну Європу, Кавказь-
кий регіон та країни Середньої Азії [Крач-
ковский 1930]. 

Друга половина ХХ століття у євро-
пейській орієнталістиці позначилася опра-
цюванням проблематики впливу мусуль-
манського Сходу на розвиток культури 
середньовічної Європи [Gibb 1955; Уотт 
1976; Hodgson 1974; Hunke 1960; Daniel 
1979]. Політичні взаємини між названими 
регіонами були предметом дослідження 
Е. Леві-Провансаля, який на початку 50-х 
років написав наукову працю з історії му-
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сульманської Іспанії [Lévi-Provençal 1950–
1953]. Водночас тривалий час зберігало 
своє значення виконане ще в 30-х роках 
ХІХ століття дослідження Ж. Рено, присвя-
чене вивченню історії вторгнень арабів на 
територію Франції та інших країн Західної 
Європи. В середині 50-х років воно було 
перекладене на англійську мову [Reinaud 
1955]. Через десять років після того, у 1965 
році, французький медієвіст Ж. Лакам за-
вершив написання монографії, яка повин-
на була замінити дослідження Ж. Рено 
[Lacam 1965]. Однак, зважаючи на те, що 
фонд використаних ним писемних джерел 
на той час не значно поширився порівня-
но з науковою працею Е. Леві-Провансаля, 
досягнення окресленої мети обмежилося 
лише залученням Ж. Лакамом до своєї мо-
нографії додаткових історичних джерел, 
якими були археологічні пам’ятки.

У той же час продовжувалося дослі-
дження загальних географічних уявлень 
арабських авторів ІХ–Х століть. Найбільш 
докладним нарисом у цьому напрямі стала 
наукова праця французького сходознавця 
А. Мікеля, в якій уявленням про людності 
Європи присвячені окремі розділи [Miquel 
1967; Miquel 1975]. Ця ґрунтовна науко-
ва праця являє собою спробу висвітлення 
сукупності відомостей арабських ранніх 
середньовічних географів про людності 
різних країн, з урахуванням звісток авто-
рів, відомих лише з окремих фрагментів, 
цитат та посилань на них, що містяться у 
пізніших творах. Разом з тим очевидними 
недоліками даної наукової праці є відсут-
ність текстуального аналізу в посиланнях 
на відповідні тексти, а також брак обґрун-
тування міркувань та неуважність до оче-
видних контамінацій.

Більш спеціальним дослідженням 
є наукова праця англійського арабіста 
А. Шбула, присвячена виявленню загаль-
ного обсягу знань ал-Мас‛уді із всесвіт-
ньої історії та причин інтересу цього ав-
тора до країн, розташованих поза межами 
мусульманського світу [Shboul 1979]. Ха-
рактерною рисою цієї праці є визначення 
у творах ал-Мас‛уді використання усної 
інформації, й серед неї – сучасної цьо-
му автору. Однак А. Шбул також досить 
часто нехтував текстологічний аналіз, що 
значно знижує наукову цінність його до-
слідження.

Помітним явищем у розвитку орієн-
талістики Західної Європи в означений пе-
ріод було видання відомим норвезьким ара-
бістом Х. Біркландом опублікованих рані-
ше А. Сейппелем текстів, у яких міститься 
інформація про норманів [Birkeland 1954]. 
Для характеристики опрацювання оригі-
нальних текстів окремих арабських ранніх 
середньовічних авторів можна відзначити 
видання іспанським арабістом Ц. Дублером 
другого з тих творів Абу Хаміда ал-Гарнаті, 
які збереглися до сьогодення, а саме – “Ви-
разне повідомлення про деякі дивини Захо-
ду” / َبْعَد َعْن ِبْلَمْغِرٱَجاِئِبعُمْعِرُب /, а також вивчення 
повідомлень ал-Хварізмі про територію ба-
сейну Дунаю, здійснене угорським сходоз-
навцем К. Цегледі [Czeglédy 1950].

Важливим явищем у європейській 
орієнталістиці середини – другої поло-
вини ХХ століття була наукова діяльність 
польських сходознавців. Зокрема, у здійc-
неному польським арбістом Т. Ковальсь-
ким новому виданні “Записки Ібрахіма 
ібн йа‛куба”, супроводженому комента-
рем та перекладом [Kowalski 1946], була 
спростована гіпотеза “Ібрахім – Туртуші” 
й наводилися пояснення подробиць тек-
сту даного історичного джерела. Інший 
польський арабіст, Т. Левицький, разом 
з опрацюванням текстів твору ал-Ідрісі, 
що стосуються Польщі й сусідніх з нею 
областей [Lewicki 1954], здійснив до-
слідження повідомлень ал-Мас‛уді про 
племінні угруповання західних слов’ян 
[Lewicki 1948; Lewicki 1951], а також 
зробив аналіз загальних уявлень арабсь-
ких ранніх середньовічних авторів про 
слов’ян [Lewicki 1949].

Через два роки після закінчення науко-
вої роботи над твором ал-Ідрісі Т. Левиць-
кий розпочав створення докладного зводу 
повідомлень арабських писемних джерел 
ІХ–Х століть про слов’ян та територію 
їхнього проживання [Lewicki 1956–1969]. 
Дослідження виконувалося на нових за-
садах опрацювання історичних писемних 
джерел. Зокрема, перед текстами кожного 
автора подана вступна стаття, яка містить 
біографічні відомості про автора, харак-
теристику писемного джерела, стан його 
тексту й історію його вивчення. Значну 
увагу Т. Левицький приділив критично-
му виданню фрагментів оригінальних 
текстів. Заради зручності звіряння дані 
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 тексти й польський переклад розташовані 
на суміжних сторінках. За ними містить-
ся докладний коментар, головним чином 
історичного змісту. Згадані методи дослі-
дження мали наслідком те, що імена істо-
ричних діячів, географічні й етнічні назви 
зазнавали ґрунтовного вивчення з надан-
ням бібліографії. Результати дослідниць-
кої роботи Т. Левицького щодо складання 
коментаря відбилися у чималій кількості 
оригінальних спостережень та висновків, 
здобутих у перебігу аналізу історичного 
матеріалу. Це надало можливість поста-
новки та вирішення важливих історичних 
проблем, зокрема з’ясування значення 
етноніма “ас-сакаліба” / /, відобра-
ження в арабській ранній середньовічній 
географічній літературі маршрутів, якими 
здійснювалися торговельні зв’язки тощо.

На жаль, Т. Левицький за свого життя не 
встиг завершити складання розглянутого 
зводу писемних джерел. Зокрема, до нього 
не увійшли твори ал-Мас‛уді й представни-
ків так званої “класичної школи” арабської 
ранньої середньовічної географії. Але цей 
дослідник зміг здійснити аналіз загальних 
уявлень арабських географів ІХ–Х століть 
про країни та людності Європи [Lewicki 
1961] й вивчити їхні згадки про гінекокра-
тичні дикунські племена Північної Європи 
[Lewicki 1957].

Характерною рисою розвитку російсь-
кої історичної науки в середині й другій по-
ловині ХХ століття було використовування 
повідомлень арабських писемних джерел 
ІХ–Х століть для досліджень проблемати-
ки історії Стародавньої Русі. Найбільшу 
наукову активність у цій справі виявили 
Б. Рибаков, А. Монгайт, В. Пашуто, О. Но-
восельцев. У межах медієвістичної арабіс-
тики певної значності набули наукові праці 
І. Крачковського, які були присвячені за-
гальній характеристиці арабської середньо-
вічної географічної науки [Крачковский 
1948; Крачковский 1957]. В них містяться 
згадки повідомлень арабських географіч-
них писемних джерел про країни й люд-
ності Європи. Однак завдання спеціального 
дослідження названих повідомлень І. Крач-
ковський, звичайно, не мав на меті.

Найзначніший внесок у спеціальне 
вивчення інформації арабських писемних 
джерел періоду раннього Середньовіччя з 
історії Східної Європи зробив Б. Заходер. 

У наукових статтях, що мали узагальнюю-
чий характер [Заходер 1955; Заходер 19561; 
Заходер 1958], цей сходознавець обґрунту-
вав думку про те, що деякі арабські й пер-
сидські автори повідомили дані про Схід-
ну Європу, які походять, зрештою, від од-
них, загальних для них джерел інформації 
[Заходер 1943; Заходер 19562]. Результатом 
цієї дослідницької роботи стало поєднання 
великої групи повідомлень у “Каспійський 
звід” [Заходер 1962–1967], де, на основі 
застосування Б. Заходером оригінальної 
методики порівняльного аналізу окремих 
“тем”, йому вдалося виявити загальні для 
багатьох арабських ранніх середньовічних 
авторів географічні уявлення про окремі 
регіони Східної Європи. Однак оригіналь-
ні арабські тексти в цьому дослідженні не 
наводяться.

Безсумнівною заслугою Б. Заходера 
була його заява про нагальну потребу ство-
рення докладного зводу повідомлень схід-
них середньовічних писемних джерел з іс-
торії країн Центральної та Східної Європи 
[Калинина 1988, 5]. Початковим етапом 
виконання цього завдання можна вважати 
коментовану публікацію російською ара-
бісткою Т. Калініною фрагментів оригі-
нальних текстів творів ранніх (ІХ – поча-
ток Х століття) географів Арабського халі-
фату, де міститься інформація про країни й 
людності Східної Європи [Калинина 1988]. 
Але дане дослідження обмежується аналі-
зом лише творів представників так званої 
“астрономічної школи” арабської серед-
ньовічної географії. За продовження вив-
чення наукової спадщини ал-Ідрісі можна 
вважати дослідження російської арабістки 
І. Коновалової [Коновалова 1999].

Значний внесок у вивчення повідом-
лень арабських писемних джерел ІХ–Х 
століть про територію й населення Східної 
та Центральної Європи зробили українські 
сходознавці. Завершена А. Ковалівським у 
1956 році наукова праця, присвячена вив-
ченню розповіді про подорож до Поволжя 
й пробування в Хозарському каганаті по-
сольства Арабського халіфату протягом 
921–922 років, перейнятої від секретаря 
цього посольства Ахмада ібн Фадлана 
[Ковалевский 1956], й нині залишається 
найґрунтовнішим дослідженням писем-
ного джерела, надзвичайно важливого 
для вивчення історії й етнографії Східної 
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 Європи. Вперше ця праця була опублікова-
на без зазначення імені вченого, який був 
репресований ще перед Другою світовою 
війною. А. Ковалівський зробив переклад 
тексту Мешхедського рукопису “Книги” 
Ахмада ібн Фадлана з детальним філоло-
гічним коментарем, приділивши при цьо-
му значну увагу термінологічному аналізу. 
Особливо цінним у даному дослідженні є 
урахування даних археології й етнографії. 
Все це дало можливість цьому досліднику 
виявити, що Ахмад Ібн Фадлан не запози-
чив сюжети своєї “Книги” з інших писем-
них джерел, а отримав їх безпосередньо з 
розповідей місцевих мешканців. Вагому 
наукову значність має також порівняльне 
вивчення розповідей Ахмада Ібн Фадлана 
про дивини й легенди, а також про уявлен-
ня стосовно етносів, що замешкують пів-
нічні райони Східної Європи.

Значну увагу А. Ковалівський приділив 
науковій спадщині ал-Мас‛уді [Ковалівсь-
кий 1957]. Особлива зацікавленість була 
виявлена до повідомлень ал-Мас‛уді про 
слов’ян Центральної Європи. Вивченню 
названих повідомлень вчений присвятив 
дві наукові праці [Ковалевский 19731; Ко-
валевский 19732]. Певне наукове значен-
ня має аналіз окремого розділу твору ал-
Мас‛уді “Золоті луки й родовища коштов-
ностей”, де міститься перелік слов’янських 
та германських племен означеного регіону 
[Maçoudi 1869–1877, ІІІ, 61–65]. Доклад-
ний термінологічний аналіз названого 
повідомлення дав можливість ототожни-
ти наведені в ньому етноніми з назвами 
окремих племінних угруповань слов’ян 
та германців, що мешкали в Центральній 
Європі. Цікавою є спроба А. Ковалівсько-
го проаналізувати досить складну для ро-
зуміння розповідь про язичницькі храми 
слов’ян, яка міститься в тому ж самому 
творі ал-Мас‛уді [Maçoudi 1869–1877, ІІІ, 
58–60]. Фахівцю вдалося здійснити відбір 
вірогідної інформації, зробити певні ото-
тожнення з реаліями й виявити деякі деталі 
релігійних вірувань стародавніх слов’ян.

Не менш значною для розвитку єв-
ропейської орієнталістики була наукова 
діяльність українського арабіста В. Бей-
ліса. Здійснене ним дослідження пові-
домлень ал-Мас‛уді про народи Східної 
Європи та територію їхнього розселення 
[Бейлис 1963] являє собою ґрунтовний 

аналіз інформації, що міститься у тво-
рах ал-Мас‛уді, зроблений на засадах 
виокремлення й систематизації даних 
названого автора про згаданий регіон Єв-
ропи. Характерною рисою дослідження 
є докладність термінологічного аналізу 
й оригінальність та обґрунтованість вис-
новків. Значну наукову цінність являють 
собою характеристика стану пізнання 
арабських ранніх середньовічних писем-
них джерел з історії Східної Європи й 
визначення типових рис та ступеня віро-
гідності інформації названих джерел про 
територію й населення Східної Європи. 
Втім, у досліджуваній науковій праці від-
сутні фрагменти оригінальних текстів та 
їхній переклад, що ускладнює опрацю-
вання даного дослідження.

За тематичною спрямованістю наукові 
статті В. Бейліса, присвячені дослідженню 
проблем історії Східної Європи, доцільно 
систематизувати за такими напрямами:  
1. Аналіз кон’єктур та коректності ототож-
нень етнічних й географічних назв, що міс-
тяться в текстах арабських писемних дже-
рел ІХ–ХІІІ століть [Бейлис 1989]; 2. До-
слідження повідомлень твору “Книга по-
чатку [світу] й хронології” / َوٱِكَتاُب لتَّْأِریِحٱْلَبدْأ / 
ученого-літератора ал-Мутаххара ібн Тахі-
ра ал-Макдісі про людності Східної Європи 
[Бейлис 1969]; 3. Вивчення даних арабсь-
ких середньовічних авторів взагалі [Бейлис 
1962] й ал-Ідрісі зокрема [Бейлис 1988] про 
торговельне мореплавство Чорним морем й 
чорноморські порти; 4. Опрацювання відо-
мостей ал-Ідрісі про землі Східного 
Причорномор’я й володіння Київської Русі 
в даному регіоні [Бейлис 1984].

Під науковим керівництвом В. Бейліса в 
українській арабістиці розпочалося вивчен-
ня повідомлень арабських писемних джерел 
ІХ–Х століть про людності й країни Захід-
ної та Центральної Європи. Зокрема, були 
проаналізовані відповідні відомості анонім-
ного твору “Звістки часу” [Крюков 1983], а 
також досліджена інформація про франків 
окремого розділу твору ал-Мас‛уді “Золоті 
луки й родовища коштовностей” [Крюков 
19871; Maçoudi 1869–1877, ІІІ, 66–75]. На-
решті, здійснено спробу виокремлення й 
систематизації відомостей арабської ран-
ньої середньовічної географії про країни й 
людності Західної, Центральної та Півден-
но-Східної Європи [Крюков 19872]. Слід 
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відзначити, що для останнього дослідження 
 характерними є обмеженість коментування, 
низький рівень термінологічного аналізу й 
відсутність оригінальних текстів. Утім, за-
вдяки науковій діяльності В. Бейліса пріори-
тет початку наукової роботи щодо створен-
ня зводу повідомлень арабських ранніх се-
редньовічних писемних джерел про названі 
регіони Європи належить саме українській 
медієвістичній арабістиці.

Отже, спроби створення загального ко-
ментованого зводу повідомлень арабських 
ранніх середньовічних писемних джерел 
про територію й населення Східної Євро-
пи, які були зроблені в європейській орієн-
талістиці у період з 1828-го до 1988 року, 
не досягли належного рівня. Вони або об-
межені відсутністю в них оригінальних 
текстів [Гаркави 1870; Заходер 1962–1967], 
або не завершені в межах об’єктивно ок-
реслених завдань [Lewicki 1956–1969; 
Калинина 1988]. Дані недоліки можна 
пояснити величезністю територіального 
виміру предмета означених досліджень. 
Адже то були намагання здійснення науко-
вого аналізу інформації, що стосується або 
Східної Європи загалом [Калинина 1988], 
або деяких великих регіонів європейсько-
го континенту [Lewicki 1956–1969; Захо-
дер 1962–1967].

Таким чином, стала зрозумілою та об-
ставина, що обсяг даної інформації пере-
вищує можливості її докладного наукового 
аналізу в межах одного, навіть ґрунтовно-
го, дослідження. Шляхом до подолання 

утруднень, що склалися в цьому напрямі 
наукових досліджень, ми вважаємо об-
меження просторового виміру вивчення 
даної проблематики певним регіоном Єв-
ропи, а саме національною територією 
України. Тому ми пропонуємо як основне 
завдання української арабістики на май-
бутнє активізацію наукових досліджень 
щодо створення ґрунтовного й докладно-
го зводу повідомлень арабських писемних 
джерел про територію й населення Украї-
ни раннього Середньовіччя. Зважаючи на 
те, що в період раннього Середньовіччя 
територія України була не лише певною 
контактною зоною співіснування різних за 
етнічним походженням та способом жит-
тя людностей, а й регіоном, де відбували-
ся постійні пересування й міграції старо-
давніх кочових племінних угруповань, 
ми усвідомлюємо необхідність залучення 
до означених наукових досліджень також 
й тих повідомлень, які стосуються облас-
тей, прилеглих до визначеного регіону. 
Але запозичення останніх, на нашу думку, 
має здійснюватися у зв’язку з означеним 
предметом дослідження. Щодо реалізації 
проголошеного задуму, то ми пропонуємо 
здійснити її на засадах нових методологіч-
них принципів, а саме: виокремленості та 
пріоритетності територіального виміру ет-
ноісторичних процесів, що відбувалися на 
території України; своєрідності та само-
бутності даних процесів стосовно інших 
регіонів Європи; спадкоємності елементів 
цих процесів у часовому вимірі.

скОрОЧеННя
ВИСГО – Вопросы историографии и источниковедения славяно-германских отно-

шений: Сборник статей / Отв. ред. В.Д. Королюк. – Москва, 1973.
ДГТС – Древнейшие государства на территории СССР: Материалы и исследования 

1982 года / Отв. ред. В.Т. Пашуто. – Москва.
КИС – Крачковский И.Ю. Избранные сочинения / Институт востоковедения АН 

СССР. – Т. 1–6. – Москва – Ленинград, 1955–1959. 
СВ – Советское востоковедение / Институт востоковедения АН СССР. Москва.
BGA – Bibliotheca geographorum arabicorum / EMJG. – Pars 1–8. – Lugduni Batavorum, 

1870–1894.



Східний світ №4 2006 1�

В.Г. Крюков

ЛІтерАтурА
Бартольд В.В. Арабские известия о русах // СВ, 1940, № 1.
Бартольд В.В. Худуд ал‘Алем / Рукопись Туманского с введением и заключением  

В. Бартольда. Ленинград, 1930.
Бейлис В.М. Ал-Идриси (xii век) о восточном Причерноморье и юго-восточной окра-

ине русских земель // ДГТС, 1984.
Бейлис В.М. Ал-Идриси о портах Черноморского побережья и связях между ними 

// Торговля и мореплавание в бассейне Черного моря в древности и средние века. 
Межвузовский сборник научных трудов. Ростов-на-Дону, 1988.

Бейлис В.М. К вопросу о конъектурах и о попытках отождествления этнонимов и то-
понимов в текстах арабских авторов ix–xiii веков о Восточной Европе // Восточное ис-
торическое источниковедение и специальные исторические дисциплины. Вып. 1. 
Москва, 1989.

Бейлис В.М. Народы Восточной Европы в кратком описании Мутаххара ал-Макдиси 
(Х век) // Восточные источники по истории народов Юго-Восточной и Центральной 
Европы / Ред. А.С. Тверитинова. Т. 2. Москва, 1969.

Бейлис В.М. Сведения о Черном море в сочинениях арабских географов ix–x веков // 
Ближний и Средний Восток: Сборник статей / Ред. И. Фалина. Москва, 1962.

Бейлис В.М. Сочинения ал-Мас‛уди как источник по истории Восточной Европы 
Х века: Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук / Науч-
ный руководитель – доктор исторических наук, профессор Б.Н. Заходер (1898–1960 гг.). 
Москва, 1963. 

Вестберг Ф. К анализу восточных источников о Восточной Европе // Журнал Министерс-
тва народного просвещения, 1908, ч. 13, № 2, отд. 2.; ч. 14, № 3, отд. 2.

Гаркави А.Я. Сказания мусульманских писателей о славянах и русских (с поло-
вины VII до конца IX века по Р.Х.). Санкт-Петербург, 1870. 

Заходер Б.Н. Еще одно раннее мусульманское известие о славянах и русах ix–x ве-
ков // Известия Всесоюзного географического общества. Вып. 6. Т. 75. Москва – Ле-
нинград, 1943.

Заходер Б.Н. Из истории бытования текста с древнейшим упоминанием имени “рус” 
в арабской письменности // Краткие сообщения Института востоковедения Акаде-
мии наук СССР. Вып. 22. Москва, 1956.

Заходер Б.Н. Из истории волжско-каспийских связей Древней Руси // СВ, 1955, № 3.
Заходер Б.Н. Изучение в Советском Союзе восточных источников по истории стран 

Восточной и Центральной Европы // СВ, 1958, № 1.
Заходер Б.Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. Т. І. Горган и Повол-

жье в ix–x веках. Москва, 1962. Т. ІІ. Булгары, мадьяры, народы Севера, печенеги, русы, 
славяне. Москва, 1967. 

Заходер Б.Н. Среднеазиатско-хорасанская география ix–x вв. о Поволжье и Восточ-
ной Европе // Ученые записки Института востоковедения Академии наук СССР. 
Т. 14. Москва, 1956.

Ибн Хордадбех. Книга путей и стран / Перевод с арабского, комм., исследование, 
указатели и карты Наили Велихановой. Баку, 1986. 

Калинина Т.М. Сведения ранних ученых Арабского халифата. Тексты, перевод, 
комментарий / Отв. ред. В.Л. Янин. Москва, 1988.

EMJG – Edidit M.J. de Goeje.
KCA – Cörösi Csoma Archivum. A Körösi Csoma – tarsáság folyóieata. – Budapest.
HFW – Herausgegeben von F. Wüstenfeld.
SA – Slavia Antiqua : Rocznik poświecony staroźytnościom slowiańskim / Organ kafedry 

archeologii polski uniwersytetu Poznańskiego. – Poznań; Wrocław.
AISS – Académie imperiale des Sciences de St. Pétersburg. 



Східний світ №4 20061�

Арабські писемні джерела IX–X століть

Кезма Т.Г. Оповідання арабського історика Абу Шоджи Рудраверського ХІ століття 
про те, як хрестилася Русь / Передмова А.Ю. Кримського // Ювілейний збірник на 
пошану академіка Дмитра Івановича Багалія. Київ, 1927.

Ковалевский А.П. Аль-Мас‛уди о славянских языческих храмах // ВИСГО.
Ковалевский А.П. Книга Ахмеда ибн Фадлана о его путешествии на Волгу в 921–922 

годах. Статьи, переводы и комментарии. Харьков, 1956. 
[Ковалевский А.П.] Путешествие Ибн Фадлана на Волгу / Перевод и комментарий 

под ред. акад. И.Ю. Крачковского. Москва, 1939. 
Ковалевский А.П. Славяне и их соседи по данным ал-Мас‛уди // ВИСГО.
Ковалівський О.П. Абу-л-Хасан ‛Алі ал-Мас‛уді як вчений // Труди історичного фа-

культету Харківського державного університету. Т. 5. Харків, 1957.
Коновалова И.Г. Восточная Европа в сочинении ал-Идриси. Москва, 1999. 
Крачковский И.Ю. Арабская географическая литература // КИС. Т. 4, 1957. 
Крачковский И.Ю. Математическая география у арабов (от ал-Хоризми до Улугбе-

ка) // Научное наследство. Сборник. Естественно-научная серия / Ред. С.И. Вавилов,  
А.М. Деборин, Х.С. Коштоянц. Т. i. Москва – Ленинград, 1948.

Крачковский И.Ю. О подготовке свода арабских источников для истории Восточной 
Европы, Кавказа и Средней Азии // КИС. Т. 1, 1955.

Крачковский И.Ю. Очерки по истории русской арабистики // КИС. Т. 5, 1958.
Крюков В.Г. Сведения ал-Мас‛уди о народе ал-Ифранджа // Письменные памятники Вос-

тока. Историко-филологические исследования: Ежегодник. 1978–1979 годы. Москва, 1987.
Крюков В.Г. Сведения арабских географов конца IX – первой половины X века 

о странах и народах Западной, Центральной и Юго-Восточной Европы: Автореф... 
канд. дисс. Ленинград, 1987. 

Крюков В.Г. Сообщения анонимного автора “Ахбар аз-заман” (“Мухтасар ал-
‛аджа’иб”) о народах Европы // ДГТС. 1983.

Куник А.А., Розен В.Р. Известия ал-Бекри и других авторов о Руси и славянах // За-
писки Императорской Академии наук. Ч. i. Статьи и разыскания А. Куника и В. Розе-
на. Т. 32, прил. 2. Ч. ii. Разыскания А. Куника. Санкт-Петербург, 1903. 

Уотт У.М. Влияние ислама на средневековую Европу / Отв. ред. А.В. Сагадеев, 
пер. с английского С.А. Шуйского. Москва, 1976. 

Хвольсон Д.А. Известия о хазарах, буртасах, болгарах, мадьярах, славянах и рус-
ских Абу Али Ахмеда Бен Омар ибн Даста, неизвестного доселе арабского писателя 
начала X века, по рукописям Британского музея / В первый раз издал, перевел и объ-
яснил Д.А. Хвольсон, профессор Санкт-Петербургского университета. Печатано по слу-
чаю 50-летнего юбилея Санкт-Петербургского университета. Санкт-Петербург, 1869. 

Якубовский А.Ю. Ибн Мискавейх о походе русов на Берда в 332–943/944 годах // Ви-
зантийский временник. Т. 24. Москва, 1926.

Al-Garnati. Le Tuhfat al-albab de Abu Hamid al-Andalusi al-Garnati / Edite d’après de 
MS d’Alger par G. Ferrand // Journal Asiatique. Recueil trimestriel de mémoires et de notices 
relafits aux études orientales publié par la Société Asiatique. volume CCvii. Paris, 1925.

Amari M. l’Iitalia descritta nel “Libro del Ruggere” compilato da Edrisi / Texto arabo 
publicato con versione e note da M. Amari у С. Sciaparelli. Roma, 1878–1883. 

Amari M. Storia dei musulmani di Sicilia / Siretta da M. Amari. volum 1–4. Firenze, 
1854–1872. 

Bibliothèque orientale, ou dictionnaire universal, contenant gēnéralement tous ce qui 
regarde la connаissance des peuples de l’Orient. Paris, 1697.

Birkeland H. Nordens histoire i Middelalderen etter arabiske Kilder. // Skrifter utgitt av 
Det Norske Videnskaps – Akademi i Oslo, II, Hist., Phil. Kiasse. T. 2. Oslo, 1954.

Blachère R. Le livre “Categories des Nationes”. Paris, 1935.
Charmoy F.B. Sur l’utilité des langues orientales pour l’étude de l’histoire de Russie. 

St. Pétersburg, 1834.
Czeglédy K. Die Karte der Donaulandsdschaftgruppe nach al-Huwarizmi // Acta Orientalia 

Academiae Scientiarum Hungaricae. T. i, fasc. i. Budapest, 1950.



Східний світ №4 2006 1�

В.Г. Крюков

Daniel N. The Arabs and the Medieval Europe. London and New York, 1979.
d’Ohsson. Des peuples du Caucase et des pays au nord de la mer Noire et de la mer Caspienne, 

dans le dixième siècle, ou Voyage d’Abou el-Cassim / Par C. d’Ohsson. Paris, 1828.
Dorn B. Auszüge aus vierzehn mordenländischen Schriftstellern, betreffend das Kaspische 

Meer und angernzende Länder // Mélanges Asiatiques. volum vi. livr. 5. livr. 6. volum vii. 
livr. 1. St. Pétersburg, 1873–1876.

Dozy R. Description de l’Afrique et de l’Espagne par Edrisi / Texte arabe publié pour la 
première fois d’après les manuscrits de Paris et d’Oxford avec une tradution, des notes et un 
glossaire par R. Dozy et M.J. de Goeje. Leyden, 1866.

Dozy R. Histoire des Musulmans d’Espagne. Jusqu’ à la conquète par les Almoravides 
(711–1110). Nouvelle édition revue et mise à joir E. Lévi-Provençal. volume 1–3. Lugduni 
Batavorum, 1932.

Edrissi. Geographie. Romae, 1592.
Ferganensis. Muhammedis Filii Ketiri Ferganensis qui volgo Alfraganus dicitur 

Elementa Astronomica. Arabice et Latine. Cum notis ad res exoticas sive Orientales, quae 
in iis Occurant. Amstelodami: Opera Jacobi Golii, 1669. 

Fraehn C.M. Die ältesten arabischen Nachrichten über die Wolga-Bulgaren aus ibn 
Foszlan’s Reisebericht / Mémoires de l’AISS. vie série, volume 1. St. Pétersburg, 1832.

Fraehn C.M. Ibn Foszlan’s und anderer Araber Berichte über die Russen alterer Zeit. 
Text und Überstezung mit kritisch-philologischen Anmerkunden / C.M.Fraehn; mit einen 
einleitenden vorwort von Harald Haarmann. 1 Auflage. Nachdruck der Ausgabe von 1823. 
Buske, 1976 (Hamburger philologische studien; 91).

Fück I. Die arabischen Studien in Europa bis in den Anfange des 20 Jahrhunderts. 
Leipzig, 1955.

Gibb H.A.R. The influence of islamic Culture on Medieval Europe // Bulletin of John 
Rylands Library. volume 38. 1955.

Heyd W. Histoire du commerce du Levant au moyen-age / Par W. Heyd. volume 1–2. 
Paris; Leipzig, 1885–1886.

Histoire de l’Afrique et de l’Espagne sous domination des Arabes. Paris, 1765.
Hodgson M.C.S. The Venture of Islam. Conscience and History in a World Civilisation. 

volume 1–3. Chicago; London, 1974.
Hoenerbach W. Deutschland und scine Nachbarländer nach der grossen Geographie des 

idrisi (1162) // Bonner Orientalische Studien. Heft 21. Stuttgart, 1938.
Holmboe C.A. Ibn Foszlan om nordiske Bergavelsesskikke fra det Arabiske oversat og 

met Anmeerikninger af C.A. Holmboe. videnskaps-Selsk. Forhandlinger for 1869.
Hudud al-‛alam. “The Regions of the World”. A Persian Geography 372 A.H. 982 

A.D. / Translated and explained by v. Minorsky. With the pref. by v.v. Barthold. London, 
1937.

Hunke S. Allans Sonne über dem Abendland. Unser arabisches Erbe. Stuttgart, 1960.
Ibn Ruste. Kitab al-a‛lak an-nafisa auctore Abu Ali Ahmed ibn Omar ibn Ruste et Kitab al-

Boldan auctore Ahmed ibn Abi Jakub ibn Wadih al-Katib al-Jakubi // BGA. Pars 7. 1892.
Jacob G. Arabische Berichte von Gesendten an germanische Fürstenhöfe aus den 9 

und 10 Jahrhundert. Berlin und Leipzig, 1927.
Jacob G. Einfluss der Morgenlands auf das Abenland vernehmilich während des 

Mittelelters. Hannover, 1924.
Jacob G. Der nordisch-baltische Handel der Araber im Mittelalter. Leipzig, 1887.
Jacob G. Studien in arabischen Geographen. Heft 1–4. Berlin, 1892.
Jacob G. Welche Handelsarticel bezogen die Araber des Mittelalters aus den nordisch-

baltischen Ländern? Leipzig, 1886.
Jacut’s geographisches Wörterbuch aus den Handschriften zu Berlin, St. Petersburs, Paris, 

London und Oxford / HFW. Band i–vi. Leipzig: Brochaus, 1866–1873.
Kmośko M. Araber und Chazaren // KCA. T. 1. № 4, № 5. Budapest, 1924.
Kmośko M. Die Quellen istakhri’s in seinem Berichte über Chazaren // KCA. T. 1. №2. 

Budapest, 1921.



Східний світ №4 200620

Арабські писемні джерела IX–X століть

Konde X.A. Historia de la domination de los Arabes en España. Madrid, 1820.
Kowalski T. Relasja ibrahima ibn Ja‛kuba z podróży do Krajów Słowiańskich w pzekazie 

al-Bekriego // Pomniki dziejowe Polski. Seria 2. T. 1. Kraków, 1946.
Kramers J.H. La question Balkhi-istakhri et l’atlas de islam // Acta Orientalica. volume 

10. Lugduni Batavorum, 1932.
Kremer A. Culturgeschichte des Orients unter den Chalifen. T. 1–2. Wien, 1875–1877.
Kremer A. Sitzungsberichte der Wienen Akademie der Wissenschaften. Phil.-Hist. 

Klasse. Band 4. Wien, 1850.
Kválen E. Det norske Gardariki. ii Bandet. Tyrste Heften. Oslo, 1931.
Kválen E. The Early Norwegian settlemente on the Volga / By E. Kválen. Wienne, 1937.
Lacam J. les Sarrazins dans le haut moyen-age français (Histoire et archéologie). Paris, 1965.
Lelewel J. Géographie du moyen-age. Etudiée par Joahim Lelewel. Accomp. d’atlas et de 

cartes dans chaque. volume 3. Bruxelles, 1852.
Lévi-Provençal E. Histoire de l’Espagne Musulmane. volume i–iii. Paris – Leiden, 1950–1953.
Lévi-Provençal E. L’Espagne musulmane au X-ème siècle. Institutions vie sociale. Paris, 1932.
Lewicki T. Arabskie Legendy o Kraju Amazonek na północy Europy // Zeszyty Naukowe 

Uniwersitetu Jagiellonskiego. Filologia (2, 3), № 23. Kraków, 1957.
 Lewicki T. Jesze o Wieletah w opisie Słowiańszczyzny arabskiego pisarza z x w. Al-

Mas‛udiego // Pamiętnik Słowiański. T. 2. Warszawa, 1951.
 Lewicki T. Państwo Wisłan-Chorwatów w opisie al-Masudiego // Sprawozdania Polskiej 

Akademii umaijetnosti. T. 49. Warszawa, 1948.
Lewicki T. Polska i kraje sąsiednie w świetle “Księgi Rogera”, geografa arabskiego z 

XII w Idrisiego. Część 1. Warszawa, 1954.
Lewicki T. Świat słowiański w oczah pisarzy arabskich // SA. T. ii. 1949.
Lewicki T. Znajomość krajów i ludów Europy u pisarzy arabskich ix i x w. // SA. T. viii. 1961.
Lewicki T. Źródła arabskie do dziejów Słowiańszczyzny / Z prac Kierownictwa Badań 

nad Początkami Państwa Polskiego (1949–1953) i instytutu Historii Kultury Materialnej 
Polskiej Akademii Nauk (1954). Pod redakcja Gerarda Labudy. T. i, t. ii (część i), t. ii (część 
ii). Wrocław; Kraków, 1956, 1969, 1977.

Maçoudi. Les Prairies d’or / Texte et traduction par C. Barbier de Meynard et Pavet de 
Courteille. volume i–ix. Paris, 1869–1877.

Marquart J. Osteuropäische und ostasiatische Streifzüge. Ethnologische und historish-
topographische Studien zur Geschichte des 9 und 10 Jahrhunderts (ca. 840–940). Leipzig, 1903.

Miquel A. La géographie humaine du monde musulman jusqu’au milieu du 11e siècle. 
Géographie et géographie humaine dans la literature arabe des origins à 1050. Paris, 1967.

 Miquel A. La géographie humaine du monde musulman jusqu’au milieu du 11e siècle. 
Géographie arabe et representation du monde: la terre et l’étranger. Paris, 1975.

Mžik H. Das Kitab surat al-ard des Abu Ğa‛far Muhammad Ibn Musa al-Huwarizmi 
/ Herausgegeben nach dem handschriftlichen Unicum der Bibliothèque de l’Université et 
régionale in Strassburg (cod. 4247) von Hans v. Mžik // Bibliothek arabischer Historiker und 
Geographen herausgegeben von Hans v. Mžik. Band 3. Leipzig, 1926.

Mžik H. Osteuropa nach der arabischen Bearbeitung der “Γεωγραφικη υφηγεσις” des 
Klaudius Ptolemaios von Muhammad ibn Musa al-Huwarizmi // Wiener Zeitschrift für die 
Kunde des Morgenlandes / Herausgegeben von v. Christian, W. Czermak, H. Junker, P. 
Kretschmer. Band 43. № 3, № 4. Wien, 1936.

Mžik H. Ptolemaeus und die Karten der arabischen Geographen // Sonderdruck aus. Der 
Islam. Zeitschrift für geschichte und kultur des islamischen orients / Herausgegeben von 
C.H. Bekher in Berlin und H. Ritter in Hamburg. Mit unter stützung der Hamburgischrift der 
Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Band 6. Heft 2–5. Berlin und Leipzig, 1915.

Reinaud M. Geographie d’Aboulfeda / Texte arabe publié d’après les manuscrits de Paris 
et de Leyde... par M. Reinaud et M. le Bon Mac Guckin de Slane. Paris, 1840.

Reinaud M. Géographie d’Aboulfeda / Traduite de l’arabe en français et accompagnée 
de notes et d’éclaircissements par M. Reinaud. volume i–ii. Premiére partie. introduction 
genérale à la géographie des orientaux. Paris, 1848.



Східний світ №4 2006 21

В.Г. Крюков

Reinaud M. Invasions des sarrazine en France et de France en Savoie, en Piemont et 
dans le Suisse, pendant les 8e, 9e, et 10e siècles de nontre ère, d’après les auteurs chretiens 
et mahométans / Par M. Reinaud. Paris 1964 (Reimpression offset de l’édition de 1836).

Reinaud J.T. Muslim colonies in France, Northein Italy and Switzerland. Being English 
translation of Renaud’s “Invasions des sarrazine en France et de France en Savoie, en 
Piemont et en Suisse” / By Haroon Khan Sherwani. Lahore, 1955.

Seippel A. Rerum normannicarum fontes arabici. E libris quum typis expressis tum 
manu scrips collegit et sumptibus / Edidit A. Seippel. Osloae, 1896.

Shboul A.M.H. Al-Mas‛udi and his world. A Muslim Humanist and his Interest in non-
muslims. London, 1979.

šišmanov L. Étymologie du nom “Bulgare” // Keleti Szemle. Kozlemények az Urab Altaji 
nép-es nyelvtudománi köréböb a M. Tud. Akademia támogatásával A Körösi Csoma-társaság 
közép-es keletázciani bizottságának folyóirata. éof. 4. Budapest, 1903.

Tallgren-Tuulio O.I., Tallgren A.M. La Finnlande et la autres pays baltiques orientaux. 
Edition critique du texte arabe // Geographie. T. 7. № 4. Helsinforsiae, 1930.

Togan A.Z.V. Die Nordvölker bei Biruni // Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen 
Gesselshaft / Mit Unterstützung der Deutscher Forschungsgemeinschaft im Auftrag der 
Gesellschaft herausgegeben von Helmuth Scheel. Band 90. Leipzig, 1936.

Togan A.Z.V. ibn Fadlan’s Reisebericht. Abhanglungen für die Kunde des Morgenlandes 
// Auftrage der Deutsche Morgenländischen Gesellschaft. Band 24. Lief. 3. Deutsche 
Morgenländische Gesellschaft. Steiner (Wiesbaden), 1939.

Togan A.Z.V. völkerschaften des Chazaren – reiches im neunten Jahrhundert // KCA. Kötet 
3. füzet 1. 1940.

Tuulio O.I. Du nouveau sur idrisi. Sektions vii.3, vii.4, vii.5: Europe septentionale et 
circumbaltique, Europe orientale et, d’après quelques manuscrits, centrale jusqu’ à la péninsule 
au Sud. Ed. Critique, traduction, études // Studia orientalica / Societas orientalis Fennica. 
volume vi. № 3. Helsinki, 1936.

Weil G. Geschichte der Chalifen / Nach handschriftlichen, grössentheils nach ubenützten 
bearb. von G. Weil. volum 1–5. Berlin und Stuttgart, 1846–1862.

Wensinck A.J. Kibla 1. Ritual and Legal Aspekts // The Encyclopaedia of Islam. A 
dictionary of the geography, ethnography and biography of the muhammadan peoples / 
Prepared by a number of leading orientalists. Edited by J.H. Kramers et al; Under the patronage 
of the international union of the academs. New edition.volume 5. Fascicle 79–80. Khemshil – 
Mahiyya. Leiden; London. 1979–1986.

Westberg F. Beiträge zur Klärung orientalischen Quellen über Osteuropa // Bulletin de 
l’AISS. volume xi. St. Pétersbourg, 1899.

Wüstenfeld F. Das geographische Wörterbuch des Abu ‛Obeid ‛Abdallah ben ‛Abd el 
‛Aziz el-Bekri nach den handschriften zu Leiden, Cambridge, London und Mailand / 
HFW. Band. i–ii. Göttingen; Paris, 1876–1877.

Wüstenfeld F. Die Übersetzungen Arabischen Werke in das Lateinische seit dem XI 
Jahrhundert / HFW. Göttingen, 1877. 

Wüstenfeld F. Jacut’s geographisches Wörterbuch aus den Handschriften zu Berlin, St. 
Petersburs, Paris, London und Oxford / HFW. Band i–vi. Leipzig: Brochaus, 1866–1873.

Wüstenfeld F. Zakarija Ben Muhammad el-Cazvini’s Kosmographie. Band 
i. َعَجایب .َْلَمْحُلوَقاتٱكَتاب  Die Wunder der Schöpfung. Aus den Handschriften der Bibliotheken zu 
Berlin, Gotha, Drezden und Hamburg / HFW. Göttingen, 1849. Band ii. آَثار .ْلبَالدٱكَتاب . Die 
Denkmäler der Lander. Aus den Handschriften des Hn. Dr. Lee und der Bibliotheken zu Berlin, 
Gotha und Leyden / HFW. Göttingen, 1948.

َأَباَدُهٱارَأخَب َمْن َو َعَجاِئبٱلزََّمان َو ْبنَت...ْلُبْلَدانٱْلِحْدَثان َعِلى َأْلَحَسن َأِبى َعِلىٱْصِنیف ْبن َعْبد... ْلَمْسُعوِدىٱْلُحَسْین ْلَحِمیدٱَمْطَبَعة
َحَنِفى .م1938/ ه1348, َأْلَقاِھَرة. َأْحَمد



Східний світ №4 200622

До найбільш відомих буддійських ка-
нонічних творів, що мають відно-

шення до життєпису Будди Шак’ямуні, 
належать тексти “Лалітавістари” (iii ст.)1, 
“Магапарінірвана-сутри”, “Буддха-чарі-
ти” Ашвагхоши (i–ii ст.), “Джатак” (в 
палійській традиції фігурує 547 окремих 
розповідей), “Магавасту” тощо. Деякі з 
них (“Велика історія”, або ж “Магавасту” 
[Магавасту]) містять розповідь про Будду 
до моменту його просвітлення, а також 
до навернення до Дгарми послідовників 
інших віровчень. Книга “Діяння Будди”, 
чи “Буддха-чаріта” [Буддха-чаріта], від-
творює життєвий шлях Будди до нірвани і 
того, що відбувалося після неї [Стронг, 15]. 
“Велика нірвана” (“Магапарінірвана” [Ма-
гапарінірвана]) описує лише один епізод 
житія – перехід Вчителя у стан нірвани. 
“Лалітавістара” [Лалітавістара] чи “Дріб-
ниці життя Будди”, “Життя у грі”, розпові-
дає про найважливіші епізоди життя Вели-
кого вчителя і містить проповідь Дгарми, 
звернену до п’яти брагманів у Сарнатсі. 
Такі тексти існують і в традиції магаяни, і 
в традиції тхеравади.

За викладом змісту відомі джерела, на 
думку деяких дослідників, поділяються на 
три види [Стронг, 14–15]. Існують біогра-
фічні фрагменти, що стосуються окремих 
епізодів життя Будди Шак’ямуні, про де-
які з яких він розповів сам (зокрема про те, 
як він залишив свій дім, про перші спог-
лядання, що завершились просвітленням 
і бажанням проповідувати). Виділяють 
також описи життя Будди, що існують як 
окремі твори. Їхня мета – розповісти про 
життя Вчителя. Вони можуть бути непов-
ними (як “Магавасту”) чи повними (як 
“Буддха-чаріта”). І, нарешті, можна вио-
кремити пізні життєписи Будди, складені в 
країнах, народи яких сповідують буддизм, 
і збережені на так званих канонічних мовах 
(санскрит, палі, тибетська, китайська) або 
ж на розмовних (бірманська, сингальська, 
сіамська, кхмерська, японська тощо)2.

Щодо тибетської буддійської традиції 
(в даному разі не йдеться про канонічні 

твори), то відомі тексти належать мага-
яні і є повними, оскільки завершуються 
оповіддю про магапарінірвану Вчителя 
і про події, що відбуваються після неї. 
ймовірно, існують інші твори (окрім зга-
даних нижче намтхарів), які належать до 
традицій різних шкіл тибетського буддиз-
му, але вони залишились невідомими для 
автора цих рядків. Найдоступнішими ви-
явились намтхари xiv–xvii ст., авторами 
яких є визначні тибетські історики – Будон 
Рінчендуб (1290–1364) та Таранатха Кун-
га-н’їнбо (1575–1634).

Першою і доволі авторитетною версією 
намтхару (тиб. rnam-thar, rnam-par-thar-
pa – “досконале звільнення”) – шляху 
досконалої істоти до повного звільнен-
ня – є “Життя Будди” (складова частина 
“Історії буддизму” [Будон 1999]), автором 
якого є Будон – історіограф та кодифіка-
тор Канону, або Трипітаки (тиб. snod-sde 
gsum – “три кошики”). В тибетській мо-
дифікації (завдяки будонівській система-
тизації) книга поділяється на Кангюр та 
Тангюр – те, що казав Будда, та пояснен-
ня до сказаного ним). “Життя Будди” Бу-
дона Рінчендуба – це короткий виклад, за 
визначенням Є.Є. Оберміллера, перекла-
дача тексту “Історії буддизму”,  – резюме 
“Лалітавістари”, а розділ про досягнення 
Буддою магапарінірвани було запозичено 
з “Віная-кшудраки”, – коротким викладом 
відповідної частини якої він є [Оберміл-
лер, 133, 136].

Ось як Будон визначає джерела ство-
рення “Життя Будди”: «Тут при описі 
(перших одинадцяти діянь) ми йшли за 
“Лалітавістарою”. Діяння входження Буд-
ди до нірвани передається згідно з “Віная-
кшудракою”» [Будон, 174]. Таким чином, 
Будон згадує тільки два джерела – “Лалі-
тавістару” та “Віная-кшудраку” [Вінаяк-
шудрака], які належать у класифікації Ка-
нону до розділів Сутра (перший текст) та 
Віная (другий текст) (тобто двох Пітак), а 
в тибетській традиції обидва ці тексти вхо-
дять до Кангюра. Проте насправді перелік 
використаних творів має бути ширшим. 

О.Д. Огнєва

дЖереЛА ЖитІя Будди ШАк’ямуНІ 
в ІстОриЧНІй трАдиЦІї тиБету (XIV–XVII ст.)
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По-перше, Будон вважає, що стосовно 
дванадцяти діянь Вчителя існують різні 
думки у текстах “Вінаї”, “Абгідгарма-сут-
ри” [Абгідгарма] та “Лалітавістари” [Бу-
дон, 174]. Можливо, Будон має на увазі 
так звані “Чотири Агами” [Агами] з Ві-
наї, до складу яких (окрім Віная-кшудра-
ки) входять Віная-вібганга, Віная-васту та 
Лунгшупа [Гой лоцзава, 269]. Окрім того, 
знаний історик посилається на Абгінішк-
рамана-сутру [Абгінішкрамана-сутра], у 
якій розповідається про народження Вчи-
теля в образі бодгісаттви Шветакету і про 
здійснення ним дванадцяти діянь [Будон, 
103]. Перелік дванадцяти діянь Будон Рін-
чендуб подає за текстом “Уттаратантри”: 
“Що ж стосується цієї нашої розповіді, 
(то порядок діянь Будди, що він їх надає), 
спирається на вірші Уттаратантри” [Бу-
дон, 130, 132; Кхайдуб, 24–25]. “Історія 
буддизму” Будона, складовою частиною 
якої є життєпис Будди Шак’ямуні, була 
взірцем не тільки при створенні трактатів 
з історії буддизму (як Таранатсі [Обермил-
лер, 133]), а й при написанні житія Вчите-
ля тому ж самому авторові.

На початку xvii ст. зацікавленість 
у створенні намтхару Будди Шак’ямуні 
виявляє Таранатха Кунга-н’їнбо (1575–
1634) – знаменитий історик і останній 
відомий представник школи джонанг, 
репресованої разом зі школою н’їнгма та 
релігією бон правлячою школою гелук 
(2-га пол. xvii ст.). 1613 року Таранатха, 
продовжуючи справу, розпочату Будоном, 
створює намтхар “Радість з нагоди осмис-
леного прозріння та схід над світом сон-
ця віри напучувань, або Короткий виклад 
діянь Переможного Владики-відлюдника”, 
який увійшов до зібрання його творів [Та-
ранатха, т. 12].

В Росії пам’ятка стала відомою 1927 
року після повідомлення про неї Б.Я. Вла-
димирцова на річній сесії АН СРСР [Вла-
димирцов]. У західноєвропейській тибе-
тології про цей твір вперше згадує Д. Туч-
чі – видатний тибетолог та буддолог – у 
вибірковому описі зібрання творів тибет-
ського історика [Tucci, 354]. Сам Таранатха 
називає свій твір “намтхаром Татхагати» 
(“житієм Татхагати” (de-bzhin-gshegs-pa’i 
rnam-thar) [Огнева 1984; Огнева 1989; Ог-
нєва 1999]). Згадуючи джерела, що пос-
лужили основою для створення твору, він 

посилається на Трипітаку, до складу якої 
входять згадані вище “Лалітавістара”, 
“Магапарінірвана-сутра”, “Буддха-чаріта” 
(Сутра), “Віная-кшудрака” (Віная).

Метою даного дослідження є з’ясування 
інших джерел (окрім вже згаданих), що 
використані Таранатхі при створенні окре-
мої тибетської версії намтхару Шак’ямуні 
у xvii столітті – на відміну від Будона 
Рінчендуба, який створив власну “Історію 
Будди” в контексті історії буддизму вза-
галі та історії буддизму в Тибеті зокрема. 
Таким чином, слід визначити загальні 
джерела, що перебували в обігу протягом 
xiv–xvii ст. і послужили основою для 
створення тибетської версії Житія Будди 
Шак’ямуні.

Структура Намтхару Шак’ямуні за Та-
ранатхою має кілька складових: вступ, 
основний корпус, колофон (авторський 
та видавничий). Житіє починається з 
хвали санскритською мовою в тибетсь-
кій транслітерації. Далі йде назва твору і 
вступна хвала, але вже тибетською мовою. 
Потім наводяться скорочені та ритміч-
но укладені назви сюжетів, зібрані у 52 
дев’ятискладники, – це можна розглядати 
як мнемонічний код до основного корпусу 
тексту. Вступну частину завершує перелік 
125 сюжетів, які становлять оповідь Намт-
хару [Огнева 1989, 129–130].

Кожна оповідь основного корпусу На-
мтхара має порядковий номер, назву і є ві-
докремленою за допомогою абзацу. Почи-
нається житіє із сюжету про перебування 
Бодгісаттви на небі Тушита в образі бод-
гісаттви Шветакету (№ 1) (майбутнього 
Будди) і завершується історією про другий 
буддійський Собор (№ 125). Весь Намт-
хар поділяється за змістом на дві частини: 
1) індивідуальне (особисте) життя Вчи-
теля (“Житіє Будди Шак’ямуні” (№№ 1–
118) – від історії про бодгісаттву Швета-
кету (№ 1) до оповіді про магапарінірвану 
Будди Шак’ямуні (№ 118); 2) історія долі 
вчення (№№ 119–125) – від оповіді про 
розподіл останків Вчителя між містами, 
що претендували на його прах (№ 119), до 
історії проведення другого Собору (№ 125) 
[Огнева 1989, 136].

Завершує трактат колофон, у якому 
частково вказано на джерела, використані 
Таранатхою, їхнє співвідношення з пи-
семною та усною традиціями, а також на 
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приналежність їх до магаяни та тхеравади 
(у Таранатхі – гінаяни). Слід також зазна-
чити, що текст Намтхару Шак’ямуні пос-
лужив сюжетною основою для розпису 
1614–1615 рр. храмів монастиря Тагтан-
пхунцоклінг – резиденції Таранатхи, згід-
но з його автобіографією [Таранатха, т. 1, 
219а7]. Окрім колофону, джерела згаду-
ються у післямовах до деяких історій, або 
ж Таранатха посилається на канонічні тво-
ри безпосередньо в самих сюжетах.

У колофоні Таранатха повідомляє, що 
Намтхар Татхагати створено на основі 
творів, що входять до Трипітаки [Таранатха, 
т. 12, 191а6]. На відміну від Будона, який 
назвав серед джерел “Лалітавістару”, “Ві-
ная-кшудраку”, “Абгінішкрамана-сутру”, 
“Уттара-тантру”, Таранатха посилається 
ще на три тексти з Вінаї (“Віная-вібган-
га”, “Віная-васту”, “Лунгшупа”) [Агами], 
а також на тексти “Дзанлундо” [Дзан-
лун], “Гух’яратнакету” [Гух’яратнакету], 
“Ратнакути” [Ратнакута], “Кармашатаки” 
[Кармашатака], “Аваданашатаки” [Ава-
данашатака], “Смріт’юпостхани” [Смрі-
т’юпостхана]. Окрім того, Таранатха вка-
зує ще на деякі тексти, серед яких – “Ле-
кикхорло-тенпа” [Лекикхорлотенпа], 
“Дортренга” [Дотренга], “Н’єбаркхова” 
[Н’єбаркхова]; з них, за його визначен-
ням, “з кожного взяли найнеобхідніше”. 
ймовірно, в деяких оповідях міститься 
приховане цитування і переказ іще яки-
хось текстів, але для їхнього визначення 
слід спершу дослідити використані джере-
ла загалом і провести відповідне текстоло-
гічне порівняння. Таранатха співвідносить 
використані джерела з традицією магаяни 
та тхеравади [у Таранатхі  – гінаяни], вка-
зуючи на твори, котрі належать як до од-
нієї, так і до другої традиції, або до обох 
одночасно. Разом з тим він доводить за-
лежність деяких сюжетів від писемної чи 
усної традицій.

Так, Таранатха вважає, що законові ма-
гаяни відповідають оповіді, створені на 
основі “Лалітавістари”, починаючи від 
“перебування на небі Тушита в образі бод-
гісаттви Шветакету” (№ 1) і до“ повороту 
колеса першої проповіді” (№ 28) [Тара-
натха, т. 12, 291а3]. Такий поділ нібито не 
суперечить тому, який було запропонова-
но Будоном, проте його оповідь висвітлює 
одинадцять діянь Бодгісаттви: 1) – 2) існу-

вання Бодгісаттви в іпостасі Шветакету та 
його сходження з Тушити; 3) входження у 
лоно; 4) народження Бодгісаттви; 5) зма-
гання у фізичній вправності, здійснені 
Бодгісаттвою; 6) життя Бодгісаттви в колі 
благородного жіноцтва; 7) втеча з рідної 
домівки; 8) практика аскетизму; 9) перемо-
га над Марою; 10) досягнення найвищого 
просвітлення; 11) поворот колеса вчення. 

У творі Таранатхі ці ж одинадцять 
діянь є основою двадцяти восьми історій: 
1) пробування на небі Тушита в образі 
бодгісаттви Шветакету (№ 1); історія роду 
Шак’їв – найкращого серед інших родів 
(№ 2); споглядання п’яти видінь (№ 3); 
2) сходження з Тушити і входження до 
лона (№ 4); 3) входження до лона (№ 5); 4) 
народження в гаю Лумбіні (№ 6), прихід 
до Капілавасту (№ 7), пророцтво відлюд-
ника Арани (№ 8), навчання наукам (№ 9); 
5) змагання в майстерності та силі (№ 10); 
6) одруження з Яшодгарою (№ 11), історія 
дерева Удумбара (№ 12), одруження з Го-
пою (№ 13), споглядання чотирьох причин 
існування сансари (№ 14), споглядання 
цвинтаря (№ 15), історія жінки на ім’я Мрі-
гаджа (№ 16), семидобовий караул (№ 17); 
7) втеча з дому (№ 18), постриг та відхід у 
відлюдництво (№ 19), зустріч з єретиками 
та пошуки шляху (№ 20); 8) вивчення семи 
видів аскетизму (№ 21), відмова від аске-
тизму й прийняття молочної каші (№ 22), 
прихід до Бодгігарбгі (№ 23); 9) підкорення 
Мари (№ 24); 10) набуття найвищого про-
світлення (№ 25), відпочинок у лісі (№ 26), 
моління Індри та Брахми і похід до Вара-
насі (№ 27); 11) перша проповідь п’яти уч-
ням (№ 28). І так далі – аж до оповіді про 
магапарінірвану Будди (№ 118).

Окрім тексту “Лалітавістари” [Лалі-
тавістара], Таранатха користувався ще 
й текстом “Абгінішкрамана-сутри” [Аб-
гінішкрамана-сутра] (також використаної 
Будоном), який знадобився йому для роз-
повіді про змагання у майстерності й силі 
(Діяння п’яте, сюжет № 10), аби підкрес-
лити особливі стосунки між Бодгісаттвою 
та Девадаттою – його постійним суперни-
ком. Дванадцяте Діяння (магапарінірвану 
Будди Шак’ямуні) Будон описує за “Віная-
кшудракою” [Віная-кшудрака]. Таранатха 
Кунга-н’їнбо використовує канонічну 
“Магапарінірвана-сутру” [Магапарінірва-
на-сутра], вважаючи, що вона належить 
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до магаянської літератури. Проте “Віная-
кшудраку” [Віная-кшудрака] Таранатха 
також опосередковано використовував, ос-
кільки в колофоні він посилається на так 
звані “Чотири Агами” [Агами], однією з 
яких і є цей текст.

Щодо історій, які трапилися у житті 
Будди Шак’ямуні після першої проповіді 
аж до магапарінірвани, то деякі з них іс-
нують у писемній традиції, інші – і в пи-
семній, і в усній, а деякі – лише в усній. 
Для створення історії про Маудгаль’яну 
та Шаріпутру (№ 33), або “Найдосконалі-
шу пару”, Таранатха використав текст 
“Гух’яратнакету”. З творів, які входять до 
“Ратна кути” [Ратна кута], він запозичив 
сюжет про зустріч батька та сина (№ 42). 
Глави “Дзанлундо” [Дзанлундо] лягли в 
основу таких оповідей: “Дві історії про 
підношення Бодгісаттві меду мавпою” 
(№ 60), “Великі чуда” (№ 61), “Цар Капі-
на стає архатом” (№ 72), “Пророкування 
жебрачці, що вона стане буддою” (№ 88). 

Таранатха вважає, що “Дзанлундо” 
[Дзанлундо] належить до традиції мага-
яни, оскільки в цьому тексті представ-
лено п’ятнадцять чудес, які продемонс-
трував Будда Шак’ямуні, – на відміну від 
гінаянської традиції, яка розповідає про 
двадцять одне чудо. Окремі епізоди, що є 
вставними у канонічних творах, у Намт-
харі Шак’ямуні Таранатха перетворює на 
самостійні історії. Так історія про підно-
шення Бодгісаттві меду мавпою є встав-
ним сюжетом у 40-й главі Дзанлундо. 
Іноді, в межах одного сюжету, Таранатха 
наводить кілька варіантів завершення. Це 
опосередковано вказує на використання 
кількох канонічних творів у процесі робо-
ти над конкретною історією, хоча будь-які 
посилання на них в тексті відсутні.

Окрім “Віная-кшудраки” [Віная-кшуд-
рак], Віная містить ще три тексти: Віная-
Вібганга, Віная-Васту та Лунгшупа (тиб.), 

що разом становлять “Чотири Агами” 
[Агами].

До так званих історій про чуде-
са, які, можливо, походять від текстів 
“Адбгутадгармапар’яя” [Адбгутадгар-
мапар’яя], “Дзанлундо” [Дзанлундо], “Рат-
накута” [Ратнакута], належать сім подій, 
що трапилися в житті Будди Шак’ямуні 
після першої проповіді: упокорення тисячі 
Кешарін (№ 31), посилка Кат’яяни для на-
вернення Прадьоти (№ 35), зведення саду 
Джетавана (№ 39), зустріч батька та сина 
(№ 42), прихід учня на ім’я Пурна (№ 46), 
великі дива (№ 61), проповідь тим, хто 
живе на півночі (№ 100).

До усної традиції Таранатха відносить 
події, що становлять житіє Шак’ямуні в пе-
ріод після зустрічі батька та сина (№ 42) і до 
явлення великих чудес (№ 61) [Таранатха, 
т. 12, 92б3-7]. йдеться про чернецтво Нанди 
(№ 44), навернення до вчення жінок з роду 
Шак’їв (№ 45), прихід учня на ім’я Пурна 
(№ 46), похід в Прабгаваті (№ 47), навер-
нення до чернецтва брахмана Падмгарбгі 
(№ 48), навернення до чернецтва Нанди та 
Упананди (№ 50), навернення якши на ім’я 
Атака (№ 52), навернення до істини Хаста-
ки (№ 53), упокорення лева (№ 57), історія 
про Капілу, що став макарою (№ 56), історія 
про приєднання до ордену Магакаш’япи 
(№ 57) [Тарранатха, т. 12, 92б3-7]. 

Таким чином, “Намтхар Шак’ямуні” Та-
ранатхі Кунган’їнбо, на відміну від поперед-
нього твору Будона Рінчендуба, спирається 
на значно більшу кількість джерел, до яких, 
окрім традиційних творів, так чи інакше 
пов’язаних з постаттю Будди Шак’ямуні, на-
лежать і інші канонічні тексти. Надзвичайно 
важливим є використання істориком усної 
традиції – тих чи інших сюжетів, поєднання 
яких з писемною традицією сприяло появі у 
тибетській середньовічній літературі само-
стійної спроби створення життєпису заснов-
ника буддизму Будди Шак’ямуні.

1 В бібліографії наводяться посилки на відомі переклади та канонічні видання наведених тек-
стів, але в окремих випадках посилки відсутні внаслідок недоступності довідкових канонічних 
видань.

2 Перелік житій Будди Шак’ямуні в національних традиціях див. Стронг Джон. Будда. Крат-
кая биография. – М.: “Гранд Фаир-пресс”,  2003, СС.225–237.
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кАНОНІЧНІ твОри
Абгідгарма-сутра – канонічний текст, згаданий Будоном.
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ТраДиційно в дослідженнях із се-
редньовічної історії Євразійського 

степу основну увагу вчених було зосере-
джено на історико-політичному розвитку 
тюркомовних етносів та монголів і певною 
мірою – на присутності там слов’янського 
та угорського елементів. Іраномовне насе-
лення цього великого регіону, відоме в епо-
ху Середньовіччя як алани, аси або яси, 
фактично перебувало поза увагою істори-
ків, етнологів та археологів. До теперіш-
нього часу існує думка, що в середні віки 
аланів-ясів у степу було вкрай мало. Згідно 
з поширеною концепцією, за часів Серед-
ньовіччя у степовій частині Євразії домі-
нували тюркські та монгольські племена, 
хоча не заперечувалося й існування іншо-
го населення – насамперед слов’янського. 
При цьому досить часто ігнорувалась на-
явність у степу алано-аського населення.

Проте було доведено, що за доби 
Середньовіччя значна частина аланів про-
живала на Північному Кавказі, на півдні і 
на сході Криму та (у viii–x ст.) у лісосте-
повому Подонні. Існування ж аланського 
населення у Середній Азії в середні віки 
так і не було доведено істориками-медієвіс-
тами. Саме ці райони в культурному й істо-
ричному аспектах являли собою одне ціле 
з регіоном Євразійського степу. Протягом 
усієї доби Середньовіччя аланське насе-
лення Євразійського степу, Північного 
Кавказу, лісостепового Подоння та навіть 
Криму періодично входило до складу етно-
політичних об’єднань середньовічних но-
мадів алтайського походження. А це може 
означати, що відбувалося не тотальне зни-
щення аланів кочівниками-завойовниками, 
а залучення їх до військово-адміністратив-
них та соціально-господарських функцій 
у політичних утвореннях номадів. Тому 
дослідження характеру взаємовідносин 

між середньовічними номадами й аланами 
завжди мало принципове значення для до-
слідників у вирішенні питань, пов’язаних 
із визначенням політичного і соціально-
го статусів осілого некочового населення 
у державних утвореннях середньовічних 
кочівників.

Вже починаючи з xviii ст., свідчення 
письмових джерел про середньовічних 
аланів-ясів започаткували появу цілої серії 
наукових праць, у яких значну увагу було 
приділено середньовічним аланам-асам. 
При цьому середньовічних аланів дослі-
джували представники різних шкіл та 
спеціальностей гуманітарного профілю. 
Всі ці наукові праці можна умовно поді-
лити на дослідження із середньовічної 
історії Євразійського степу і спеціальні 
аланознавчі студії. Причину тривалого ін-
тересу до середньовічних аланів слід вба-
чати в тому, що, попри існування фунда-
ментальних досліджень, не всі питання з 
історії аланів було з’ясовано до кінця.

***
Вивчення ясів, як південних сусідів 

Русі, розпочали перші російські істори-
ки, які, базуючись насамперед на даних 
давньоруських літописів, розглядали се-
редньовічну історію східноєвропейських 
степів як протистояння східних слов’ян з 
кочівниками, де останні розглядалися як 
ті, хто загальмував історичний розвиток 
Східної Європи. Іноді безпосередніми 
учасниками подій виступали алани-яси, 
які, як і східні слов’яни, належали до числа 
християнського землеробського населен-
ня, і тому ясів російські історики вважали 
підкореним, залежним від кочівників насе-
ленням. Одним із тих, хто ще в xviii ст. 
зацікавився південноруськими ясами, був 
російський історик В.М. Татищев. Він 

О.Б. Бубенок

ПитАННя взАємОвІдНОсиН мІЖ АЛАНАми І 
середНЬОвІЧНими НОмАдАми єврАзІї 

в рОБОтАх схІдНОєврОПейсЬких 
тА зАхІдНих дОсЛІдНикІв

історія
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пов’язував появу ясів із сарматами, які ще 
раніше жили в степах Східної Європи, і 
висунув гіпотезу про їхнє іранське похо-
дження. На думку В.М. Татищева, в епоху 
Середньовіччя споконвічним місцем пере-
бування ясів були землі Молдавії, звідки 
згодом вони могли переселитися до райо-
ну Сіверського Дінця та Поросся. Виходя-
чи з цього, можна зробити висновок, що 
В.М. Татищев ще не мав чіткого уявлення 
про розселення даного етносу за часів Се-
редньовіччя, оскільки вже добре відомо, 
що основною територією перебування 
аланів-ясів були не землі Дністровсько-
Дунайського межиріччя, а Північний Кав-
каз [Татищев 1963, 240, 260].

Трохи інакше підійшов до проблеми 
походження південоруських ясів у своїй 
“Історії держави Російської” М.М. Ка-
рамзін. Ґрунтуючись на повідомленнях 
давньоруських літописів, східних та євро-
пейських авторів, він дійшов висновку, 
що ясами, які говорили своєю особливою 
мовою, називали нащадків аланів, що 
уціліли за епохи Середньовіччя на Кав-
казі та у Східній Європі. Тому цікавою є 
його версія про поширення найменування 
яси у середовищі аланів. М.М. Карамзін 
зазначив, що “ім’я цього народу походи-
ло від стародавніх Язигів, які змішали-
ся з Аланами”. На підтвердження цього 
російський історик навів напис “часів Ан-
дріанових”, знайдений у Трансільванії, де 
сарматських язигів, які прийшли близько 
середини i століття в Дакію, названо яса-
ми. Прямими ж нащадками ясів М.М. Ка-
рамзін вважав кавказьких осетинів. Крім 
того, автор “Історії держави Російської” 
не залишив поза увагою факт існування 
шлюбів, укладених між давньоруськими 
князями і яськими князівнами [Карамзин 
1989, 127, 184–185, 273; Карамзин 1991, 
24, 202, 312–313, 535].

Характеризуючи підхід дослідників 
xviii – початку xix ст. до вирішення ясь-
кої проблеми, слід зазначити, що вони у 
своїх логічних припущеннях опиралися ви-
нятково на дані тоді ще не дуже численних 
і недостатньо вивчених письмових дже-
рел. Зазначимо, що деякі відомі російські 
історики, досліджуючи історію Російської 
імперії з давніх часів, взагалі не згадували 
про ясів. Справжній переворот у вирішен-
ні проблеми походження середньовічних 

ясів відбувся в другій половині xix ст. – з 
появою досліджень Ф. Бруна, В.Ф. Мілле-
ра, Ю.А. Кулаковського та В.І. Ламансь-
кого. Саме ці вчені використали не лише 
письмові документи, а й дані лінгвістики 
та топонімії.

Питань історії іраномовного населення 
степів Східної Європи (насамперед аланів) 
торкнувся в другій половині ХІХ ст. 
Ф. Брун у своїй монографії “Чорномор’є”. 
Дослідник зазначив, що в xiii–xv ст. ок-
ремі групи аланів проживали не лише на 
Північному Кавказі, а й у степах Північ-
ного Причорномор’я, у Криму, у Північно-
Західному Причорномор’ї та в Угорщині. 
До цих висновків Ф. Брун дійшов у ре-
зультаті аналізу маловідомих нам європей-
ських джерел [Брун 1879; Брун 1880]. Він 
уперше зумів порівняти відомості письмо-
вих джерел про ясів з даними топоніміки, 
що тоді для вирішення проблеми не було 
традиційним. Одеський учений, спираю-
чись на інформацію візантійських та ва-
лаських документів, вказав на проживан-
ня в xiv–xv ст. численного аланського 
населення на території Молдавії, у районі 
сучасного міста Яси, що називалось у 
пізньосередньовічних грамотах “Ясский 
Торг”. На думку Ф. Бруна, у межиріччі 
Прута й Дністра багато аланів “подібно до 
Половців, після битви при Калці, знайшли 
притулок”. Свідченням перебування ясів у 
районі Північно-Західного Причорномор’я 
Ф. Брун вважав існування міста Яси на бе-
резі Прута, а також розташованих у ниж-
ній течії Дністра селищ Яска й Оленеш-
ти. Крім Молдавії та Балкан, дослідник 
припускав існування алано-яського насе-
лення в Криму, на Кавказі та в Подонні. 
Він уважав, що “житла Аланів, явно то-
тожні з Ясами наших літописів, ще наба-
гато пізніше доходили до Дону, куди вони, 
за давніми переказами і за грузинською 
хронікою, переселилися з висот Кавказу”. 
Таке широке розселення аланів у західній 
частині Золотої Орди Ф. Брун пояснював 
результатами політики золотоординських 
ханів стосовно підкорених народів як у 
період Батиєвих походів, так й у мирний 
час. При цьому дослідник дотримувався 
думки про автохтонне походження деяких 
груп аланів за межами Північного Кавказу 
[Брун 1879, 113; Брун 1880, 137, 351–354, 
358–359, 361].
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Згодом для дослідження життя серед-
ньовічного населення степів Східної Єв-
ропи почали залучати результати архео-
логічних розкопок. На початку xx ст. під 
Харковом, на березі Сіверського Дінця, в 
с. Верхній Салтів В.О. Бабенком вперше 
було відкрито та досліджено катакомбний 
могильник, який дослідники пов’язали з 
населенням Хозарського каганату [Бабенко 
1905, 566–568]. О.О. Спіцин довів, що ка-
такомбні поховання у Верхньому Салтові 
були аналогічні до північнокавказьких, і 
зробив висновок, згідно з яким їх залиши-
ли алани, що переселилися сюди з Кавказу 
в хозарську епоху. Крім того, О.О. Спіцин 
припускав існування аланської спільно-
ти по всьому Подонню аж до xi–xii ст. 
Свідченням цього він вважав повідомлен-
ня давньоруських літописів про існуван-
ня яського населення на Дону на початку 
xii ст. [Спицын 1909, 60–80].

Відомий український історик М.С. Гру-
шевський не погоджувався з подібним вис-
новком, оскільки вважав, що слід відрізня-
ти такі поняття, як “спільність культури” та 
“спільність впливу”, від поняття “етнічна 
приналежність”. Він закликав зачекати з 
більш “детальною археологічною інтерпре-
тацією Подоння”. На його думку, існування 
аланської колонізації по всьому Подонню 
в такі пізні часи було малоймовірним. По-
ходження південноруських ясів М.С. Гру-
шевський пов’язував не з переселенцями з 
Кавказу, а з європейськими аланами, части-
на з яких могла зберегтися в степах Подон-
ня після навали гунів. При цьому видатний 
представник української школи в історич-
ній науці, на відміну від своїх колег-росіян, 
вважав, що на розвиток предків українців 
значний позитивний вплив справили се-
редньовічні народи степу, серед яких були 
не лише тюркомовні номади, а й алани-яси 
[Грушевський 1991, 462].

У радянській історичній науці, поп-
ри панування в ній ідей марксизму, серед 
більшості істориків-медієвістів існувало 
різко негативне ставлення до ролі й місця 
середньовічних кочівників у історії на-
родів Європи й Азії. При цьому алани-яси 
розглядалися як завойоване кочівниками 
населення. Радянські історики акцентува-
ли увагу на характері соціальних відносин, 
спираючись переважно на еволюціоністсь-
кі ідеї про панування феодалізму навіть у 

кочових суспільствах. При цьому питан-
ням етнічної історії не надавалось належ-
ного значення. Це дуже швидко призвело 
у 30–40-ві рр. ХХ ст. до виникнення тако-
го псевдонаукового вчення, як “яфетична 
теорія М.Я. Марра”. З робіт того часу слід 
виділити монографію В.В. Мавродіна “На-
риси історії Лівобережної України”, в якій 
значну увагу було приділено питанням 
походження й розвитку яського етносу в 
південноруських степах. В.В. Мавродін 
вбачав у носіях салтівської культури на 
Дону та Дінці нащадків сарматів (сарма-
то-болгар або аланів). Ясами він вважав 
неслов’янське населення степів, яке, на 
його думку, було змішаним – алано-бол-
гарським. В.В. Мавродін виходив з того, 
що не існувало істотної різниці між ірано-
мовними сармато-аланами і тюркомовни-
ми болгарами. На його думку, це були лише 
етапи в етнічному розвитку однієї спіль-
ності, і це свідчило про його прихильність 
до ідей М.Я. Марра. Радянський історик 
вважав, що прибульці-половці підкорили 
міста Шарукань, Сутров та Балін, основну 
масу населення яких становили яси. Міс-
цями ж перебування південноруських ясів 
В.В. Мавродін вважав ту територію, що 
прилягала до сучасного Харкова. На його 
думку, південноруські яси згодом увійшли 
до складу населення, відомого в докумен-
тах під назвою бродників [Мавродин 1940, 
38–42, 214–216].

Якщо більшість радянських істориків 
та археологів історію державних утворень 
кочівників і народів, які входили до їхньо-
го складу, зводили до антагоністичного 
протистояння кочового й землеробського 
світів, де класові відносини відігравали 
провідну роль, то в дослідженнях пред-
ставників “школи євразійства” існував 
діаметрально протилежний підхід у ви-
світленні історії середньовічних етнополі-
тичних об’єднань Євразійського степу. 
Вони, навпаки, намагалися ідеалізувати 
кочові суспільства і відводили номадам 
роль посередників у обміні культурними 
традиціями між Сходом і Заходом. Це була 
своєрідна реакція на ті процеси, що від-
бувались у межах радянської історичної 
науки. У працях “євразійців” порушува-
лася також проблема осілого, сусіднього 
до кочівників, населення, серед якого фі-
гурували й алани. Показовими є висновки 
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Г.В. Вернадського, який у своїй монографії 
“Стародавня Русь” висловив припущення, 
що за часів раннього Середньовіччя район 
Дінця–Оскола було заселено асами алансь-
кого походження, яких Ібн Фадлан називав 
ескел (аскал). Це, на його думку, вказува-
ло на їхнє перебування в басейні Оскола. 
Однак неймовірним виглядає висновок 
Г.В. Вернадського, що до початку viii ст. 
аланське населення спершу підпадало під 
владу мадярів, яких близько 735 р. витисну-
ли шведи, котрі захопили район Верхнього 
Салтова. Це загалом применшувало роль 
аланів-асів у створенні салтівської куль-
тури [vernadsky 1943, 226, 242, 272–401]. 
Природно, що такий підхід був поверхне-
вим і цілком віддзеркалював ті ідеологічні 
розбіжності, які існували між представни-
ками радянської й західної історичної на-
уки. Дещо по-іншому виглядає монографія 
Г.В. Вернадського “Монголи і Русь”, напи-
сана на початку ХХ ст. за межами СРСР і 
тому не прив’язана до марксистської істо-
ричної науки. Проте цей фактор не пере-
шкоджав Г.В. Вернадському вважати сус-
пільство Золотої Орди феодальним, а сам 
режим у цій монгольській державі – дес-
потичним по відношенню до підкорених 
народів. Попри те, що в монографії основ-
ну увагу було приділено взаєминам золо-
тоординських ханів із князями Русі, чима-
ло місця Г.В. Вернадський також приділив 
ролі аланів у історії Золотої Орди. Історик 
вважав, що алани успішно інтегрувалися 
у військову організацію монголів і брали 
активну участь у військових кампаніях ос-
танніх. Водночас Г.В. Вернадский зазна-
чив, що алани як некочовий народ, згідно 
з установами Чингісхана, не належали до 
найбільш привілейованих верств суспіль-
ства Золотої Орди [Вернадский 1997, 59, 
141, 179, 185, 187, 195].

В колишньому СРСР до представників 
“євразійців” належав Л.М. Гумільов. У 
своїй монографії “Давні тюрки” Л.М. Гумі-
льов висловив припущення, що за часів 
Першого Тюркського каганату тюркютсь-
кі хани брали з підкорених народів більше 
данини, ніж шахи Ірану. На його думку, та-
кому систематичному пограбуванню під-
лягало багато народів каганату, серед яких 
були прикубанські утигури та північнокав-
казькі алани [Гумилев 1967, 56]. Проте, на 
думку дослідника, в Західнотюркському 

каганаті до складу правлячого еля входили 
не лише племена кочівників-тюркютів, а й 
осілі та напівосілі племена індоєвропей-
ського походження, включаючи частину 
північнокавказьких аланів. Л.М. Гумільов 
вважав, що така політика дозволила тюр-
кютам утримувати владу на прикордонних 
територіях каганату [Гумилев 1967, 163]. 
Згодом наріжним каменем досліджень 
цього вченого стала розроблена ним тео-
рія про пасіонарність етносів. На думку 
Л.М. Гумільова, панівні етнічні групи з 
середовища середньовічних номадів були 
носіями пасіонарності. Алани ж, на його 
погляд, за часів Середньовіччя пасіонар-
ність втратили. Так, у своїй книзі “Давня 
Русь і Великий степ” Л.М. Гумільов опи-
сав аланів xiii ст. у досить несподіваному 
ракурсі: “...алани втратили пасіонарність 
предків настільки, що не змогли утримати 
колишню свою культуру та державність, 
зберігши шанування хреста не як символу, 
а як амулет. Тому вони не змогли бути за-
грозою для сусідів, організувати оборону 
при ворожому вторгненні... Алани не мали 
ніякої державної організації і тому не були 
здатні до опору” [Гумилев 1989, 499–500]. 

Зовсім по-іншому розглядали позиції 
аланів у Золотій Орді представники ра-
дянської школи Б.Д. Греков й А.Ю. Яку-
бовський у своїй монографії “Золота Орда 
і її падіння”. Автори з властивим для ра-
дянської науки підходом, не лише висвіт-
лювали характер взаємин Золотої Орди 
й Русі, а й акцентували увагу на особли-
востях соціально-економічного розвитку 
золотоординської держави. Вони відвели 
аланам провідну роль у розвитку торгівлі 
в Золотій Орді, мотивуючи це тим, що че-
рез землі улусу Джучи проходили в різних 
напрямках трансконтинентальні торго-
вельні шляхи. За їхніми спостереженнями, 
у Золотій Орді алани проживали не лише 
на Північному Кавказі, а й на Середній і 
Нижній Волзі, у містах Криму, в Північно-
Західному Причорномор’ї [Греков, Яку-
бовский 1950, 12, 21, 50, 59, 67, 101, 117, 
143, 201, 241, 290, 291, 298, 338].

Не залишив поза увагою проблему 
аланів і М.І. Артамонов. У 1962 р. вийшла 
у світ його капітальна праця “Історія хо-
зарів”, у якій автор доводив, що з viii ст. 
до початку Х ст. північнокавказька Аланія 
мала союзницькі відносини з хозарами. 
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Крім того, М.І. Артамонов висловив гіпо-
тезу про те, що південноруські яси вже на 
початку x ст. фігурували у Кембриджсь-
кому документі як “асії”, кторі в коаліції 
з візантійцями та іншими народами висту-
пили проти хозарів, на боці яких були ала-
ни. На думку М.І. Артамонова, асії – це 
аси, або яси, які неодноразово згадуються 
в давньоруських літописах. Особливу ува-
гу вчений приділив протиставленню асіїв-
асів аланам, оскільки вважав, що “обидві 
ці назви стосуються одного народу, пред-
ставленого різними частинами, що локалі-
зуються в різних місцях”. В аланах цей 
дослідник вбачав мешканців центральної 
частини Північного Кавказу, а в асах – 
носіїв лісостепового варіанту салтівсь-
кої культури. М.І. Артамонов вважав, що 
творці салтівської культури – аси у межах 
Хозарського каганату зберігали автономію, 
а їхній ватажок Ас-тархан посідав помітне 
місце в Хозарській державі. Проте на по-
чатку Х ст. підбурювані Візантією аси, як 
вважав дослідник, повстали проти хозарів, 
за що їх було покарано. Це могло стати 
причиною занепаду салтівської культури. 
На думку М.І. Артамонова, це осіле ала-
но-яське населення продовжувало зберіга-
тися на берегах Дінця аж до xii ст., і міста 
Сугров, Шарукань та Балін мали належа-
ти саме їм, а не половцям. Що ж до мови 
аланів-ясів, то М.І. Артамонов висловив 
припущення, що вже в хозарський період 
носії “власне салтівської культури” могли 
бути тюркизованими. Крім того, він вва-
жав, що “до складу тюркського за мовою 
населення степів Східної Європи ввійшли 
асимільовані тюрками давні місцеві сар-
мато-аланські племена”. На підтверджен-
ня цього він наводив дані антропології та 
особливостей матеріальної культури хо-
зарського періоду, що, на його думку, про-
довжувало “сармато-аланську традицію” 
[Артамонов 1962, 313, 356–358].

Протягом останніх десятиліть найбільш 
вагомий внесок у вивчення середньовічних 
кочівників зробила археолог С.О. Плетньо-
ва, яка довела, що культура цих номадів 
мала досить високий рівень, а це пози-
тивно відобразилось на розвитку східних 
слов’ян. В основу своїх наукових припу-
щень С.О. Плетньова поклала власну гіпо-
тезу про обов’язкове осідання кочівників 
(седентаризацію), яке, на її думку, мало 

три етапи. Вона зробила висновок, згідно 
з яким за часів Середньовіччя тюркомовні 
номади були кочівниками та напівкочів-
никами, а алани, як більш раннє населен-
ня степу, були вже осілими землеробами. 
Найбільш відомими стали дослідження 
С.О. Плетньової про народи Хозарського 
каганату, насамперед – про пам’ятки сал-
тівської культури. Існувала обґрунтована 
версія, згідно з якою салтівську культуру 
слід пов’язувати з Хозарським кагана-
том, а локальні варіанти цієї археологіч-
ної культури – з окремими етносами, що 
входили до складу каганату. На думку до-
слідниці, лісостеповий варіант салтівської 
культури в Подонні, де набули поширення 
катакомбні могильники, було залишено 
аланами, які на початку viii ст. пересели-
лися сюди з Північного Кавказу внаслідок 
нападів арабів під час арабо-хозарських 
війн. С.О. Плетньова вважала, що ці ала-
ни у лісостеповому Подонні виконували 
своєрідну роль “козацтва”, захищаючи пів-
нічно-західні кордони Хозарської держави 
від нападів сусідів. На думку дослідниці, 
алани лісостепового Подоння до кінця за-
лишалися союзниками хозарів, що врешті-
решт призвело наприкінці ІХ ст. до нападу 
на їхні поселення печенігів, внаслідок чого 
салтівська культура припинила своє існу-
вання. Проте, як вважає С.О. Плетньова, 
алани не зникли з місць свого проживання, 
а фігурували у давньоруських літописах 
як яси – при описі походів давньоруських 
князів проти половців у 1111 р. та 1116 р. 
[Плетнева 1967; Плетнева 1989; Макарова, 
Плетнева 1983].

Проте С.О. Плетньова приділила чи-
мало уваги у своїх дослідженнях і при-
донецьким аланам-ясам у половецький 
період. Так, ще в 1958 р. вийшла у світ її 
робота “Печеніги, торки та половці в пів-
денноруських степах”, де вона вперше 
зробила спробу виділити із загальної маси 
пам’ятників кочових племен, які жили в 
басейні Сіверського Дінця та в Пороссі, ті 
археологічні об’єкти, приналежність яких 
можна віднести до яського населення xi–
xii ст. З ясами С.О. Плетньова насамперед 
пов’язала так звані “поховання 5-ї групи”, 
які, на її думку, ріднить із салтівськими 
пам’ятниками орієнтування похованих, 
наявність у могилах очеретяної підстил-
ки, вапна, вугілля, кераміки та рідкісних 
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 підбоїв. Дослідниця вважала, що “п’яту 
групу поховань залишило отюрчене, за-
войоване населення донецьких степів”. 
На думку С.О. Плетньової, в результаті 
походів Володимира Мономаха та його 
сина Ярополка в 1111 р. та 1116 р. “неве-
лика частина яського населення перейшла 
на службу до київського князя й влилася 
до чорноклобуцького союзу, про що свід-
чать поховання п’ятої групи, виявлені в 
Пороссі”. Ці висновки С.О. Плетньової су-
перечать її ж припущенням про те, що до 
xii ст. яси могли прийняти християнство, 
а це мало призвести до зміни поховаль-
ного обряду. Саме тому вона пов’язала з 
ясами могильник у с. Каменки Запорізької 
області, куди, на її думку, нащадки сал-
тівського населення могли переселитися з 
Дінця внаслідок тиску кочівників [Плетне-
ва 1958, 182–186].

В інших своїх роботах С.О. Плетньова 
також неодноразово досліджувала півден-
норуських ясів. Вона вважала, що однією 
з частин половецької спільності у басейні 
Дінця було населення, яке входило раніше 
до складу Хозарського каганату. Нащадка-
ми носіїв салтівської культури С.О. Плет-
ньова вважала аланів і болгар, відомих у 
письмових документах під назвою яси. Ви-
ходячи з даних антропології, вона зазначи-
ла, що населення Подонців’я в Х–xiii ст. 
зовні майже не відрізнялося від жителів 
степів viii – початку x ст. Крім цього, 
С.О. Плетньова звернула увагу на те, що 
кочівники в половецький час особливо ши-
роко користувалися речами, виготовлени-
ми та поширеними у попередню хозарську 
епоху. Вона висловила припущення, що 
поселення аланів-ясів у половецьку епоху 
розташовувалися на Дінці поблизу тери-
торії Русі, тобто в районі сучасного Хар-
кова. Порівнюючи повідомлення давньо-
руських літописів про ясів з інформацією 
перських істориків про похід монголів 
проти народів Східної Європи, серед яких 
був народ ас, С.О. Плетньова дійшла вис-
новку, що яси у давньоруських літописах і 
аси у перських хроніках – це один народ, 
який широко розселився у південнорусь-
ких степах. Як вважає С.О. Плетньова, яси 
не зникли безслідно зі степів Східної Єв-
ропи, а стали частиною спільності брод-
ників [Плетнева 1964, 26–31; Плетнева 
1982, 24–25; Плетнева 1988 , 26–27; Плет-

нева1989, 268–270; Плетнева 1990, 37–38, 
60–61, 171–172, 176–178].

Не можна залишити поза увагою та-
кож дослідження Г.О. Федорова-Дави-
дова, присвячені історії Золотої Орди. 
Варто звернути особливу увагу на його 
книгу “Кочівники Східної Європи під 
владою золотоординських ханів”, де ок-
ремий розділ було присвячено алано-бол-
гарським племенам степів Східної Європи 
в x–xiv ст. Г.О. Федоров-Давидов акцен-
тував увагу на спробі С.О. Плетньової та 
Л.П. Зябліна пов’язати деякі риси в похо-
вальних пам’ятниках кочівників Х–xiii ст. 
із впливом нащадків пізніх сармато-аланів 
і носіїв салтівської культури. При цьому 
Г.О. Федоров-Давидов зазначив, що ці 
особливості в xi–xiii ст. набули поширен-
ня серед кочівників на великій території 
східноєвропейських степів і позначилися 
на похоронних традиціях пізніх кочівни-
ків, зі значним хронологічним відривом 
від сарматського часу. У результаті було 
зроблено досить песимістичний висно-
вок: “Якщо піздньосарматські і болгаро-
аланські племена i тис. н.е.  і мали якийсь 
вплив на антропологічний тип, культуру 
та звичаї тюркських кочівників першої по-
ловини ii тис. н.е., то цей вплив був дуже 
незначним і в археологічних матеріалах не 
залишив сліду”. Таким чином, Г.О. Федо-
ров-Давидов залишив відкритим питання 
про археологічну атрибуцію присутності 
аланів у степах Східної Європи у домон-
гольський і золотоординський періоди 
[Федоров-Давыдов 1966, 163–165]. Але це 
не означає, що перебування пізніх аланів 
у степах Східної Європи зовсім не можна 
атрибутувати археологічно. Таким чином, 
слід зазначити, що археологічно дослідже-
ними є пам’ятники аланів у лісостеповому 
Подонні, яке в viii–x ст. входило до скла-
ду Хозарського каганату. Археологічна 
ж атрибуція перебування аланів у степах 
Східної Європи так і залишилась окремою 
проблемою. 

Що ж стосується степів Північного Кав-
казу та характеру взаємовідносин місцево-
го аланського населення із середньовіч-
ними номадами, то цю проблему було на-
лежним чином висвітлено у дослідженях 
О.В. Гадла. На думку дослідника, у другій 
половині vi ст. північнокавказькі алани – 
підкорене тюркютами населення – разом 



Східний світ №4 2006 33

О.Б. Бубенок

з утигурами входили до складу Першого 
Тюркського каганату і в першій половині 
vii ст. західне угруповання північнокав-
казьких аланів мало міцні союзницькі сто-
сунки з Приазовською Болгарією. Що ж до 
хозарського періоду, то О.В. Гадло вважав, 
що у першій половині viii ст. тиск хозарів 
та їхніх союзників болгар призвів до ске-
рованого хозарським урядом переселення 
частини північнокавказьких аланів до лісо-
степового Подоння. У післяхозарський 
період дослідник відзначив розквіт північ-
нокавказької Аланії, занепад якої відбув-
ся внаслідок експансії монголів. У своїх 
висновках О.В. Гадло спирався на порів-
няльний аналіз даних письмових джерел і 
результатів археологічних розкопок, в ос-
новному проведених ним особисто [Гадло 
1979; Гадло 1984; Гадло 1994]. 

Не можна не згадати праці відомого ра-
дянського сходознавця А.П. Новосельцева, 
який багато уваги приділяв не лише се-
редньовічним тюркомовним номадам, а й 
аланам-ясам. Кілька десятиліть тому до-
слідник звернув увагу на перебування ясів 
у ХІІ ст. на території Русі, насамперед – 
на землях Володимиро-Суздальського 
князівства. А.П. Новосельцев висунув 
припущення, що це можна пояснити міц-
ними зв’язками володимиро-суздальсь-
ких князів з північнокавказькою Аланією 
[Новосельцев 1968, 216]. У своїй останній 
монографії “Хозарська держава і її роль 
в історії Східної Європи та Кавказу” до-
слідник обґрунтував думку, що територію 
Хозарського каганату viii–x ст. можна 
поділити на два регіони, які мали особ-
ливий адміністративний та політичний 
статуси: власне Хозарія і території, насе-
лені спільностями, які були васалами хо-
зарського кагана. При цьому до числа ва-
сальних народів А.П. Новосельцев відніс і 
аланів Північного Кавказу та лісостепово-
го Подоння [Новосельцев 1990, 143]. 

Історія народів Хозарського каганату, 
серед яких були й алани, цікавила не лише 
східно-, а й західноєвропейських учених. 
Про це свідчить фундаментальна джере-
лознавча праця американського історика 
П. Голдена “Хозарські дослідження”, ок-
ремий розділ якої присвячено північнокав-
казьким аланам та їхнім взаємовідносинам 
із хозарами у Х ст. Ґрунтуючись на свідчен-
нях арабомовних та візантійських авторів, 

дослідник дійшов висновку, що у першій 
половині Х ст. аланів було втягнуто у бо-
ротьбу між Візантійською імперією та Хо-
зарським каганатом, тому їхні взаємовід-
носини з хозарами були доволі складними. 
На думку П. Голдена, у післяхозарський 
період у ХІ–ХІІ ст. у степах Євразії пану-
вали половці, які настільки зблизилися з 
аланами, що утворили алано-тюркський 
симбіоз. Цей симбіоз, вважає дослідник, 
міг існувати і після монгольської інвазії в 
Угорщині, куди разом із половцями пере-
селилися окремі аланомовні групи [Golden 
1980, 93–97].

Дослідженням хозарів та інших серед-
ньовічних номадів займався й відомий ук-
раїнський та американський сходознавець 
О.й. Пріцак. Як представник західної на-
уки, О. Пріцак значну увагу приділяв тек-
стам, виконаним східними мовами, тому 
широко запровадив у номадознавчі студії 
історико-філологічний метод, який зго-
дом дав нові несподівані результати. Так, 
у своїй окремій статті, присвяченій іудаї-
зації хозарів, О.й. Пріцак висунув досить 
оригінальну гіпотезу, згідно з якою носіїв 
етнонiма буртас слід вважати східноєв-
ропейськими аланами, оскільки у даному 
етнiчному термiнi варто вбачати початкову 
форму furt-as, що у схiдноiранських мо-
вах (у тому числі і в осетинськiй) означає 
“річкові аси” [Pritsak 1978, 264]. В іншій 
роботі – “Хозарсько-єврейські докумен-
ти Х століття” – О.й. Пріцак доводив, що 
землі цих аланів-буртасів значаться у Кемб-
риджському анонімному документі Х ст. 
як країна Asya (‘SY’), в якій варто вбачати 
“одну з держав, створених стародавнiми 
аорсами в Поволжi”, і яку Костянтин Баг-
рянородний називає Mordia. О. Прiцак під-
тримує тих дослідників, якi вважають, що 
етнічне найменування as через проміжну 
форму ars було пов’язане із сарматським 
етнонімом аорси. Підставою для ототож-
нення мiсцезнаходження iраномовних 
племен із країною Mordia, очевидно, ста-
ла поширена думка, що в етнічних тер-
мінах мордва, марi та удмурт міститься 
давньоiранський термін mard – “людина, 
чоловік” [Голб, Прицак 1997, 160]. Більш 
значні позиції аланів О.й. Пріцак вбачав 
у печенізькому об’єднанні племен, якому 
було присвячено окрему роботу дослідни-
ка. Ґрунтуючись на інформації ал-Біруні 
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та давньоруського перекладача “Історії іу-
дейської війни” про мову асів і печенігів, 
О.й. Пріцак дійшов до висновку, що спо-
чатку правлячий шар печенізького суспіль-
ства – кангари – був тохаромовним, а на-
прикінці x ст. перейшов на аланську мову  
і потім – на тюркську (гуно-булгарську). 
Однак при цьому вчений не заперечував 
того, що у середовищі печенізького етно-
політичного об’єднання поширеними були 
й алтайські (тюркські) мови [Pritsak 1976, 
21–24]. 

На цьому перелік та аналіз досліджень, 
присвячених середньовічним номадам, 
у яких певна увага приділялась аланам 
Північного Кавказу та Східної Європи, не 
вичерпаний. Аналізуючи ці роботи, слід 
зазначити, що протягом досить тривало-
го часу основну увагу дослідників серед-
ньовічних кочівників було насамперед зо-
середжено на аналізі взаємовідносин між 
північнокавказькими аланами та хозарами, 
половцями, монголами і Руссю. При цьому 
досить часто відносини між кочівниками й 
аланами розглядалися як пригноблення за-
войованого населення, хоча в деяких пра-
цях вітчизняних та зарубіжних дослідни-
ків, присвячених Хозарському каганату та 
Золотій Орді, увага акцентувалась на факті 
інтеграції аланів до військово-адміністра-
тивної та соціально-економічної систем 
цих державних утворень. Що ж стосуєть-
ся археологічної атрибуції середньовіч-
них аланів, то археологами-медієвістами 
доведено, що лише з ранньосередньовіч-
ними аланами можна пов’язати катакомб-
ні могильники на Північному Кавказі та 
у лісостеповому Подонні. Виявлення ж 
аланських пам’ятників за межами Північ-
ного Кавказу в більш пізній період і досі є 
проблемою.

***
В той же час проблема взаємовідносин 

між аланами і середньовічними номадами 
знайшла своє відображення у спеціальних 
аланознавчих студіях. Все почалося з того, 
що ще на початку ХІХ ст. у наукових колах 
великий інтерес викликала гіпотеза Я. По-
тоцького та Ю. Клапрота, згідно з якою 
осетини є нащадками аланів-ясів [Гутнов 
2001, 9–10; Клапрот, 1992, 233–238]. Це 
привело до того, що почали з’являтися 
вже окремі праці, присвячені предкам осе-

тинів – аланам-ясам та їхнім взаєминам з 
народами Східної Європи. Вже у 20-ті рр. 
ХІХ ст. П.Г. Бутков звернув увагу на такий 
аспект проблеми, як взаємини між жите-
лями Русі та ясами, які позначилися на 
існуванні змішаних шлюбів між представ-
никами давньоруської й аланської знаті. 
П.Г. Бутков не сумнівався в тому, що русь-
кі князі, володіючи понад сторіччя Тму-
тараканню і будучи при цьому сусідами 
кавказьких ясів, перебували з останніми в 
близьких відносинах. Він також вважав, що 
“з Донськими Ясами, однородцями Кав-
казьких, вони ще в найтісніших зв’язках 
перебували, якщо навіть не включали цих 
ясів до числа своїх підданих, через те що 
житла їхні знаходились на шляху зв’язків 
Тмутаракані із Северою та Рязанню, спря-
мованих по Дінцю та Дону”. Підтверд-
женням цього, на думку П.Г. Буткова, є 
шлюби, укладені в 1116 р. (під час “походу 
на Дон”) між Ярославом і “ясинею” Оле-
ною, а в 1182 р. – між Мстиславом і яскою, 
а також між сестрою останньої Марією і 
Всеволодом Суздальським. П.Г. Бутков з 
незрозумілих причин вважав, що другою 
дружиною князя Андрія Боголюбського 
була “ясиня”, яка разом з ключником Ан-
балом Ясином брала участь в убивстві сво-
го чоловіка. Крім того, дослідник зазначив, 
що “яси Кавказькі і Донські були з давніх 
часів християнами, ще в 1453 році стано-
вили Єпархію, залежну від Патріаршества 
Цареградського” [Бутков 1825, 317–329].

Знаменною подією в розвитку іраніс-
тики став вихід у світ роботи представ-
ника “школи запозичень” В.Ф. Міллера 
“Осетинські етюди”. У третьому томі цієї 
праці, який було надруковано в 1887 році, 
російський учений вказав на етнічну спад-
коємність скіфів, сарматів, аланів, ясів та 
осетинів. Прямими нащадками кавказьких 
аланів-ясів дослідник вважав осетинів, 
в іраномовності яких вже тоді не дово-
дилося сумніватися. Крім того, на думку 
В.Ф. Міллера, поселення аланів-ясів були 
не лише на Кавказі, а й на Нижньому Дону. 
Такий висновок він зробив, спираючись на 
відомості давньоруських літописів про по-
ходи Святослава в 965 р. проти ясів і касо-
гів, а також про походи Ярополка в 1116 р. 
на Дон, внаслідок яких було захоплено 
половецькі міста Чешуєв, Сугров та Балін, 
основну частину населення яких, на думку 
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дослідника, становили яси. Слід сказати, 
що у вирішенні такого аспекту проблеми, 
як етномовна приналежність ясів півден-
норуських степів, В.Ф. Міллер, як пред-
ставник “школи запозичень”, широко ви-
користав порівняльний та історико-філо-
логічний методи. йому вдалося довести, 
що назва річки Дон – справді яська (осе-
тинська). Назва алано-половецького міста 
Сугрова походить з осетинської мови – «як 
трохи пристосоване до руської вимови ім’я 
сурх гау, тобто “червоне село”». В.Ф. Міл-
лер дійшов висновку, що на “Дону під вла-
дою Половців ще в 1116 р. були яські по-
селення, як останній залишок іранського 
елементу, який перебував тут ще за часів 
процвітання грецької колонії Танаїди, за-
снованої на території Асів (сарматів)”. На 
думку В.Ф. Міллера, у першій половині 
xiii ст., внаслідок походу Чингісхана, ясь-
ке населення повністю зникло зі степів Пе-
редкавказзя, Подонння та Приазов’я, що 
“вказує насамперед на те, що порівняно 
з великими розмірами території іранське 
населення не було густим” [Міллер 1887, 
66–68, 97–98]. Крім того, В.Ф. Міллер, як 
представник “школи запозичень”, помітив 
паралелі у фольклорі східних слов’ян і 
північнокавказьких народів, насамперед – 
осетинів. Проте В.Ф. Міллер не вважав 
це результатом безпосередніх контактів 
аланів-ясів і жителів Русі, а пов’язував це з 
посередництвом тюркських народів, які за 
часів Середньовіччя проживали в степах 
між Північним Кавказом і Руссю [Миллер 
1892, 36].

У другій половині ХІХ ст. значного роз-
витку в Російській імперії набула візанто-
логія, а це призвело до того, що до науко-
вого обігу було введено значну кількість 
візантійських текстів, де містилось багато 
інформації про середньовічних аланів. Це 
стало підставою для появи окремих дослі-
джень, присвячених історії аланів, автором 
яких був представник російської візантоло-
гічної школи Ю.А. Кулаковський. Учений 
в основу своїх досліджень поклав критич-
ний підхід до джерел, причому не тільки 
письмових, складених мовою оригіналу, 
а й археологічних. Ю.А. Кулаковський не 
лише зробив надбанням наукової громад-
ськості невідомі візантійські тексти, а й 
піддав їх детальному критичному аналі-
зу. Дослідника цікавила інформація анти-

чних та візантійських авторів про аланів, 
і це призвело до появи робіт, присвячених 
аланам [Матвеева 2002, 217–240]. Як за-
значила дослідниця життєвого і наукового 
шляху Ю.А. Кулаковського Л.В. Матвєє-
ва, “Ю. Кулаковський зібрав і критично 
оцінив майже всі опубліковані матеріали, 
письмові документи, де містилась інфор-
мація про аланів” [Матвеева 2002, 218].

Уже перші статті Ю.А. Кулаковсько-
го про аланів (“Християнство в аланів”, 
“Де знаходилась Вічинська єпархія Кон-
стантинопольського патріархату?”) було 
присвячено поширенню християнства 
серед аланів у період Середньовіччя [Ку-
лаковский 1897; Кулаковский 1898а]. У 
статті “Християнство в аланів”, внаслідок 
аналізу свідчень давньоруських літописів 
про походи Мономаха і Ярополка на Дон 
в 1111 р. і 1116 р., дослідник дійшов вис-
новку, що населення половецьких центрів 
Шарукані (Чешуєва), Сугрова та Баліна 
становили алани-яси, які були христия-
нами. Крім того, Ю.А. Кулаковський вва-
жав, що у південноруських степах хрис-
тиянське аланське населення існувало 
аж до кінця xiv ст., про що свідчать дані 
письмових джерел. Так, у другій половині 
xiv ст. у місті Тані на Нижньому Дону 
діяв останній аланський митрополит Си-
меон. Це дало підстави вченому вважати, 
що “ тубільне християнське населення 
цього міста належало до Аланської націо-
нальності” [Кулаковский 1898а, 13–18]. Це 
питання знайшло подальше висвітлення в 
наступних дослідженнях Ю.А Кулаковсь-
кого. Так, у 1898 р. він опублікував пере-
клад з коментарями послання аланського 
єпископа Феодора, з якого випливало, що 
на початку xiii ст. алани були широко роз-
селеними не лише на Кавказі, а й у Кри-
му та степах Північного Причорномор’я. 
Текст послання був прямим доказом того, 
що в епоху Середньовіччя алани прийняли 
християнство, хоча, за словами Феодора, 
“аланы христиане только по имени” [Ку-
лаковский 1898, 11–27]. Робота над цією 
публікацією надихнула Ю.А. Кулаковсь-
кого на створення першого узагальнюючо-
го дослідження з історії аланів [Матвеева 
2002, 217–218].

Внаслідок цього справжньою подією 
в історичній науці став вихід у світ 
у 1899 р. капітального дослідження  
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Ю.А. Кулаковського “Алани за свідчення-
ми класичних і візантійських письменни-
ків”, у якому київському історикові вдало-
ся зібрати в одне ціле й прокоментувати 
всю інформацію, яка існувала на той час 
про аланський етнос. Більшість сторінок 
даної монографії присвячено аланам, що 
проживали в епоху Середньовіччя у Схід-
ній Європі та на Кавказі. Ґрунтуючись 
переважно на даних письмових джерел, 
Ю.А. Кулаковський дійшов до висновку, 
що алани-яси південноруських степів, як 
і їхні кавказькі одноплемінники, протягом 
досить тривалого часу перебували під без-
посереднім культурним та ідеологічним 
впливом Візантії. На думку Ю.А. Кула-
ковського, з viii ст. алани на Північному 
Кавказі були залежними від хозарів, а з 
початку Х ст. – вони стали самостійною 
політичною силою. Спираючись на пові-
домлення К. Багрянородного, автор до-
слідження дійшов до висновку, що володін-
ня аланів в x ст. знаходились не лише на 
Північному Кавказі, а й пролягали далеко 
на північ, у південноруські степи. Однак 
внаслідок походів монголо-татар у першій 
половині xiii ст. доля східноєвропейських 
і кавказьких аланів суттєво змінилася. Бо-
ротьба із завойовниками набула запеклого 
і затяжного характеру. Ю.А. Кулаковський 
вважав, що в результаті цього значну час-
тину аланів було винищено, хоча залишки 
їх продовжували проживати у степах Пів-
нічного Причорномор’я аж до кінця xv ст., 
про що свідчать відомості П. Карпіні, 
Г. Рубрука, й. Барбаро та візантійських до-
кументів [Кулаковский 1899, 46–69]. Крім 
того, Ю.А. Кулаковський зазначив, що яси 
в xiv ст. проживали не лише в Подонні, 
Криму та на Кавказі, а й у районі сучасної 
Молдавії. Ґрунтуючись на повідомленнях 
візантійських і слов’янських авторів, він 
дійшов висновку, що яське населення Пів-
нічно-Західного Причорномор’я в період 
пізнього Середньовіччя було помітною 
численною політичною силою. За спосте-
реженнями Ю.А. Кулаковського, в xiv ст. 
яси з’являються й в Угорщині, де вони пос-
тійно згадуються в документах поруч із 
половцями (кунами). Саме тому Ю.А. Ку-
лаковський вважав, що яси прийшли до 
Угорщини разом з половцями внаслідок 
подій, що відбулися перед цим у Східній 
Європі. Все це дало дослідникові підста-

ви ототожнювати угорських і молдавсь-
ких ясів з південноруськими [Кулаковский 
1899, 69–72]. Підбиваючи підсумок, слід 
зазначити, що робота Ю.А. Кулаковсь-
кого “Алани за свідченнями класичних і 
візантійських письменників” є першим 
фундаментальним дослідженням, у якому 
головну увагу приділено середньовічним 
аланам Північного Кавказу і Східної Єв-
ропи та характеру їхніх взаємовідносин із 
сусідами-кочівниками.

Крім того, у монографії “Минуле Тав-
риди” Ю.А. Кулаковський зазначив, що в 
xiii–xiv ст. поселення аланів поширили-
ся по всій території Південного Криму і це 
населення навіть за монголо-татар продов-
жувало сповідувати православне христи-
янство [Кулаковский 2002, 164–208]. Поп-
ри те що дослідженням Ю.А. Кулаковсь-
кого вже більше ста років, вони й дотепер 
залишаються одними з найкращих праць 
з аланської проблематики, оскільки істо-
рик прекрасно вмів працювати з джерела-
ми, виконаними багатьма мовами, залучав 
дані з багатьох суміжних гуманітарних 
дисциплін, прагнув бути об’єктивним при 
висвітленні багатьох подій минулого.

Комплексний підхід до вирішення 
проблеми походження середньовічних 
аланів-ясів, започаткований В.Ф. Міл-
лером та Ю.А. Кулаковським, розвинув 
В.І. Ламанський – у спеціальній статті, 
присвяченій аланам-ясам. Цей дослідник 
вдало використав дані письмових дже-
рел, топоніміки та лінгвістики. На думку 
В.І. Ламанського, південноруські яси були 
нащадками скіфів і сарматів, які злилися в 
одну аланську народність, котра зберегла-
ся в південноруських степах після навали 
гунів. В.І. Ламанський звернув увагу на іс-
нування поселень аланів-ясів в епоху Се-
редньовіччя на Кавказі, у Криму, причор-
номорських степах, Молдавії, Угорщині та 
Китаї. Учений зробив правильний висно-
вок, згідно з яким причиною такого ши-
рокого розселення аланів стали політичні 
події, що відбулися тоді на території Кав-
казу та Східної Європи. Опираючись на ін-
формацію угорських документів, він зумів 
довести, що угорські яси, як і кавказькі, 
являли собою іраномовну народність. У 
даному разі дослідник, аналізуючи іме-
на угорських ясів, використав порівняль-
но-лінгвістичний метод. В.І. Ламанський 
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 дійшов висновку, що подібно до того, як 
у стародавні часи скіфи й сармати впли-
вали на предків слов’ян, так в епоху Се-
редньовіччя алани впливали на населення 
Давньої Русі. На його думку, попередники 
козаків (берладники і бродники) “прий-
няли безсумнівно в себе багато елемен-
тів скіфо-сарматських” [Ламанский 1902, 
118–121].

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 
до наукового обігу почали залучати також 
східні джерела, в яких містилась інформа-
ція про середньовічних аланів. Тоді поба-
чила світ стаття Бретшнейдера “Русь і Аси 
на військовій службі в Китаї”, в якій автор 
звернув увагу на присутність у xiii–xiv ст. 
при монгольському дворі в Пекіні народу, 
котрий фігурував у китайських хроніках 
під назвою А-су. Дослідник уперше зро-
бив припущення, що це були алани-аси 
християнських і мусульманських авторів. 
До таких висновків Бретшнейдер дійшов 
завдяки порівняльному аналізу тексту ки-
тайської хроніки “Юань ші” (“Історія ди-
настії Юань”) і повідомлень Марко Поло 
та Маріньоли [Бретшнейдер 1894, 70–73]. 
Цю ж тему було продовжено в дуже ціка-
вому дослідженні О. Іванова “Історія мон-
голів (Юань-ші) про аланів-асів”, зробле-
ному завдяки залученню китайських текс-
тів і присвяченому соціальному становищу 
аланів на Далекому Сході. О. Іванов довів, 
що алани-аси мали при дворі нащадків 
Хубілая в Пекіні доволі високий соціаль-
ний статус. І це не дивно, оскільки вони, 
на думку дослідника, значною мірою спри-
яли тому, що монголи зуміли підкорити 
південну частину багатомільйонного Ки-
таю. Особливої уваги заслуговує висновок 
О. Іванова про те, що аси злилися у Китаї 
з монгольською верхівкою й увійшли до 
складу правлячого класу монгольської ім-
перії Юань. При цьому дослідник підкрес-
лив, що майже до другої половини xiv ст. 
на Далекому Сході алани-аси залишалися 
християнами і монгольський імператор 
сприяв збереженню ними їхньої релігії 
[Иванов 1913, 280–300]. Проблему взаємо-
відносин аланів і монголів було доклад-
но висвітлено також у спеціальній статті 
Ю.М. Реріха “Війська аланів в епоху мон-
голів”, надрукованій у Франції у 20-ті рр. 
ХХ ст. Автор звернув увагу на вагому роль 
аланів у монгольських завоюваннях в Азії. 

На думку вченого, алани опинились в ім-
ператорській гвардії під час походів Батия, 
за засів імператора Угедея, і спершу їхня 
кількість становила 1000 кінних воїнів. 
За даними Ю.М. Реріха, монгольський 
імператор Хубілай активно використав 
30-тисячне військо кінних аланів для за-
воювання Південного Китаю, внаслідок 
чого багато знатних аланів посіли вагомі 
позиції при дворі монгольських імпера-
торів. Дослідник звернув увагу не лише на 
дані китайских хронік, а й на листування 
імператора монголів з Ватиканом у першій 
половині xiv ст., з якого випливало, що й 
тоді алани на Далекому Сході залишалися 
християнами. Аналізуючи біографії знат-
них асів, Ю.М. Реріх дійшов до висновку, 
що алани-аси відіграли помітну роль в іс-
торії монгольської династії Юань [Рерих 
1967, 242–246].

Таким чином, у xiХ – на початку xx ст. 
алани стали об’єктом спеціальних дослі-
джень, значне місце в яких відводилось 
як походженню цих етнічних іраномовних 
груп Євразії в добу Середньовіччя, так і ха-
рактеру взаємовідносин із сусідами, вклю-
чаючи кочівників. При цьому залучались 
дані давньоруських літописів, візантійсь-
ких хронік, деяких джерел східного похо-
дження тощо. Інтерес до минулого аланів 
виявляли представники кількох напрямків 
та шкіл історико-філологічного характеру: 
істориків Русі, візантологів, іраністів та 
навіть китаєзнавців. При цьому свідчення 
письмових джерел порівнювалися з даними 
топонімії, антропонімії, фольклористики та 
лінгвістики, а це означало широке застосу-
вання історико-філологічного методу. Про-
те ще були невирішеними питання культур-
ної атрибуції середньовічних аланів, їхньої 
локалізації тощо. Це можна було зробити 
лише за умов широкого залучення архео-
логічних джерел. Такі дослідження широко 
проводилися лише у радянський період як у 
Східній Європі, так і на Північному Кавказі. 
Проте у цей час змінились методологія та 
підходи до інтерпретації повідомлень дже-
рел. Однак у 20-ті рр. ХХ ст. деякі дослід-
ники продовжували підтримувати традиції 
російської історичної школи і до висвітлен-
ня питань історії аланів почали широко за-
лучати археологічні матеріали.

До числа цих істориків належав 
Ю.В. Готьє. В 1927 р. вийшла у світ його 
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невелика за обсягом робота “Яси-алани 
в ранній руській історії”. На думку цього 
історика, в ix–xiii ст. поселення ясів ще 
існували на околицях Русі. Поселення 
аланів-ясів дослідник локалізував на бе-
регах Прута, у Криму, на Кавказі та в По-
донні. З аланами він пов’язував поселення 
у Верхньому Салтові на Дінці та у Маяках 
на Дону, де, як відомо, існували великі ката-
комбні могильники, аналогічні до північно-
кавказьких. Учений вважав, що руські князі 
вели боротьбу з ясами Нижнього Дону, а 
Ярослав у 1116 р. захопив три міста – Суг-
ров, Балін та Чешуєв (Шарукань), заселені 
переважно ясами. Ю.В. Готьє дійшов вис-
новку, що “яси-алани були живим хроно-
логічним зв’язком між скіфо-сарматським 
світом і Київською Руссю”. Підтвердження 
цього він вбачав у факті існування в низи-
нах Дону, де, можливо, існувала аланська 
культура, пам’ятників матеріальної куль-
тури, дуже близької до давньоруської. Це 
дало йому підстави вважати, що в Х–Хii ст. 
між Нижнім Доном і Руссю існували тор-
говельні та культурні зв’язки. Крім того, 
Ю.В. Готьє висловив припущення, що кав-
казькі та донські алани-яси могли бути тор-
говельними і культурними посередниками 
між візантійською Малою Азією і Руссю. 
Що стосується походження аланів Подон-
ня, то Ю.В. Готьє повністю погоджувався 
з думкою В.Ф. Міллера та М.С. Грушевсь-
кого і пов’язував етногенез даної етнічної 
спільності зі східноєвропейськими алана-
ми догунської епохи [Готье 1927, 46–47]. В 
іншій своїй роботі – “Залізний вік у Схід-
ній Європі”, що вийшла у світ у 1930 р., він 
зазначив: “До переселення народів алани, 
пануючи в степах, могли займати місця і 
вздовж північного степового прикордоння. 
Натиск гунів, у свою чергу, міг відкинути 
частину цього племені до півночі, за межі 
власне степу”. Говорячи про подібність 
матеріальної культури салтівських і північ-
нокавказьких аланів, дослідник висловив 
припущення, що “алани, живучи на Дінці, 
продовжували до кінця свого існування під-
тримувати стосунки зі своїми кавказькими 
родичами”. Ю.В. Готьє вважав, що в x ст. 
алано-яськое населення вже не могло збері-
гатися на Дінці [Готье 1930, 86–87].

Проте з часом марксистський підхід у 
висвітленні середньовічної історії аланів 
став домінуючим. Згідно з ним середньо-

вічні суспільства аланів та кочівників ра-
дянські історики вважали ранньофеодаль-
ними, а характер їхніх взаємовідносин – 
антагоністичним. Серед таких досліджень 
варто особливо виділити монографію 
З.М. Ванєєва “Середньовічна Аланія”, в 
якій осетинський історик, ґрунтуючись 
на даних письмових джерел, виявив те-
риторію розселення аланів у домонголь-
ський період не лише на Кавказі, а й на 
Дону. Центром донських поселень аланів 
3.М. Ванєєв вважав Тану – місто, розта-
шоване у нижній течії Дону. Крім того, 
дослідник одним із перших вказав на ет-
нічну неоднорідність ясів східноєвропей-
ських степів. Що ж стосується характеру 
відносин із середньовічними кочівниками, 
то один із розділів його монографії було 
присвячено монгольському вторгненню у 
Північний Кавказ. На думку З.Н. Ванєєва, 
це мало катастрофічні наслідки для аланів. 
Аланське населення в монгольський пе-
ріод З.М. Ванєєв локалізував не лише на 
Північному Кавказі, а також у Криму, у 
Подонні та інших районах Східної Євро-
пи. Він вважав, що в період пізнього Се-
редньовіччя яси були широко розселені у 
степах Північного Причорномор’я, куди 
вони переселилися в xiii ст. з Північного 
Кавказу, визнавши владу Ногая. Ця версія 
ґрунтувалася на інформації, якою володів 
Пфафф. Причиною переселення аланів 
осетинський історик вважав “їхню пер-
винну професію – несення найманої війсь-
кової охоронної служби в інших народів”. 
Слід також зазначити, що З.М. Ванєєв був 
упевнений в ідентичності середньовічних 
аланів, овсів грузинських літописів, ясів 
руських літописів та асів інших джерел. 
Говорячи про співвідношення етнонімів 
алани й аси, учений зробив висновок, 
що алани та аси були представниками од-
ного народу, з тією лише різницею, “що 
аси були західною частиною аланів і час-
то виступали під своєю власною назвою” 
[Ванеев 1959, 173–183].

Дуже важливою подією для аланознав-
ців стала публікація на початку 60-х рр. 
ХХ ст. джерелознавчого дослідження 
Є.Г. Пчеліної “Згадки про ясів у руських 
літописах”, у якому, на основі аналізу тра-
дицій літописання, дослідниця зробила 
дуже важливий висновок: “...із одинадцяти 
згадок руського літопису про ясів тільки 



Східний світ №4 2006 3�

О.Б. Бубенок

у трьох випадках (1277–1278 та 1319 рр.) 
можна вбачати ясів, які жили на землях 
сучасних Північно-Осетинської та Чече-
но-Інгуської АРСР. Решта свідчень або не 
мають до них ніякого відношення, або зга-
дують їх разом з ясами інших територіаль-
них та мовних груп аланів-асів-осів-ясів” 
[Пчелина 1963, 160–161].

До дискусії про співвідношення ет-
нонімів алан і ас долучився також осе-
тинський дослідник Ю.С. Гаглойти, на-
писавши роботу “Алани і питання етно-
генезу осетинів”. На думку цього вченого, 
“згадування поруч аланів і асів у східних 
джерелах xiii–xiv ст. аж ніяк не може 
бути доказом їхнього етнічного розхо-
дження”. Ю.С. Гаглойти ігнорував те, що 
в епоху пізнього Середньовіччя алани й 
аси завжди згадувалися як “окремі етнічні 
найменування, які, однак, при цьому завж-
ди писалися поруч”. Цей факт він пояснює 
тим, що як серед кавказьких, так і серед 
донських аланів існували самоназви ок-
ремих племен і тому їхні сусіди викорис-
тали назву найближчого до них племені 
на позначення всього народу. Аналізуючи 
свідчення давньоруських літописів про 
ясів, історик дійшов висновку про іден-
тичність понять яси, аси, овси та алани. 
Він вважав, що давньоруські літописці 
вбачали в донських і кавказьких ясах один, 
той самий народ. На його думку, згадані в 
давньоруських літописах половецькі міста 
на “Дону” належали ясам-аланам, які вели 
осілий спосіб життя, а не кочівникам-по-
ловцям [Гаглойти 1966, 155–221].

Досить вагомий внесок у вирішення 
алано-аського питання зробив археолог 
В.О. Кузнецов. У своїй роботі “Аланські 
племена Північного Кавказу”, що вийшла 
у світ у 1962 р., він висловив припущен-
ня, що алани й аси “були близькі, але не-
однорідні утворення, які сформувалися 
на основі загального сармато-массагет-
ського субстрату”. При цьому дослідник, 
використовуючи результати власних ар-
хеологічних досліджень, виділив на Пів-
нічному Кавказі два локальних варіанти 
середньовічної аланської культури, з яких 
західний він пов’язав з асами, а східний – з 
аланами. Говорячи про розселення ясів у 
середні віки, В.О. Кузнецов зазначив, що 
даний етнос жив не лише на Північному 
Кавказі, а й на Дону, у Криму та на тери-

торії сучасної Молдавії. На його думку, 
“це були окремі, більш-менш великі та змі-
шані групи іраномовного й отюреченого 
населення, генетично пов’язаного з пізні-
ми сарматами Північного Причорномор’я” 
[Кузнецов 1962, 123–131]. Трохи пізніше 
В.О. Кузнецов змінив свій погляд на по-
ходження східноєвропейських ясів. Так, 
у його монографії “Аланія в x–xiii ст.”, 
опублікованій у 1971 р., зверталася увага 
на “тяжкі” наслідки навали монголо-татар 
для жителів кавказької Аланії, результа-
том яких стало переселення монголами 
значної маси іраномовного кавказького на-
селення на Далекий Схід – для військової 
служби – і втеча багатьох аланів на захід – 
до степів Східної Європи. Саме після цих 
подій, на думку дослідника, тобто після 
середини xiii ст., алани-яси з’являються у 
степах Північного Причорномор’я, у Мол-
давії, на Балканах та в Угорщині. Таким 
чином, В.О. Кузнецов відокремив півден-
норуських ясів домонгольської епохи від 
аланських переселенців з Північного Кав-
казу, які з’явилися у степах Східної Євро-
пи після навали монголо-татар [Кузнецов 
1971, 43–45].

Підсумком багаторічних наукових 
студій В.О. Кузнецова став вихід у світ 
узагальнюючого дослідження “Нариси 
історії аланів”, яке фактично було про-
довженням книги Ю.Г. Кулаковського 
“Алани за свідченнями класичних і візан-
тійських письменників”. Однак на відмі-
ну від свого попередника, В.О. Кузнецов 
використав дані не лише письмових, а й 
археологічних джерел. Один із розділів 
монографії присвячено взаємовідносинам 
між аланами і хозарами за часів раннього 
Середньовіччя. На думку дослідника, не-
вдовзі після утворення Хозарського кага-
нату північнокавказькі алани “підпали під 
політичну гегемонію хозарів”, хоча у вій-
нах виступали як союзники хозарів. При 
цьому автор дослідження вважав, що най-
більш міцні позиції хозари мали у Схід-
ній Аланії і тому від середини vii ст. до 
початку viii ст. використовували військо-
вий потенціал місцевих аланів у боротьбі 
з арабами. Проте В.О. Кузнецов, на основі 
даних деяких східних джерел, дійшов вис-
новку, що Східна Аланія з 734 р. до 763 р. 
тимчасово перебувала під владою арабів-
мусульман, а потім знову повернулась 
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до складу Хозарської держави [Кузнецов 
1984, 103–107]. На думку В.О. Кузнецова, 
Аланія входила до складу Хозарського ка-
ганату як залежна територія до кінця ІХ ст. 
За спостереженнями дослідника, протягом 
періоду хозарського панування зв’язки 
між хозарами й аланською верхівкою були 
настільки міцними, що алани навіть запо-
зичили соціальну хозарську титулатуру 
[Кузнецов 1984, 114]. Відзначив В.О. Куз-
нецов також існування великої кількості 
аланського населення у лісостеповому По-
донні, куди, на його думку, алани пересе-
лились у першій половині viii ст. із захід-
ної частини північнокавказької Аланії. Це 
припущення В.О. Кузнецова ґрунтується 
на аналізі археологічного матеріалу, який 
свідчить, що у верхів’ях Кубані катаком-
бні могильники зникли під час арабо-хо-
зарських війн внаслідок міграції туди хо-
зарсько-булгарського населення [Кузнецов 
1984, 113]. В.О. Кузнецов звернув увагу 
на високий рівень розвитку продуктивних 
сил північнокавказької Аланії до приходу 
монголів і їхній нібито цілковитий зане-
пад у золотоординський період. Крім того, 
дослідник вважав, що у цей період алани-
аси були присутні не лише на Північному 
Кавказі, а й на Далекому Сході – при дворі 
монгольських імператорів, а також у при-
чорноморських степах, у прибалканських 
країнах та в Угорщині. Останній факт до-
слідник пояснює втечею аланів із Північ-
ного Кавказу внаслідок військової кам-
панії монголів у 1238–1239 рр. Він уперше 
звернув увагу на заселення в xiii–xiv ст. 
аланами-ясами території Молдавії та 
Угорщини. При цьому В.О. Кузнецов вка-
зав на етнічну близькість угорських і мол-
давських ясів, яких він вважав вихідцями з 
Кавказу. Однак у цій монографії міститься 
дуже мало інформації про південнорусь-
ких ясів, що можна пояснити відсутністю 
археологічного матеріалу зі степів Пів-
нічного Причорномор’я [Кузнецов 1984, 
253–278].

Особливий інтерес становлять спосте-
реження та висновки Т.М. Мінаєвої. На її 
думку, за часів Середньовіччя поселення 
аланів-асів існували не лише на Північ-
ному Кавказі, а й у Криму, у степах Пів-
нічного Причорномор’я, у Подонні та на 
території Молдавії. Дослідниця намага-
лась виявити спільні риси в матеріальній 

культурі північнокавказьких аланів-асів 
і їхніх родичів на території Південного 
Криму та Молдавії. Т.М. Мінаєва також 
звернула увагу на поширення етнонімів 
алани й аси. Вона зазначила, що в xiii–
xv ст. термін аси набув великого поши-
рення переважно серед східних істориків. 
Західноєвропейські автори, за її спостере-
женнями, поряд з ним продовжували вжи-
вати старий етнонім алани. Це дозволило 
їй простежити в аланах і асах одну етнічну 
спільність. Однак при цьому Т.M. Мінає-
ва уточнила, що аланами продовжували 
називати насамперед жителів Централь-
ного Кавказу. Асами ж, на її думку, варто 
вважати “представників західної частини 
аланського союзу племен на Північному 
Кавказі та мешканців східноєвропейських 
степів” [Минаева 1971, 191–209].

Спеціальними дослідженнями серед-
ньовічних аланів лісостепового Подоння 
та Північного Кавказу займався Г.Є. Афа-
насьєв, який висунув кілька дуже ціка-
вих гіпотез. Так, ще у 80-ті рр. ХХ ст. 
дослідник обґрунтував гіпотезу, згідно з 
якою алани лісостепового Подоння, що 
входили до складу Хозарського каганату, 
у середньовічних мусульманських дже-
релах фігурували під назвою Буртас. На 
думку дослідника, первісна назва народу 
звучала як ф.рдас (наприклад, у ал-Бек-
рі). З огляду на це дослідник пропонував 
розглядати етнічний термін ф.рдас як 
осетинське (аланське) словосполучення 
фырт-ас – “сини аські” [Афанасьев 1984, 
28–41]. Г.Є. Афанасьєв вважає, що алани 
верхів’їв Сіверського Дінця, Оскола та 
Середнього Дону будували свої фортеці 
для оборони кордонів Хозарского кагана-
ту від нападів слов’ян, небезпека з боку 
яких увесь час зростала [Афанасьев 1993, 
4–12]. На думку Г.Є. Афанасьєва, посе-
лення аланів у Подонні зникли внаслідок 
слов’янської експансії. Дослідник, спира-
ючись на факт зникнення катакомб у Кис-
ловодській котловині на початку viii ст. і 
появи їх тут знову у другій половині Х ст., 
зробив висновок про переселення аланів 
звідси до Середнього Подоння і подаль-
ше повернення їхньої частини на батьків-
щину після розгрому Хозарського кага-
нату [Афанасьев, Рунич 2001, 236–239]. 
Нетрадиційною також є думка Г.Є. Афа-
насьєва, що “ототожнювати ясів руських 
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літописів з носіями салтівської культури 
не є можливим, хоча цілком реальним є 
зв’язок ясів із нащадками аланського на-
селення лісостепу viii–Х ст., окремі групи 
яких могли залишатися в цьому районі й 
пізніше”. Підставою для таких висновків 
є факт значного хронологічного розриву 
між періодом існування салтівської куль-
тури і подіями, в яких фігурують яси (аси) 
південноруських степів [Афанасьев 1987, 
155–156]. Однак це свого часу не перешко-
дило Г.Є. Афанасьєву пов’язати походжен-
ня донецьких аланів-ясів із західним ло-
кальним варіантом аланської культури на 
Північному Кавказі, оскільки, як вважає 
більшість дослідників, саме в середовищі 
його носіїв набув поширення етнонім ас 
[Афанасьев 1981, 48–64].

Протягом останніх десятиліть інтерес 
до середньовічних аланів Східної Євро-
пи виявляли не лише історики та архео-
логи, а й лінгвісти. Так, І.Г. Добродомов 
присвятив цій темі цілу серію статей. Він, 
незалежно від О.й. Пріцака, дійшов вис-
новку, що буртасами ранньосередньовічні 
мусульманські автори називали східноєв-
ропейських аланів. Він вбачав у етнонімі 
буртас етнічний термін ф.рдāс, перша 
частина якого співвідносилась з осетинсь-
ким терміном furd / ford (“велика річка”), 
тому він переклав ф.рдāс як “річкові аси” 
[Добродомов 1980а, 40]. Крім того, з пере-
буванням середньовічних аланів у Східній 
Європі дослідник пов’язував гідроніми 
Подоння: Потудань (від осет. футæг – 
“либідь”, дан – “річка”), Хворостань (від 
осет. фæросагдон – “притока, бокова річ-
ка”) [Добродомов 1992, 112–114], Оскол 
(від тюрк. As-gol – “річка асів”) [Добродо-
мов 1988, 81–91]. Розвиваючи свою гіпо-
тезу про тотожність східноєвропейських 
аланів-асів з буртасами, І.Г. Добродомов 
виявив аланізми в мордовській, чуваській 
та інших мовах народів Середньої Волги 
[Добродомов 1980, 37–41; Добродомов 
1990, 57–59]. Дослідник виявив аланіз-
ми навіть у російській мові [Добродомов 
1981, 37–42].

Середньовічні алани-яси були предме-
том окремих досліджень С.М. Малахова, 
який активно залучив дані давньоруських 
літописів, а також джерел, зокрема – ві-
зантійського походження [Малахов 1993, 
376–388]. Так, аналізуючи давньоруські 

літописи, дослідник дійшов висновку, що 
на Русі яське походження могли мати лише 
дружина Ярополка Володимировича Оле-
на Яска, Амбал Ясин та своячка Всеволо-
да Велике Гніздо. Що ж до яського корін-
ня дружини Всеволода Марії Шварнівни, 
Юрія Андрійовича (сина Андрія Боголюб-
ського) та його матері, яка походила з Вол-
зької Булгарії, то дослідник довів, що для 
таких висновків немає підстав [Малахов 
1992, 128–135]. 

Серед аланознавчих досліджень ос-
танніх десятиліть слід виділити роботи 
С.О. Яценка, які переважно присвячено 
дослідженням історії та культури ранніх 
аланів. Однак серед його розробок є до-
слідження, що торкаються також і раннь-
осередньовічної історії аланів степів Схід-
ної Європи [Яценко 1996, 167–169]. Звер-
нення до цієї тематики є закономірним, 
оскільки це певною мірою дозволяє пояс-
нити деякі явища і процеси, що відбували-
ся у степах Євразії у попередню сармато-
аланську епоху. Найбільший інтерес стано-
вить монографія С.О. Яценка “Знаки-там-
ги іраномовних народів стародавності та 
раннього Середньовіччя”, окремий розділ 
якої присвячено розповсюдженню сімей-
них знаків власності (тамг) серед аланів 
Північного Кавказу та Східної Європи за 
часів раннього Середньовіччя. За спосте-
реженнями С.О. Яценка, знаки-тамги, ге-
нетично пов’язані з аланами, було знайде-
но в Подонні на стінах Маяцької фортеці, 
Саркела, Правобережного Цимлянського, 
Верхньосалтівського та Ольшанського 
городищ; в Південному Криму на стінах 
Мангупського укріплення, на надгробках 
зі Скалистого; у Передкавказзі на тери-
торії Хумаринської фортеці, в Джинальсь-
кому гроті тощо. Дані письмових джерел 
та археологічних досліджень свідчать про 
перебування у цих районах аланів за часів 
раннього Середньовіччя [Яценко 2001, 
110–117]. 

Протягом останніх десятиліть серед 
осетинських дослідників зріс інтерес до 
історії аланів як у античний період, так 
і за доби Середньовіччя. Можна сказа-
ти, що в Осетії навіть сформувалася своя 
школа аланознавчих досліджень, основ-
ною рисою якої було намагання патріо-
тично налаштованих осетинських дослід-
ників довести політичну самостійність 
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 північнокавказьких аланів навіть під час 
 зростання могутності середньовічних но-
мадів. Особливо варто виділити дисерта-
цію М.К. Джиоєва “Аланія в xiii–xiv ст.” 
і серію інших його статей. У своїй дисер-
таційній роботі осетинський дослідник 
торкнувся історії аланів золотоординсько-
го часу, які, на його думку, проживали не 
лише на Північному Кавказі, а й за межа-
ми регіону (наприклад, на Волзі). На від-
міну від В.О. Кузнецова, М.К. Джиоєв вва-
жав, що напад монголів у 1238–1239 рр. на 
Північний Кавказ мав для аланів не такі 
вже й катастрофічні наслідки. Більшою ка-
тастрофою для аланів Північного Кавказу 
осетинський історик вважав вторгнення 
Тимура наприкінці Хiv ст. На думку до-
слідника, до кінця xiv ст. значна частина 
аланського населення збереглася як у го-
рах Західної Аланії, так і на рівнині у Пе-
редкавказзі [Джиоев 1982].

Пізньосередньовічній історії північно-
кавказьких аланів присвячено монографію 
Ф.Х. Гутнова “Середньовічна Осетія”, 
в якій автор акцентує увагу на тому, що 
монгольська навала мала для аланів катас-
трофічні наслідки. На думку дослідника, 
внаслідок цієї події значна частина аланів 
переселилася до Європи, Візантії, Грузії 
та Далекого Сходу. Ф.Х. Гутнов вважає, 
що навала монголів зупинила процеси со-
ціального розвитку аланів, залишки яких 
мусили переселитися у гори. Попри те що 
монографія Ф.Х. Гутнова побачила світ у 
післярадянський період, її було написано 
у марксистському дусі. Автор досліджен-
ня вважає, що в xiii–xiv ст. у гірській 
частині Осетії тривав процес становлення 
феодальних відносин, з одного боку – “на 
основі взаємодії общинних і феодальних 
структур з переважаючим, імовірно, зна-
ченням перших”, а з іншого – внаслідок 
того, що в ньому брали участь і “місцеві 
аланські (протокласові), і рівнинні алансь-
кі (феодальні) елементи” [Гутнов 1993, 
63–64, 98, 100]. 

Протягом останніх десятиліть інтерес 
до історії аланів серед осетинів був на-
стільки великим, що з’явилися публіка-
ції, написані непрофесійними істориками 
осетинського походження. З досліджень з 
історії середньовічних аланів слід відзна-
чити окремі статті А.М. Карсанова, при-
свячені аланам Криму, Північно-Західного 

Причорномор’я, Подоння та такому пи-
танню, як перебування ясів на Русі. його 
публікації переважно ґрунтувалися на 
порівняльному аналізі текстів давньорусь-
ких літописів і перекладів деяких творів 
західноєвропейських та східних авторів. 
І хоча ці розробки зроблено не на про-
фесійному рівні, слід віддати належне ав-
торові публікацій: він добре обізнаний із 
джерелами, насамперед – давньоруського 
походження [Карсанов 1988, 67–73; Кар-
санов 1989, 77–93; Карсанов 1990, 10–20; 
Карсанов 1992, 152–176]. Підсумовуючи, 
слід зазначити, що осетинські дослідники 
розглядали історію середньовічних аланів 
насамперед як частину історії північнокав-
казької Аланії, часто забуваючи, що в се-
редні віки значні групи аланів проживали 
за межами Північного Кавказу – у різних 
місцях Східної та Центральної Європи, а 
також у Середній Азії. Протягом останніх 
років збільшилась кількість публікацій 
осетинських дослідників, присвячених 
аланам часів античності, хоча кількість 
медієвістичних досліджень значно змен-
шилася. Це можна пояснити переважан-
ням в Осетії ідеологічної тенденції, згід-
но з якою осетини є прямими нащадками 
тільки аланів, найбільш славетні часи в 
історії яких припадають на період пізньої 
античності.

Інтерес до минулого аланів існує і на 
Заході. Про це свідчить фундаментальне 
джерелознавче дослідження іспансько-
го (каталонського) вченого А. Алеманя 
“Алани у стародавніх і середньовічних 
джерелах”, значне місце в якому відведе-
но аналізові середньовічних джерел про 
аланів як східного, так і європейського по-
ходження. У дослідженні було проаналізо-
вано відомості про середньовічних аланів, 
що містяться у творах візантійських (греко-
мовних), західноєвропейських (латино-
мовних), арабомовних, фарсомовних, ів-
ритомовних, давньоруських, вірменських, 
грузинських, монгольських, китайських 
та навіть каталонських авторів [Алемань 
2003]. Може скластися враження, що ця 
праця є вичерпним джерелознавчим до-
слідженням з аланської тематики. Проте 
виявляється, що у монографії не згада-
но твори деяких дуже відомих у Східній 
Європі середньовічних авторів, у яких 
міститься доволі важлива інформація про 
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середньовічних аланів: “Римська історія” 
пізнього візантійського автора Никифо-
ра Григори, написана грецькою мовою; 
“Подорож до Тани” йосафато Барбаро 
італійською мовою; латиномовний твір 
Матвія Меховського “Трактат про дві 
Сарматії” тощо. Що ж стосується текстів 
арабомовних мусульманських авторів, то 
тут враховані далеко не всі їхні твори, і це 
при тому, що транслітерація назв та імен, 
а також самі переклади фрагментів їхніх 
творів могли бути кращими. І це не див-
но, оскільки російське видання монографії 
А. Алеманя є перекладом на російську з 
англомовного видання, основою якого став 
текст дисертації, написаної каталонською 
мовою. На нашу думку, це значно змен-
шує наукову цінність видання, що стало 
другим узагальнюючим джерелознавчим 
аланознавчим дослідженням після виходу 
монографії Ю.А. Кулаковського “Алани 
за свідченнями класичних і візантійських 
письменників”. 

***
Слід відзначити, що на цьому перелік 

аланознавчих досліджень, у яких значну 
увагу зосереджено на історії середньовіч-
них аланів та їхніх взаємовідносинах із 
сусідами, аж ніяк не є вичерпаним. Попри 
особливий інтерес до даної теми, питанням 
характеру взаємовідносин між аланами та 
середньовічними номадами степів ще не 
було присвячено окремого монографічно-
го дослідження. Проте слід не залишати 
поза увагою те, що в історико-філологіч-
них студіях протягом останніх двохсот 
років намітився навіть такий напрямок, як 
дослідження середньовічних аланів. Вив-
ченням історії середньовічних аланів зай-
малися історики-славісти, іраністи, китаїс-
ти, візантологи, археологи та представники 
інших наукових напрямків. Увагу вчених 
було зосереджено переважно на окремих 
аспектах проблеми, серед яких: взаємовід-
носини аланів із хозарами, половцями та 
монголами, причому переважно у нега-
тивному ракурсі. Дослідники одностайно 
стверджували, що в епоху Середньовіччя 
алани-аси проживали не лише на Північ-
ному Кавказі, а й у степах Східної Європи, 
згадувався також факт перебування аланів-
асів на Далекому Сході за часів монголь-
ської експансії. З ранньосередньовічними 

аланами археологи пов’язують існування 
катакомбних могильників на Північному 
Кавказі та у лісостеповому Подонні. Од-
нак дотепер не була подана культурна ат-
рибуція тих аланів, які проживали у добу 
розвиненого та пізнього Середньовіччя за 
межами Північного Кавказу. Що стосуєть-
ся походження ясів східноєвропейських 
степів, то тут думки вчених розділилися. 
Одні вбачали в них нащадків східноєвро-
пейських сармато-аланів, інші – аланських 
переселенців з Північного Кавказу. Щодо 
використання етнонімів алани, аси та яси 
більшість дослідників не має сумнівів про 
їхній зв’язок з іраномовним населенням 
Східної Європи й Північного Кавказу за 
доби Середньовіччя. Говорячи про роль 
аланів-асів у процесі формування етніч-
них і культурних особливостей населення 
Східної Європи, слід зазначити, що дана 
проблема дотепер не знайшла належного 
висвітлення в етнографічній літературі. 

Таким чином, проблема аланів, які вхо-
дили за часів Середньовіччя до етнополі-
тичних об’єднань кочівників, дотепер зали-
шається недостатньо розробленою. Причин 
є кілька. По-перше, серед переважної біль-
шості східноєвропейських дослідників на-
було поширення різко негативне ставлення 
до ролі й місця середньовічних кочівників 
в історії народів Європи й Азії. Традиції 
цього напрямку в історіографії сягають 
корінням, мабуть, ще до часів руського лі-
тописання, а остаточно сформувалися вже 
у xviii ст. – у російській великодержавній 
історичній науці. Це значною мірою галь-
мує вирішення питань, пов’язаних із визна-
ченням характеру взаємин між кочівника-
ми й осілими народами, до числа яких слід 
віднести аланів. По-друге, навіть у сучасній 
історіографії значні позиції ще посідає тен-
денція, згідно з якою східнослов’янські іс-
торики, ігноруючи історію десятків народів 
Євразійського степу, зводили практично 
всю історію середньовічних етнополітич-
них об’єднань кочівників до їхніх взаємин 
із Руссю. Осетинські ж дослідники усю 
історію середньовічних аланів подавали 
переважно як події у північнокавказькій 
Аланії, ігноруючи при цьому факт існуван-
ня аланського населення за межами Північ-
ного Кавказу. Історію взаємин аланів з ін-
шими народами доби Середньовіччя вони 
практично зводили до відносин із Руссю. 
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По-третє, дослідники середньовічних 
аланів, за винятком окремих учених, протя-
гом тривалого часу перебували під впливом 
різноманітних ідеологічних течій – марк-
сизму, панславізму, “євразійства”, пан-
тюркізму, паніранізму тощо. Це заважало 
об’єктивному висвітленню подій минулого 
та досить часто призводило до суб’єктивної 
оцінки ролі і місця аланів у середньовічній 
історії народів Євразії. По-четверте, обме-
женість джерелознавчої бази не дозволяла в 
узагальнюючому аспекті розглядати історію 
аланів протягом всієї епохи середньовіччя. 
Традиційно до вирішення питання залу-
чались дані письмових джерел, кількість 
яких протягом минулих ста років майже не 
збільшилася. Переклади цих джерел євро-
пейськими мовами було зроблено кілька 
десятиліть тому, а це значить, що вони час-
то потребують певного уточнення й коригу-
вання. При цьому, за винятком Північного 
Кавказу та лісостепового Подоння, прак-
тично не використовувався археологічний 

матеріал для вивчення історії середньовіч-
них аланів. На жаль, середньовічна архео-
логія Євразійського степу, через перешкоди 
ідеологічного характеру, аж до теперішньо-
го часу залишалася майже не розвиненою 
галуззю досліджень, порівняно, наприклад, 
з археологією Русі тощо. Крім того, фахівці 
з історії народів пізнього Середньовіччя аж 
до недавнього часу практично не залучали 
до своїх досліджень дані філологічних наук. 
Це ж можна сказати й про використання іс-
ториками-медієвістами даних етнологічних 
досліджень. Етнологічні дослідження із 
даного питання проводилися в регіональ-
ному напрямку і не мали узагальнюючого 
характеру. Крім того, велику складність 
становить також те, що палеоантрополо-
гічні матеріали з середньовічних могиль-
ників є доступними для інтерпретації лише 
фахівцям-антропологам, тому історики-
медієвісти для висвітлення питань етнічної 
й соціальної історії народів Євразійського 
степу залучали їх лише іноді.
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арсиною ІІ Філадельфу можна на-
звати однією з найбільш непересічних 

постатей в елліністичній історії. Її життє-
вий шлях був сповнений карколомних пе-
репитій, зрад та інтриг, неординарних, час-
то безпринципних вчинків, гідних олімпій-
ських богинь чи героїнь трагедій Еврипіда, 
безмірного материнського горя і блискучих 
тріумфів у двобої з долею [Pompeius Trogus 
1956, XVII; XXIV; Justinus 1911, XVII, 1–2; 
XXIV, 2–3; Plutarchus 1875, 31; 1927, 19; 
Memnon 1857, VIII, 7; Pausanias 1973, I, X, 3; 
Polyaen 1899, VIII, 57; Athenaeus 1887, Xiv, 
616c–d; Bevan 1927, 54, 59; Robinson 1956, 
25–27; Бенгтсон 1982, 141–144; Carney 1994; 
123–131]. Протягом останніх років свого 
яскравого життя вона з вигнанниці, позбав-
леної македонського престолу, перетвори-
лася на володарку Єгипту, стала дружиною 
свого рідного брата (молодшого від неї на 
8 років Птолемея ІІ); і її першою з жінок 
еллінізованого світу було проголошено жи-
вою богинею [ P. Hib. 199; Theocritus 1881, 
XVII; Catullus 1975, 66; Diodorus 1884, X, 
31; Scholia 1849, XVII; Plinius 1874, XXXIV, 
13; XXXVI, 14; XXXVII, 32; Pausanias 1973, 
I, VI, 8; VII, 1; Lucianus 15; Hyginus 1992, 
II, 24; Wiedemann 1889, 81–91; Bevan 1927, 
59–60; Tondriau 1953, 127–128; Robinson 
1956, 26–28; Diller 1962, 120–121; Świderek 
1967, 175; Fraser 1972, 347, 369; Бенгтсон 
1982, 145–147; Bengtson 1988, 50–51, 88; 
Criscuolo 1990, 92–93, 95; Cameron 1990, 
300–301; Huss 2001, 308–310; Tunny 2003, 
83–84]1.

Культ Арсиної ІІ – як за життя, так і піс-
ля смерті – мав різноманітні форми. Єгип-
тяни поклонялися їй як дружині й, по суті, 
співправительці Фараона [Тураев 2002, 
649–651; Kiessling 1933, 543–546; Walbank 
1993, 214; Ладынин 2004, 163]2. Греко-ма-
кедоняни вшановували александрійську 
володарку поряд з братом – царем у межах 
загальнодержавного культу богів-Адель-
фів (брата й сестри) [P. Hib. 199; Otto 1907, 
175, 185; Kiessling 1933, 542; Hoelbl 2001, 
94–96; Huss 2001, 326; Ладынин 2004, 163], 
поклонялися їй окремо як Арсиної Філа-

дельфі (братолюбивій) [Austin, Bastianini 
2002, 37–38; Catullus 1975, 66; Plinius 1874, 
XXXIV, 13; XXXVI, 14; XXXVII, 32; Robinson 
1956, 27–28; Hoelbl 2001, 95; Huss 2001, 
326] або ототожнювали з різними богиня-
ми елліністичного пантеону – Афродітою, 
Ісидою, Нікою, Деметрою, Афіною, Ге-
рою, Богинею щасливої долі Агате Тюхе 
чи однією з Харит [Anthologia 1911, I, 116; 
Austin, Bastianini 2002, 39; Strabo 1899, 
XVII, I,16; visser 1938, 16; Tondriau 1948, 
173; Diller 1962, 120–121; Stephens 2004, 
167].

Приклад подібного ототожнення ми 
спостерігаємо в епіграмі № 36 з нещодав-
но відкритої збірки творів придворного 
александрійського поета Посидіппа з Пел-
ли [Bastianini, Gallazzi 1993, 28–39]3. У цій 
епіграмі розповідається, як дівчина на ім’я 
Гегесо пожертвувала Арсиної Філадельфі 
відріз навкратійського вісону. Причиною цієї 
пожертви став сон, у якому дівчині явилась 
озброєна списом і щитом Арсиноя і попро-
сила рушник, аби обтерти піт [AB, 36]4. 

Спис і щит у руках Філадельфи лягли 
в основу гіпотези, згідно з якою дружину 
Птолемея ІІ було наділено рисами й атрибу-
тикою діви-войовниці – Афіни [Bastianini, 
Galazzi & Austin 2001, VI, 10–17; Lelli 2002, 
21–22; Stephens 2004, 167]. G. Bastianini, 
C. Galazzi, E. Lelli проводять паралель між 
епізодом про епіфанію Арсиної-Афіни і 
подіями Хремонідової війни, в ході якої 
Птолемей ІІ виступав як союзник афінян 
у їхній боротьбі з македонським царем 
Антігоном Гонатом [Syll, 434–435; Жигу-
нин 1980, 84–101; Хабихт 1999, 143–149; 
Hoelbl 2001, 41–42; Bastianini, Galazzi & 
Austin 2001, VI, 10–17; Lelli 2002, 21–22]. 
У цьому ж контексті упорядники так званої 
старшої редакції збірки Посидіппа згаду-
ють розповідь Плутарха про те, що жителі 
Іліона бачили у снах Афіну, котра спітні-
ла, допомагаючи громадянам Кізіка вою-
вати проти Мітрідата [Plutarchus 1969, 10; 
Bastianini, Galazzi & Austin 2001, VI, 10–17]. 
S. Stephens пов’язує AB 36 із розташованою 
майже поруч епіграмою, де Афіна виступає 

А.Л. Зелінський

АрсиНОя-АФІНА Чи АрсиНОя-АФрОдІтА
(P. MIl. Vogl. 309, AB 36)
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 провісницею перемог Александра [AB, 31; 
Stephens 2004, 167]. Американська дослід-
ниця вказує ще й на те, що низка епітетів, 
якими було наділено Арсиною, могла сто-
суватися й Афіни [Stephens 2004, 167]. 

Проте такі дослідники, як P. Bing і 
F. Angio, дотримуються думки, згідно з 
якою у AB 36 птолемеївська цариця ототож-
нюється не з Афіною, а з Афродітою. Вони 
припускають, що пожертву було принесено 
у храмі Арсиної Афродіти, який знаходився 
на мисі Зефіріон неподалік від Александ-
рії [Anthologia 1911, I, 116; AB, 39; Strabo 
1899, XVII, I, 16; Hyginus 1992, II, 24]; при 
цьому вони вважають, що дівчина в такий 
спосіб хотіла заручитися заступництвом 
богині задля свого нарече-
ного, котрий служив у пто-
лемеївському війську [Bing 
2002–2003, 260–261; Angio 
2004, 15–17]. P. Bing вказує 
на те, що одяг, який розви-
вається на вітрі (а саме так в 
епіграмі описується вісон), 
часто виступає елементом 
іконографії Афродіти [Bing 
2002/2003, 261, Not. 34]. 

На жаль, на користь обох 
гіпотез наводяться лише 
непрямі та неоднознач-
ні аргументи. Сон Гегесо 
можна віднести не лише до 
Хремонідової війни, а й до 
Другої чи навіть Третьої сирійських війн, 
до яких Афіни не мали жодного відношення 
[Жигунин 1980, 101–113, 121–132; Winnicki 
1989, 58–88]5. Посилання ж на появу бо-
гині-войовниці у сюжеті AB 31 і на анекдот 
Плутарха також є досить натягнутими. 

З іншого боку, припущення P. Bing 
про характер пожертви, зробленої Гегесо, 
можна назвати надто сміливими, оскіль-
ки вони не знаходять жодного підтвер-
дження в тексті епіграми. Вищезгаданий 
опис вісону [AB 36, 2] міг свідчити не про 
причетність присвяченого предмета до 
культу Афродіти (хоча такий варіант і не 
виключається – пор. мал. 6), а лише про 
чудову якість тканини – настільки тонкої, 
що вона коливалася навіть від легкого 
віяння вітру. 

Окрім того, ці міркування було викла-
дено дослідником як побіжний коментар, 
зроблений у рамках статті, присвяченої 

постаті птолемеївського Наварха Кал-
лікрата [Bing 2002/2003, 243–266]. 

До недавнього часу я був більш схильний 
ототожнювати Арсиною з AB 36 із Афіною 
[Зелінський 2005, 21]. Причиною цього на-
самперед була яскраво виражена військова 
атрибутика цариці-богині, а також наявність 
більшої кількості непрямих аргументів, на-
ведених на користь цього припущення. Зви-
чайно, я знав про існування статуй озброє-
ної Афродіти з острова Кифера, а також – з 
Коринфа й Спарти [Pausanias 1973, II, V, 1; 
III, XV, 10; XXIII, 1; Plutarchus 1999, 28]6. 
Проте, оскільки приклади такої іконографії 
Афродіти вважаються найбільш архаїчними 
[Pausanias 1973, III, XV, 10; XXIII, 1; Bennett 

1916/1917, 82–86; Broneer 
1930, 65–84; Flemberg 1995, 
109–122], я вирішив, що 
розглядати їх як прототипи 
образу озброєної Арсиної 
було б некоректно.

Мій погляд на цю пробле-
му почав змінюватися після 
ознайомлення із зображен-
ням, вирізьбленим на грана-
товій каблучці, знайденій у 
так званій “Гробниці Ерота” 
і датованій кінцем ІІІ століт-
тя до Р.Х. На цій каблучці з 
колекції Бостонського музею 

образотворчого мистецтва 
(Museum of fine arts, Boston, 

inv. 21.1213)7 вирізьблено Афродіту, озброєну 
списом і щитом, тобто саме таку, якою Гегесо 
свого часу побачила уві сні Арсиною.

Ця обставина змусила мене ретельні-
ше розглянути образотворчі та літературні 
конотації воєнного характеру, пов’язані з 
давньогрецькою богинею кохання. 

Результат виявився досить вражаючим. 
Традиція зображення Афродіти зі зброєю в 
руках, хоча й менш популярна, ніж у разі 
Афіни, була безперервною, починаючи від 
архаїчного періоду історії Еллади і закінчу-
ючи елліністичною (а точніше – греко-рим-
ською) добою. Крім найдавніших статуй 
богині, згаданих Павсанієм, слід згадати 
про різноманітні амфори зі сценами з гіган-
томахії за участю Афродіти (див. мал. 2), 
зображення озброєної богині, викарбувані 
на монетах [Bernhard 1935, № 53, 164–194, 
294–299], і значну кількість гем, на яких 
Афродіта також зображалася озброєною8. 

Мал. 1.



Східний світ №4 2006 4�

А.Л. Зелінський

Не слід також забувати, що у давньо-
грецькій міфологічній традиції Афродіта 
була дружиною або коханкою бога війни 
Ареса, від якого вона народила Фобоса й 
Деймоса, котрі персоніфікували страх та 
жах і вважалися постійними супутника-
ми бога війни [Homerus 1913, VIII, 266; 
Hesiodus 1856, 934; Scythinus 1923, 195; 
Homerus 1901, iv, 440; xiii, 299; Scholia 
1935, iii, 26; Cicero 1933, iii, 23].

Традиційний характер іконографії оз-
броєної Афродіти спільно з міфологічними 

сюжетами про зв’язок між богинею кохан-
ня та Аресом дозволили по-іншому поди-
витися на проблему виявлення можливих 
олімпійських паралелей для образу озброє-
ної Арсиної. Можливість її ототожнення з 
Афродітою видалася цілком реальною.

Бажаючи виявити можливі “божествен-
ні” ототожнення птолемеївської цариці, я 
вирішив (за прикладом S. Stephens) порів-
няти зміст AB 36 із сюжетами сусідніх епіг-
рам. При цьому я звернув особливу увагу 
на AB 37–39, де, як і у AB 36, йдеться про 
різноманітні пожертви, принесені Арсиної 
Філадельфі. У AB 37 це ліра, принесена на 
берег дельфіном10; у AB 38 – чаша, з якої 
вільновідпущениця на ім’я Епікратіс зро-
била свій перший символічний ковток сво-
боди; у AB 39 оспівується храм, присвяче-
ний навархом Каллікратом Арсиної-Євплої 
(тій, що дарує щасливе плавання)11.

Немає ніяких сумнівів у тому, що в ос-
танній епіграмі йдеться про згаданий вище 
прибережний храм Арсиної, у якому цари-
ця ототожнювалася з Афродітою-Євплоєю 
або Афродітою-Зефірідою – покровитель-
кою мореплавців12 [Anthologia 1911, I, 116; 
AB, 39; Strabo 1899, XVII, I,16; Hyginus 
1992, II, 24]. 

Мал. 2. Битва Афродіти й гіганта Мімо-
на. Чорнофігурна амфора (бл. VI століття 
до Р.Х.) з колекції афінського музею “Акрополь” 
(Acropolis Museum, Athens)9. 

Мал. 3. Афродіта, Арес, Ерос і, ймовірно, 
Фобос. Помпейська фреска (бл. І століття по 
Р.Х.). З колекції Неаполітанського національ-
ного археологічного музею (Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli).

Мал. 4. Афродіта й іхтиокентаври. Гре-
ко-римська мозаїка (бл. І століття до Р.Х. –  
ІІ століття по Р.Х.). З колекції Газіантепсько-
го музею (Gaziantep Museum, Turkey)13.
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Паралель між Арсиноєю і морською 
Афродітою можна помітити й у AB 37. 
Згадаймо, що ліру, згодом присвячену Ар-
синої, приніс саме дельфін. При цьому не 
слід забувати, що цю морську істоту мож-
на пов’язати не лише зі співцем Аріоном 
[Herodotus 1899, I, 23–24; Plutarchus 1928, 
18, Pausanias 1973, III, XXV, 7; IX, XXX, 
2], котрий згадується в епіграмі, а й з на-
родженою в морі Афродітою. В античній 
образотворчій традиції дельфін нерідко 
з’являється при народженні богині.

Таким чином, у AB 37 дельфін може 
бути своєрідним символом, який одночасно 
підкреслює декілька функцій божествен-
ної Арсиної. З одного боку, йдеться про її 
опіку над мистецтвом і митцями [Świderek 
1967, 175, 187], з іншого – про допомогу 
мореплавцям. Подібне трактування AB 

1 Основні події життя Арсиної ІІ у чіткій стислій формі виклав Ch. Bennett у своєму електрон-
ному проекті “The ptolemaic dynasty” – <http://www.geocities.com/christopherjbennett/ptolemies/
arsinoe_ii.htm>. 

2 Арсиноя стала єдиною птолемеївською царицею, котра, подібно до фараонів-чоловіків, от-
римала офіційне тронне ім’я [Huss 2001, 310]. 

3 У цьому дослідженні я переважно використовую нумерацію епіграм, прийняту у так званій 
молодшій редакції збірки Посидіппа [Austin, Bastianini 2002, надалі – AB]. 

4 Оригінальний текст і літературний переклад цієї епіграми міститься у моїй статті “Епіграми 
Посидіппа у контексті птолемеївської пропаганди” [Зелінський 2005, 26]. 

37 дозволяє погодитися з припущенням 
P. Bing, що святилищем, у якому зрештою 
опинилася ліра, винесена дельфіном, був 
храм Арсиної-Афродіти [Bing 2002/2003, 
262–263].

Якщо ж узяти до уваги, що Афродіта, 
поряд з іншими олімпійськими богами й 
богинями, могла виступати гарантом сво-
боди для відпущених на волю рабів [Бла-
ватская, Голубцова, Павловская 1969, 86], 
цілком імовірно, що вільновідпущениця 
Епікратіс з AB 38 також могла здійснити 
пожертву вищезгаданої чаші саме у храмі 
Арсиної-Афродіти. Це припущення стає 
особливо імовірним, коли згадати, що 
александрійський Арсиноєйон (якщо ві-
рити Плінію Старшому) не встигли добу-
дувати за життя Птолемея ІІ [Plinius 1874, 
XXXIV, 13].

У світлі всього вищесказаного я 
вважаю, що аналіз змісту AB 37–39, у 

 поєднанні з певною популярністю в ел-
лінізованому світі образу озброєної Аф-
родіти, дає право стверджувати зі знач-
ною долею вірогідності, що у AB 36, 
подібно до наступних трьох епіграм зі 
збірки Посідіппа, Арсиноя ототожнюва-
лася саме з цією богинею.

Мал. 5. Афродіта і дельфін. Різьба по кістці 
(ІІ століття по Р.Х.). З колекції Греко-римсь-
кого музею в Александрії (The Greco-Roman 
Museum, Alexandria)14. 

Мал. 6. Афродіта у супроводі Нереїди, де-
льфіна й Ероса. Помпейська фреска (І століт-
тя по Р.Х.). З колекції Неаполітанського 
національного археологічного музею (Museo 
Archeologico Nazionale di Napoli)15.
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5 Імовірно, період перебування Посидіппа при александрійському дворі охоплює не лише 
роки царювання Птолемея ІІ (283/282–246 до Р.Х.), а й початок правління Птолемея ІІІ (246–222 
до Р.Х.) [Angio 1997, 7–13; Gutzwiller 2004, 91]. 

6 Я не мав можливості ознайомитися з оригінальним текстом трактату Плутарха “Давні звичаї 
спартанців”, тому користувався дуже професійним перекладом, зробленим М.Н. Ботвинником. 

7 http://www.perseus.tufts.edu.
8 Взагалі, сюжети з озброєною Афродітою, вирізблені на гемах, в еллінізованому світі користу-

валися досить широкою популярністю [Smith 2000] – <http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2000/2000–
06–15.html>. 

9 http://www.theoi.com/Gallery/K10.13.html. 
10

Тобі, Арсиноє, сюди цю ліру, що під рукою аеда
співає, дельфін приніс Аріонів. 
...хвилі, але коли...
він... перетинає відкрите море
багато... і мінливим з...
звуком... соловей.
Але прийміть присвячення, Філадельфо, яке зробив
Один прийняття хранителя святилища.
Оригінальний текст епіграми запозичено з матеріалів електронного проекту Posidippus B. 

Acosta-hughes і E. Kosmetatou. – <http://www.chs.harvard.edu/publications.sec/classics.ssp/issue_i_
posidippus.pg>.

11 Оригінальний текст і літературний переклад AB 38–39 міститься у моїй статті “Епіграми 
Посидіппа у контексті птолемеївської пропаганди” [Зелінський 2005, 26]. 

12 Ця іпостась Афродіти ґрунтується на легенді про народження богині з морської піни 
[Hesiodus 1856, 186–188; Ovidius 2001, IV, 530–537; Cicero 1933, III, 21]. 

13 http://www.theoi.com/Gallery/Z10.1.html. 
14 http://www.eternalegypt.org.
15 http://www.theoi.com/Gallery/F10.1.html.
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оДнією з найважливіших віх в історії 
української орієнталістики слід вважа-

ти створення у січні 1926 р. Всеукраїнської 
наукової асоціації сходознавства (ВУНАС). 
Від самого початку діяльності цієї наукової 
і громадської організації вона розглядалася 
як важливий центр сходознавчої роботи, 
що мав охоплювати весь той обшир, який 
входив у тодішнє розуміння терміна “Схід”, 
тобто Близький і Середній Схід, Далекий 
Схід, Індостан, Африку (в основному Пів-
нічну), все, що за Уралом, а також народи 
східного походження на території Украї-
ни. Таким чином, у поле її діяльності мали 
потрапити народи, що населяли радянсь-
кі республіки й автономії Середньої Азії, 
Кавказу, Поволжя, Уралу й Сибіру. Вже в 
статутних документах ВУНАС одним із зав-
дань учених-сходознавців була “допомога 
соціялістичному будівництву східних країн 
Радянського Союзу”1, на це ж націлюва-
ли резолюції з’їздів сходознавців України. 
Для реалізації таких настанов певний час 
створювалися комісії в тому числі для дослі-
дження Криму й Кавказу, складалися ам-
бітні плани, але всякого роду реорганізації 
мало сприяли їхньому виконанню. Рятувало 
ситуацію хіба що те, що членами всіх цих 
комісій були одні і ті ж особи, які докладали 
неймовірних зусиль, щоб зберегти парост-
ки сходознавчої науки в Україні.

А спочатку предметом дослідження 
були названі всі галузі гуманітарної на-
уки. Наприклад, політично-економічний 
відділ ВУНАС мав секцію радянського 
Сходу, план якої поділявся на 5 циклів, у 
тому числі: загальні політико-економіч-
ні нариси республік радянського Сходу і 
суміжних країн; економіка республік ра-
дянського Сходу; побут та культура; пра-
во і законодавство, радянське будівництво 
на радянському Сході2. Вже пізніше, в 
30-ті роки, “радянський Схід” поступово 
зник з поля зору фахівців-сходознавців і 
став предметом дослідження спеціалістів 
із дисциплін “народи Радянського Сою-
зу” чи “етнографія”. Цілком штучно були 
розірвані історія, культура, мови і літера-

тури споріднених народів, що належали 
до однієї цивілізації, але були розділені 
державними кордонами. Так зване націо-
нальне “розмежування” в Середній Азії у 
20-ті роки створило складні проблеми, які 
хоч якось намагалися подолати радянські 
вчені. Наприклад, мабуть, і досі вирішу-
ються питання про те, якому народові на-
лежить спадщина Авіценни, аль-Фарабі, 
Нізамі та ін. Як вказували російські вчені 
В.В. Наумкін і С.А. Панарін, “московські 
ідеологи обрали курс на відчуження “со-
ціалістичних націй” Сходу від регіональ-
них поліетнічних цивілізацій минулого, 
виходячи з “неприйнятності” цих цивілі-
зацій відразу за кількома критеріями оці-
нювання. Повне відлучення народів від 
їхнього минулого – ця обов’язкова умова 
творення “нової людини” – стосовно до 
народів радянського Сходу набуло в основ-
ному форми відокремлення в історичному 
просторі”3. Був й інший аспект міжетніч-
них стосунків, що яскраво виявився у роки 
після Другої світової війни в житті народів 
СРСР. Про це на еміграції “нелицеприят-
но” сказав Ю. Шевельов: “Злочин Росії не 
тільки в тому, що вона відірвала нас від 
Европи. Вона відірвала нас і від Сходу. 
Вона виховувала не тільки европофобство, 
а і зневагу до Сходу”4.

Треба відразу сказати, що основні зу-
силля ВУНАС були спрямовані на вивчен-
ня зарубіжного Сходу, бо саме тут, в Азії, 
у колоніальних і залежних країнах, був, за 
ленінським вченням, “резерв” світової ре-
волюції, а незалежні держави могли стати 
важливими партнерами в економічному 
співробітництві. Про це говорив при від-
критті Всеукраїнського з’їзду сходознав-
ців 1 листопада 1929 р. М.О. Скрипник: 
“Схід – це той терен, що на нього спираєть-
ся могутність багатьох імперіялістичних 
країн, але Схід водночас – це величезний 
акумулятор визвольних сил, що хитають 
підвалини капіталістичного світу”5.

Але реальність була така (відсутність 
фахівців, нестача коштів, ідеологічні пере-
пони), що контактів із “зарубіжним” Сходом 
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майже не було, хіба що пізніше розгорнули-
ся певні зв’язки з кемалістською Туреччи-
ною. Погром українського сходознавства на 
початку 30-х рр. не дозволив підійти нашим 
тодішнім сходознавцям до системного вив-
чення “капіталістичного” Сходу.

Тому певна конкретна діяльність могла 
проводитися тільки на території СРСР. До-
слідницька робота, головним чином, про-
водилася на Кавказі і в Центральній Азії: 
організовувалися польові дослідження 
серед місцевого населення, співробітнича-
ли економісти і статистики, багато досяг-
ли мистецтвознавці. За допомогою відря-
джень можна було попрацювати в бібліо-
теках і зібраннях рукописів і мініатюр у 
Тбілісі, Баку і Єревані. Велике значення 
мало те, що ще з початку 20-х років на 
Кавказі пустили корені два визначні вчені, 
мистецтвознавці-орієнталісти: проф. 
В.М. Зуммер став професором Азербай-
джанського (Бакинського) університету, а 
проф. Дмитро Гордєєв з Харкова зайняв 
помітне місце в грузинській науці. Вони 
ділили свій час між Україною і Кавказом 
і, цілком природно, сприяли розвитку кон-
тактів своїх українських учнів з науков-
цями Кавказу. В Баку працював і відомий 
вчений з України проф. А. Багрій.

Значну увагу тематиці, що стосувалася 
радянського Сходу, приділяв друкований 
орган ВУНАС – журнал “Східний світ”: у 
ньому регулярно з’являлися статті як ціл-
ком наукового, так і популяризаторського 
плану ще з 1926 року, коли журнал існував 
у вигляді “Бюллетеня”6. Як правило, це 
були результати поїздок, екскурсій членів 
Асоціації у “східні краї”, запрошувалися 
також автори з інших міст Союзу. Слід 
зазначити, що у полі зору редакції були 
матеріали не тільки про відомі ширшому 
загалу союзні республіки Кавказу і Закав-
каззя, а й про республіки Північного Кав-
казу. Як приклад можна навести статті У. 
Алієва “Верховинці Північного Кавказу у 
радянській обстанові” (1928, № 5), Р. Га-
глоєва “Осетинська перевальна дорога” 
(1930, № 4–5), А. Гюнтера “Радянське пра-
во в боротьбі з відсталим побутом мусуль-
манських верховинців Північного Кавка-
зу” (1929, № 1–2), велике дослідження (у 
трьох подачах) О. Ладиженського “Адат, 
маслагат і шаріат у верховинців Кавказу” 
(1928), його ж “Аграрні стосунки у кав-

казьких верховинців”, “Боротьба за поши-
рення прав жінок на Північному Кавказі” 
(1930, № 12) та “Як постали і розвивалися 
державні форми у кавказьких верховин-
ців” (1929, № 3). До участі в поширенні 
знань про життя народів регіону залуча-
лися й спеціалісти-автохтони (крім згада-
них вище Р. Гаглоєва й У. Алієва, також 
Г. Кокієв, В. Худадов).

Що стосується Закавказзя, то увага 
приділялася також менш відомим краям, 
таким як Хевсуретія, Сванетія, Аджарія, 
Абхазія. Особливою рисою, що пояснюєть-
ся, безперечно, наявністю “своїх людей” 
мистецтвознавців у Баку і Тбілісі, є велика 
кількість матеріалів, присвячених культурі. 
Це насамперед статті В. Зуммера “Азербай-
джанські кахлі (Пір-Ханека й Аксадам-Баба 
в Барді” (1928, № 2), “Мистецтво турків-
Азері” (1928, № 6); Д. Гордєєва “Мозаика 
Грузии” (1927, № 1) та “Виставка картин 
грузинського художника Ніко Пиросмана-
швілі в Харкові” (1931, № 1–2); К. Берладі-
ної “Пам’ятка грузинського образотворчого 
гаптування ХvІІ віку” (1928, № 2); статті 
О. Нікольської про вірменське мистецтво, 
О. Потапова і Т. Івановської з археології.

Позитивною рисою “Східного світу” 
тих років було те, що в ньому друкувало-
ся багато рецензій на різного роду видан-
ня, що виходили не тільки у сходознавчих 
центрах Союзу, а й у східних національ-
них республіках. Наприклад, у № 6 за 1930 
рік вміщено рецензію Б. Луніна на “Да-
гестанский сборник. Т. 3”, що вийшов у 
Махачкалі; у № 1–2 за 1929 р. – рецензію 
А. Сафарова на книгу проф. Б. Чобан-заде 
“Заметки о языке и словесности кумыков” 
(Баку, 1926), Василь Дубровський опуб-
лікував ряд рецензій на азербайджанські 
видання. Публікувалися також і переклади 
деяких творів художньої літератури: прози 
і поезії, в основному переклади віршів вір-
менських поетів Павла Тичини.

Цілком природно, що журнал приділяв 
багато уваги Центральній Азії, чи, як тоді 
вживалося, Середній Азії. Були, поряд з 
іншими, надруковані статті В. Білецької 
“В степах Казахстану (Етнографічні нари-
си)” (1928, № 3–4), А. Бориневича “Фор-
ми сільськогосподарського виробництва 
в Семиріччі” (1930, № 10–11), Г. Карпова 
“Радянське будівництво в Туркменії” (1930, 
№ 6), В. Крончера “Громадянська війна 
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та басмацький рух в Туркестані” (1930, 
№ 10–11), В. Робсмана “Таджикистан сьо-
годні й завтра” (1930, № 12), І. Умняко-
ва “Про форми землеволодіння у Бухарі 
до революції” (1929, № 1–2), В. Юденича 
“Сучасний стан народного господарства у 
Середній Азії та його перспективи” (1929, 
№ 1–2). Участь М. Вязмітіної в очолюваній 
акад. М. Масоном археологічній експе-
диції в Середню Азію призвела до появи 
в журналі трьох її матеріалів про Туркес-
тан, його історичні та культурні пам’ятки. 
Надруковано було і дві “настановчі” статті 
самого М. Масона: “Сторінка нерозкри-
тих злочинів щодо культурної спадщини 
минулого (Історична довідка з недавнього 
минулого Середньої Азії) (1930, № 12) та 
“Археологія на послугах соціалістичному 
будівництву (Нові шляхи археології Серед-
ньої Азії)” (1931, № 1–2). Цікавими були 
повідомлення М. Погребецького “Подорож 
до Тянь-Шаню (Українська розвідувальна 
експедиція 1929 р., організована ВУНАС)” 
(1930, № 12) та про другу подорож – 1930 
р. (1930, № 15). Друкувалися також рецензії 
та різного роду інформації. Деякі матеріа-
ли присвячувалися Криму, маріупольським 
грекам, ногайцям та Татарстану. 

Окремо слід зупинитися на матеріалах, 
які у систематичному покажчику “Східно-
го світу” за загальною редакцією А.П. Ко-
валівського згруповані у рубриці “Північна 
Азія (Урал, Сибір, Далекий Схід)”7. Вони 
показують, що члени ВУНАС намагалися 
бути проінформованими й щодо відда-
лених регіонів радянської Азії і журнал 
публікував відповідно статті та рецензії. 
Матеріали сходознавчо-краєзнавчого ха-
рактеру часто також друкували популярні 
журнали “Всесвіт” і “Знання” (Харків), 
авторами яких були члени ВУНАС. Пев-
на робота з діаспорами в Україні велася в 
 трьох Будинках народів Сходу, організова-
них у Києві, Харкові й Одесі.

Ми можемо порівняти стан сходознавчих 
досліджень і зацікавлень в роки Розстріля-
ного Відродження в науковому середовищі 
і суспільства взагалі із тим, що ми спостері-
гаємо в наші дні, і висновки будуть для нас 
невтішними. Зауважу, що тоді ВУНАС мала 
розумного і далекоглядного спонсора – Ук-
раїнсько-Східну торговельну палату. 

Важливою формою реалізації наукових 
проектів у ті часи, крім публікацій, були 

також читання наукових доповідей на від-
повідні теми. Серед таких тем, як видно 
зі звітних документів, досить багато було 
присвячених саме Радянському Сходові8. 
Певна кількість з них мала “краєзнавчий” 
характер, а багато були справді дослід-
ницькими, вони стосувалися передовсім 
питань економічного розвитку регіонів 
Сибіру, Грузії, Абхазії, Вірменії, Казахс-
тану і Туркестану (тобто сучасних цент-
ральноазійських країн), а також їхньої іс-
торії, побуту, культури та ін. Ціла низка з 
них друкувалися потім у “Східному світі”. 
Ось перелік деяких доповідей, прочитаних 
членами ВУНАС у Харкові по політеко-
номічному відділу: Л. Ривкин – “Гірнича 
справа, іригація та шляхи сполучення в 
Середній Азії”, С. Губер – “Природні ба-
гатства Кавказу”, В. Федоров – “Таджи-
кистан”, Є. Бурксер – “Про поїздку до 
Середньої Азії”, Ю. Таскін – “Економіч-
не становище сучасної Сванетії”, М. По-
пов – “Економіка Вірменії” та ін. У Києві 
також цілий ряд доповідей було присвяче-
но радянським республікам Сходу. Нап-
риклад, В. Федоров зробив доповідь “Се-
миріченська залізниця та її значення для 
національних республік Середньої Азії та 
суміжних країн”, В. Юденич – “Абхазія та 
Грузія”, Г. Лариков – “Сучасна Абхазія”, 
Г. Назар’ян-Іранцев – “ Сучасна Радянська 
Вірменія”, кілька доповідей було присвя-
чено Сибіру. Одеський філіал також заслу-
хав ряд доповідей.

Історико-етнологічний відділ теж за-
слухав цілий ряд доповідей різного харак-
теру стосовно радянського Сходу в усіх 
трьох філіях. Для прикладу назвемо такі 
доповіді: Т. Акімович – “Екскурсія 1926 р. 
на військово-осетинський шлях”, І. Хо-
лодний – “Про Узбекистан, його нарід та 
творчість”, Є. Берлінер – “Киргизька ле-
генда про планету Венеру”, А. Ковалівсь-
кий – “Карачай та історичні пам’ятки”, 
І. Северин – “Тянь-Шань, Іссик-Куль та 
Киргизія”, Ф. Сенгалевич – “Караїми, їх іс-
торія, творчість та побут”, польський уче-
ний, що мешкав у Харкові, С. Ястржембсь-
кий – “Народна творчість якутів”, К. Бер-
ладіна – “Матеріяли грузинського образот-
ворчого гаптування”, В. Зуммер – цикл до-
повідей “Мистецтво турецьких народів”, а 
також виступи Д. Гордєєва, О. Нікольської, 
Т. Івановської, І. Моргілевського, кримсь-
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котатарського вченого У. Боданинського – 
“Праця Бахчисарайського музею для вив-
чення татарської культури” та ін. Звертає 
на себе увагу доповідь проф. А. Бориневи-
ча (Одеська філія) “Взаємодіяння тубіль-
ної людности в Казакстані та російських і 
українських переселенців”9. Всі ці прикла-
ди наводимо, щоб показати масштаби гео-
графічного і змістовного розмаїття діяль-
ності ВУНАС із вивчення проблематики 
радянського Сходу. Цікавий також перелік 
країв радянського Сходу, де побували, в 
основному в індивідуальному плані, члени 
ВУНАС за звітний період 1926–1929 рр.: 
Нахічевань, Сванетія, Абхазія, Вірменія, 
Таджикистан, Ойратія, Узбекистан, Крим, 
Карачай, Дагестан, Інгушетія, Памір, Ка-
барда, Далекий Схід. Ясно, що вони могли 
працювати в сходознавчих установах Мос-
кви та Ленінграда.

Знайомство української громадськості з 
природними умовами, актуальним станом, 
культурою та побутом народів республік ра-
дянського Сходу здійснювалося в тому чис-
лі й через стажування студентів на Курсах 
східних мов, що діяли при ВУНАС, а потім 
у Технікумі східних мов та сходознавства 
(Харків), державному, але пов’язаному з 
ВУНАС. Ці навчальні заклади, поряд з вив-
ченням таких східних мов, як перська та 
турецька, починаючи з 2-го курсу, давали 
додатково основи мов Радянського Сою-
зу – таджицької, узбецької, туркменської10. 
Оскільки серед слухачів було багато тала-
новитої молоді, це значно посилило орієн-

тальний “струмінь” в українській літера-
турі того часу, з’явився цілий ряд творів, 
присвячених життю людей на радянському 
Сході, деякі поети стали серйозними пере-
кладачами зі східних мов (В. Мисик, М. Те-
рещенко), збагатилася східним колоритом 
палітра художніх засобів українських авто-
рів. У Харкові готувалися українсько-східні 
словники, а в Єревані, Тбілісі та Баку – від-
повідні східно-українські11.

Нормальний розвиток взаємопізнання 
народів радянського Сходу і України, на-
самперед в результаті розгрому молодого 
українського сходознавства, було пере-
рвано, на його місце прийшли помпезні 
“декади”, заофіціалізовані обміни делега-
ціями, соцзмагання підприємств, колго-
спів і т.п. Досвід ВУНАС у налагодженні 
співробітництва з народами колишніх 
“східних окраїн” не вивчається: крім робіт 
М.Ф. Дмитрієнко та Л. Задорожної, яка у 
своїй монографії присвятила діяльності 
Асоціації в галузі вірменістики дві сторін-
ки, знайти конкретні дослідження стосов-
но ролі ВУНАС важко12. Сьогодні, але з 
інших причин, наші наукові контакти з де-
ржавами Центральної Азії, Кавказу, цілим 
рядом автономій РФ перебувають на дуже 
низькому рівні, і перед українськими схо-
дознавцями стоїть завдання: продовжуючи 
традиції наших попередників із ВУНАС, 
взятися за вивчення і популяризацію ду-
ховних надбань народів колишнього СРСР 
і сприяти налагодженню взаємно корисно-
го співробітництва з ними у всіх галузях. 

1 Всеукраїнська наукова асоціяція сходознавства. 1926–1929. – Харків, 1929.  – С. 4.
2 Циганкова Е.Г. Всеукраїнська наукова асоціація сходознавства (1926–1930) // Східний світ. – 

2006. – № 1.  – С. 7.
3 Наумкин В.В., Панарин С.А. Советский Восток как востоковедческая проблема // Восток. – 

1991. – № 5. – С. 6.
4 Шерех Ю. Друга черга. – Сучасність, 1978. – С. 372.
5 Східний світ. – 1930. – № 10–11. – С. v–vІ.
6 Див.: Систематичний покажчик до журналу “Східний світ” – “Червоний Схід” (1927–1931). – 

Харків: ХДУ, 1964. Укл. Р. Лівшиц і Х. Надель.
7 Там само. – С. 25.
8 Всеукраїнська наукова асоціяція сходознавства. 1926–1929. – Харків, 1929. – С. 8–9, 13–16.
9 Східний світ. – 1930. – № 12 (3). – С. 259.
10 Червоний Схід. – 1931. – № 1–2 (16–17). – С. 210.
11 Ковалівський А.П. Вивчення Сходу в Харківському університеті та Харкові у ХvІІІ–ХХ ві-

ках // Антологія літератур Сходу. – Харків: ХДУ, 1961. – С. 94.
12 Дмитрієнко М.Ф. Наукові зв’язки України з Вірменією в 1926–1931 рр. (за матеріалами Все-

української наукової асоціації сходознавства) // УіЖ. – 1967. – № 8. – С. 56–60; Журнал “Східний 
світ” (1927–1931) (Історіографічний огляд) // Історіографічні дослідження в Українській РСР. – 
Вип. 2. – Київ: Наукова думка, 1969. – С. 189–198; Задорожна Л. Українсько-вірменські літера-
турні взаємини. – Київ: Акцент, 2004. – С. 49–50.
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неоДнозначна та делікатна про-
блема панмонгольської ідеї продов-

жує привертати увагу як дослідників-мон-
голознавців, так і політологів. Тривають 
дискусії навколо багатьох аспектів: історії, 
періодизації, історичної оцінки, перспектив 
розвитку. До числа досліджуваних питань 
входять і монголо-тувинські контакти – на-
самперед політична лінія Монголії щодо 
Туви1 в першій половині ХХ ст. [Шойгу 
2001; Шурхуу 2001; Лузянин 2003; Мос-
каленко 2004]. Значно менше уваги приді-
ляється ставленню тувинського суспільства 
до ідеї об’єднання. Монголи вважали Туву 
невід’ємною частиною монгольського світу. 
Перебування її під протекторатом Російсь-
кої імперії (з 1914 року), потім проголошен-
ня незалежної Народної Республіки Танну-
Туви (1921 рік) монгольська еліта сприйня-
ла як кричущу несправедливість. Нагадає-
мо, що тувинці мають тюркське походжен-
ня. Тому спільна історична доля, релігія, 
кочовий устрій та побут, адміністративне 
підпорядкування тувинських хошунів2 де-
яким монгольським ханам та ієрархам, до-
мінування на теренах Туви монгольського 
впливу були для еліти Монголії вагоміши-
ми аргументами, ніж етнічна близькість. 
Проте, судячи з документів, офіційна Урга 
(з часом – Улан-Батор) вважала, що тувинці 
є за релігією та походженням тотожними з 
монголами. Які підстави були у монгольсь-
кої сторони для такої позиції? Відповідь на 
це питання і є метою даного дослідження. 

Тувинці становлять окрему тюркомовну 
народність, етнічно й за мовною ознакою 
наближену до алтайців, хакасів, киргизів та 
казахів. Проте в ході історичного розвитку 
монгольські племена чинили вельми поміт-
ний вплив на культуру, побут та антрополо-
гічний тип тувинців. Особливо це стосуєть-
ся одягу, житла, їжі, народного образотвор-
чого мистецтва, усної народної творчості 
[Вайнштейн 1957, 190]. У лексиці тувинсь-
кої мови, яку становлять здебільшого тюрк-

ські слова, є велика кількість монгольських 
слів. Так, зокрема, всю буддійську терміно-
логію, аристократично-чиновницькі звання 
та титули, назви органів влади, одиниць 
старого адміністративного поділу було за-
позичено з монгольських мов. Монголь-
ськими за походженням є назви племен і 
народів, із якими контактували тувинці, на-
зви частин юрти, худоби, подекуди – назви 
років 12-річного тваринного циклу тощо 
[Татаринцев 1976, 41]. Сучасна топоніміка 
Туви також має низку монгольських назв 
урвищ, річок (Сесерліг, Баян-Гол, Белін-
Нур та ін.). До монгольських за походжен-
ням вчені віднесли такі родоплемінні групи 
тувинців, як Монгуш, Олєт, Салчак та деякі 
інші [Вайнштейн 1957, 190]. Вплив мон-
гольської культури та мови було зумовлено 
не лише участю монгольських груп в етно-
генезі тувинців, а й господарчими, релігій-
ними, культурними зв’язками з Монголією, 
а також тривалим політичним пануванням 
монголів у Туві. 

Впродовж тривалого часу провідному 
буддійському ієрарху, з часом – влади-
ці Північної Монголії, богдо-гегену viii 
(1875–1924) підпорядковувались усі ту-
винські монастирі (хуре). В Туві богдо-
гегена шанували так само високо, як і в 
Монголії. Освіту тувинські лами здобува-
ли в монастирях монгольських міст Уля-
сутая, Урги (а також у тибетському Амдо). 
Представники тувинської верхівки також 
віддавали своїх дітей на навчання до Мон-
голії (зокрема до Улясутая), для підготов-
ки їх до державних справ, вивчення мон-
гольської мови та писемності. Випускники 
монастирів приносили до Туви тибетську 
медицину, перекладну та оригінальну 
монгольську літературу. На думку окре-
мих дослідників, освічені представники, 
а через них – значна частина тувинського 
народу мали доступ до всієї писемної лі-
тератури, написаної старописемною мон-
гольською мовою [Самдан 2001, 166]. 

І.В. Отрощенко

мОНгОЛЬсЬкий ФАктОр 
у сусПІЛЬНО-ПОЛІтиЧНОму

 тА куЛЬтурНОму ЖиттІ тувиНсЬкОгО 
сусПІЛЬствА  (1920-ті роки)
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 Найпопулярнішими серед тувинців були 
книги-настанови, зокрема “Оюун тулхуур” 
(“Ключ розуму”). Сентенції з “Оюун тул-
хуур”, що потрапили до усної творчості 
тувинців, були зразком для поведінки лю-
дей у суспільстві, критеріями добра та зла 
[Аранчын 1982, 44]. Велику популярність 
мало героїко-епічне сказання “Гесер”. Ще 
у ХІХ ст. зародилася монголомовна літера-
тура тувинців – літописні твори. 

У Туві вся офіційна документація вела-
ся монгольською мовою (ще з 1756 року – 
дати входження тувинських племен до 
складу Цінської імперії). Тувинські арис-
тократи та чиновники володіли монголь-
ською, читали монгольські газети. Читали 
монгольською і лами. Отже, старомонголь-
ська писемність спричинила неабиякий 
вплив на розвиток тувинської культури. 

Монголи та тувинці доволі часто відві-
дували одне одного, вели торговельний 
обмін; деякі тувинці кочували монголь-
ськими теренами. Спілкування між ними 
здійснювалося здебільшого за допомогою 
монгольських мов, якими володіла частина 
тувинського населення. Отже, вміння роз-
мовляти монгольською не було привілеєм 
лише тувинської верхівки, це було власти-
ве і простому людові: багато хто з тувинців 
розмовляв монгольською [Маслов 1933, 
10; Татаринцев 1976, 8]. Двомовність ту-
винців була поширеною здебільшого в 
прикордонних з Монголією районах, де 
вона почасти спостерігалася й у другій 
половині ХХ ст. Так дослідники звертали 
увагу на використання монгольської мови 
у домашньому спілкуванні серед населен-
ня південно-східних районів Туви [Тата-
ринцев 1976, 8–9].

Згідно з переписом 1924 року, в Туві про-
живало 51 230 тувинців, а росіян – 11 419 
[РГАСПИ, 495/153/1, 4]. Монголізована 
частина тувинців мешкала на півдні країни, 
вирізняючись, зокрема, більшою кількіс-
тю лам. До останнього часу найзначніший 
культурний вплив на танну-тувинців чинили 
монголи, – стверджував радянський профе-
сор М. Леонов, відвідавши край у середині 
1920-х років [Леонов 1927, 36]. Те, що Халха 
чинила значно більший вплив на історичний 
розвиток Туви, ніж Китай, підкреслювали й 
інші дослідники [Кабо 1934, 61]. 

У 1920-ті роки монгольський народ-
ний уряд, як і його попередники, вважав 

Урянхай частиною своїх територій і вів пе-
ремовини з Москвою про включення цих 
земель до складу незалежної монгольської 
держави. В Туві тоді спостерігалися сильні 
монголофільські настрої, особливо серед 
тувинської правлячої та адміністративної 
еліти. Проте ані Хемчицьке повстання 
(1924), ані петиції тувинських хошунів 
(1924–1925), ані звернення тувинських 
урядовців не вплинули на позицію СРСР 
(1925–1926) щодо наміру залишити Туву 
самостійним державним утворенням.

Показовим є випадок з монгольськими 
інструкторами. У 1924 році, визнаючи не-
можливість за відсутності професіоналів 
відразу поставити партійну роботу на на-
лежний рівень, ЦК ТНРП3 звернувся до 
Комінтерну та ЦК МНРП4 із проханням 
прислати інструкторів. Від ЦК МНРП до 
Туви прибули Найден-Сюрун та Дорчжи 
Полам, які певний час допомагали ЦК в 
його роботі [РГАСПИ, 495/153/3, 9]. Проте 
невдовзі вони були звинувачені радянсь-
кими представниками в Туві. Останні пі-
дозрювали, що інструктори чинили вплив 
на голову ЦК ТНРП Шагдира. Даремно 
монгольські інструктори виправдовували-
ся, що вони, мовляв, ніколи не впливали 
на дії тувинської влади, не спрямовували 
їх проти російської колонії5, а також ніколи 
не схиляли керівників уряду приєднатися 
до Монголії. Інструктори зазначили, що 
серед тувинського населення постійно ве-
дуться розмови про неспроможність міс-
цевої влади керувати окремою державою і 
про нестачу засобів і людей в усіх галузях 
управління. Все населення Урянхаю (крім 
кількох інтриганів) прагне об’єднатися 
з Монголією [РГАСПИ, 144/1/175, 3–7]. 
Попри всі аргументи, вони були змушені 
повернутися додому.

Восени 1925 року радянський радник у 
тувинському уряді П.С. Медведєв писав: 
“Монголофільство ще дуже сильне. Реак-
ційне чиновництво (Німаджап (міністр за-
кордонних справ. – Прим. авт.), Ширап та 
інші), яке ще грає політичну роль, всю свою 
політичну, ідеологічну симпатію віддає 
Монголії. До всього російського ставляться 
з погано прихованою ворожістю. Болісно 
шукають шляхів, яким би чином вирішити 
проблему повної емансипації Танну-Туви 
від СРСР, хоча їх ніхто тепер не пригнічує і 
не утискує. Так, Ширап (Мінфін) в бесіді зі 
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мною неодноразово трактував питання про 
право націй на самовизначення, що випли-
ває, як казав він, із самої сутності Жовтневої 
Революції. Якось він сказав: “Адже Польща 
скористалася цим правом й остаточно відо-
кремилася від Росії. Хіба не можливим є те 
ж саме для нас?” [РГАСПИ, 495/153/3, 86б]. 
Наведений уривок, здається, не потребує 
жодних коментарів. Радянські представни-
ки як могли боролися з таким “ганебним” 
явищем як “монголофільство”. До нового 
складу ЦК не потрапили ані голова минуло-
го ЦК Шагдир, ані секретар Наримдаху (ос-
танній, на думку П.С. Медведєва, “страж-
дав монголофільством у найгострішій фор-
мі”): “Як виразні монголофіли, вони були 
нами провалені” [РГАСПИ, 495/153/3, 87]. 
Велися також пошуки відповідних кадрів. 
П.С. Медвєдєв вказував, що під лівими уг-
рупованнями слід розуміти справді рево-
люційно налаштовану частину біднішого 
населення з орієнтацією на СРСР, яка рі-
шуче виступає проти монголів, і додавав, 
що, на жаль, серед цієї частини них немає 
жодної освіченої людини. На цю групу, 
на його думку, можна було дивитися як на 
таку, котру можливо використати в інтере-
сах справи [РГАСПИ, 495/153/3, 110]. 

Ступінь монгольського впливу на сус-
пільно-політичне життя Туви демонс-
трує конституція 1926 року. У листопаді 
1926 року на засіданні Політбюро ЦК 
ТНРП розглядалася нова конституція, 
розроблена законодавчою комісією Малого 
Хурулдану у складі Німаджапа та Ширапа. 
В основу нової конституції було покладе-
но текст монгольської конституції, прий-
нятої І Великим Хурулданом МНР (1924). 
Політбюро визнало текст недостатньо оп-
рацьованим, тому для підготовки остаточ-
ної редакції створило спеціальну комісію 
у складі Соднома (генсек ЦК), Дондука 
(голова уряду) та Кімчегола (завідувач 
агітпропом ЦК) [РГАСПИ, 495/153/5, 114]. 
Попри всі доопрацювання, є очевидним, 
що система тувинської конституції цілком 
збігалася з Основним законом Монголії (ті 
ж шість розділів з тими ж підрозділами). 
Розділ конституції про Верховні органи 
влади в республіці свідчив про те, що і за 
будовою, і за своїми функціями верховні 
органи Туви мали бути “копіями” монголь-
ських. Схожість положення з конституцією 
Монголії вказує на те, що багато інститутів, 

властивих радянським конституціям, було 
рецепійовано Тувою не безпосередньо, а 
через монгольську конституцію [Шостако-
вич 1929, 27]. Основний закон Танну-Туви 
було ухвалено iv Великим Хурулданом 
26 листопада 1926 року. 

Ще у листопаді 1925 року ІІ Великий 
хурал МНР ухвалив рішення про визнан-
ня незалежності Туви та встановлення 
дружніх відносин між двома країнами. 16 
серпня 1926 року в Улан-Баторі було підпи-
сано угоду між МНР і Тувою про дружбу, 
взаємне визнання незалежності обох країн 
та обмін дипломатичними представництва-
ми. Отже, під впливом радянської сторони 
уряд МНР визнавав уряд Танну-Тувинської 
Народної Республіки. Іv Великий хурал 
ТНР, який розпочався в Кизилі 28 листопа-
да 1926 року, ратифікував серпневу угоду. 
У цьому ж році відбувся офіційний обмін 
дипломатичними представниками між обо-
ма республіками. За несприятливих міжна-
родних умов, під постійним тиском СРСР 
монгольські політики формально були зму-
шені відмовитися від курсу на об’єднання, 
проте не облишили таких сподівань.

Так, восени 1929 року делегація ЦК 
ТНРП, яка перебувала в Урзі, вела з ЦК 
МНРП переговори щодо обміну досвідом 
у партійній та державній роботі. Перед від-
правкою цієї делегації відбулися перегово-
ри між секретарем ЦК МНРП П. Генденом 
та Повпредом ТНР Чодоном (під час пере-
бування П. Гендена в Москві). П. Генден 
висловив намір про направлення до Туви 
монгольських вчителів, військових інструк-
торів і навіть порушив питання про необхід-
ність уніфікування грошової системи Туви 
та МНР з метою взаємного економічного 
зв’язку (в Туві тоді функціонував радянсь-
кий карбованець). Щоб не схиляти Туву до 
монголізації, радянські дипломати рекомен-
дували створити такі умови, аби зближення 
між МНР і ТНР не виходило за рамки обмі-
ну досвідом партійної роботи між ЦК обох 
партій [Москаленко 2004, 115]. 

Попри політичні події, можна стверджу-
вати, що у 1920-ті роки в офіційній сфері, 
освіті та видавничій справі Туви було ак-
тивно задіяно монгольський фактор. Піс-
ля проголошення Танну-Тувинської На-
родної Республіки протягом наступних 
дев’яти років (1921–1930) все діловодство 
в державних та суспільних установах здійс-
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нювалося монгольською мовою. Цю мову 
вивчали у школах, нею виходили перші 
тувинські періодичні видання. Тувинці 
запозичили у монголів багато слів зі спе-
ціальної лексики, що характеризувала змі-
ни в політичному та культурному житті. За 
словами радянського дослідника Б.І. Тата-
ринцева, цей період був кульмінаційний у 
історії функціонування монгольської мови 
в Туві [Татаринцев 1976, 10]. У період з 
1924-го до 1929 року писемність тувинсь-
кого населення монгольською мовою ста-
новила близько 1,5–2 %. 

У 1923 році в Кизилі було започатковано 
курси партійного навчання, на яких слухачі 
оволодівали монгольською абеткою, читали 
класичні монгольські твори. iv з’їзд ТНРП 
(14–19.10.1925) постановив: до створення 
своєї писемності навчання слід проводи-
ти і монгольською, і російською мовами, 
офіційну ж роботу в установах провадити 
монгольською [РГАСПИ, 495/153/3, 22об]. 
Новообраний ЦК мав вжити заходів щодо 
придбання революційної літератури в СРСР 
та Монголії (як російською, так і монголь-
ською мовами) і поширення її серед на-
селення. З часом до тувинської столиці 
почала надходити суспільно-політична, 
художня та інша література, видана в Мос-
кві, Улан-Баторі, Улан-Уде. На прохання 
ЦК ТНРП Бурятський обком ВКП(б) та ЦК 
МНРП надсилали до Туви свої періодичні 
видання, перекладні та оригінальні роботи. 
Серед них – резолюції та рішення з’їздів та 
пленумів МНРП, матеріали з’їздів РКП(б), 
постанови Великих хуралів та Конституції 
МНР, збірки законів про державне будів-
ництво, бюлетені уряду Монголії, Програ-
ма Комінтерну, Статут ВКП(б) тощо. Отже, 
навіть свої знання з нової політичної теорії 
тувинці здобували переважно з монгольсь-
ких джерел.

Восени 1925 року в столиці було за-
початковано курси з вивчення російської 
мови (38 слухачів) та курси з вивчення 
монгольської мови (150 слухачів). Наведе-
мо цікавий факт, що характеризує тодіш-
ню ситуцію в тувинській освіті. Під час 
того ж таки iv з’їзду ТНРП зазначалося, 
що, на прохання ЦК, з Урги відрядили 2 
викладачів, але вони приїхали, коли учні 
вже роз’їхалися. Отже, викладачі вирі-
шили повернутися додому, пообіцявши 
наступного навчального року знову при-

їхати до Туви [РГАСПИ, 495/153/3, 8об]. 
З 1926 року розпочала постійну роботу 
Тувинська центральна партійна школа, де 
викладалася й монгольська мова (програ-
мою було передбачено 120 занять, які ра-
зом становили 180 годин). У курсі історії 
вивчалося і “Ставлення Автономної Мон-
голії до тувинського народу після Китайсь-
кої революції (1911)” [РГАСПИ, 495/153/8, 
87–90]. Протягом 1928–1929 навчального 
року в Туві діяли три школи, де вивчали 
монгольську мову 160 чоловік. За слова-
ми В. Мачаваріані (представника КІМу на 
Іv з’їзді тувинського ревсомолу6), восени 
1928 року в Кизилі діяла світська школа, 
у якій дітей навчали монгольської мови 
тувинські перекладачі. Через 6–7 місяців 
діти починали розмовляти монгольською, 
співати пісні [Мачавариани, Третьяков 
1930, 82]. З 1924-го до 1929 року ЦК ТНРП 
направляв певний контингент на навчання 
до партшколи при ЦК МНРП. Одним із її 
слухачів був Содном (генсек ЦК ТНРП). 

Монголомовною була перша тувинсь-
ка періодика. У 1924 році Надзвичайний 
повпред СРСР, Я.Х. Давтян, у своїй полі-
тичній доповіді про роботу в Танну-Туві 
наполягав на необхідності допомоги ту-
винцям у налагодженні монгольської дру-
карні [РГАСПИ, 495/153/1, 8]. За архівни-
ми даними, до осені 1926 року партія та 
ревсомол Туви користувалися ургинськи-
ми періодичними виданнями [РГАСПИ, 
495/153/5, 118]. Потім почали виходити 
тувинські монголомовні журнали (“Рево-
люційний арат” та “Завдання молоді”). За 
словами дослідників, перша тувинська га-
зета виходила з різною періодичністю ще 
з 1925 року. 1 серпня 1925 року з’явився 
перший номер газети “Звільнена Тува”. 
Спочатку газета видавалася монгольською 
мовою, а з 19 січня 1931 року – вже ту-
винською і називалася “Правда”. Монголь-
ською видавалися окремі постанови ЦК, 
пленумів та з’їздів партії, Програма та Ста-
тут ТНРП, деякі закони, Конституція ТНР 
та інші документи. Лише зі створенням у 
1930 році тувинської писемності почали 
розвиватися тувиномовні засоби масової 
інформації та видавничої справи. У другій 
половині 1920-х років точилася полеміка 
щодо основи, на якій треба цю писемність 
формувати. Праві сили наполягали на 
 використанні тибетської або монгольської 
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Монгольський фактор у суспільно-політичному та культурному житті тувинського суспільства 

абетки, посилаючись на спільність побуту 
та релігії [Аранчын 1982, 166]. 

З введенням у 1930 році тувинської пи-
семності старописемна монгольська мова 
втратила своє значення в Туві. На почат-
ку 1930-х років очевидці засвідчували, що 
ставлення до Монголії з боку тувинців було 
“дещо поштиве”, хоча введення тувинської 
писемності значно похитнуло гегемонію 
монгольської культури в Туві. Проте де-
які традиції ще залишалися в силі. “СРСР 
далекий і багато в чому тувинській масі 
незрозумілий, а тут – ті ж самі юрти, те ж 
кочівництво, те ж скотарство. Де найкращі 
пасовиська? В Монголії. Звідки привозять 
племінних першосортних баранів? Мон-
голія – близько, Монголія – зрозуміло” 
[Маслов 1933, 18]. 

Отже, при уважнішому погляді на ту-
винське суспільство стає зрозуміло, що 
підстави для об’єднання і у монголів, і у 
тувинців існували. Це мало бути єднання 
на спільних господарчих, релігійних, куль-
турних, ціннісних, світоглядних, навіть 
певних мовних засадах. У 1920-ті роки 
тувинське суспільство мало доволі щіль-
ні зв’язки зі своїм південним сусідом. Ту-
винська правляча та адміністративна елі-
та відкрито вимагала включення Туви до 
складу МНР (насамперед у 1924–1925 ро-
ках). Об’єднання не відбулося не через 
відсутність єдності, а внаслідок зовнішніх 
обставин. Залучення нових архівних дже-
рел дозволить повніше висвітлити неод-
нозначні події тих часів, що становлять 
інтерес і для сучасних дослідників.

1 Урянхайський край, Урянхай, Тува (з 1921 р. – Народна Республіка Танну-Тува, з 1926 до 
1944 року – Тувинська Народна Республіка, з 1944 – Тувинська АО СРСР, з 1961 – Тувинська 
АРСР, з 1991. – Республіка Тува, з 1993 – Республіка Тива). 

2 Хошун – найбільша адміністративна одиниця тогочасної Туви.
3 Тувинська народно-революційна партія, створена у лютому 1922 року (з 1922 по 1926 рік – 

Танну-Тувинська народна партія; в науковій літературі зазвичай використовується єдина абревіа-
тура – ТНРП). 

4 Монгольська народна партія (МНП), створена у березні 1921 року; з березня 1925 року – 
Монгольська народно-революційна партія (МНРП).

5 Російська самоуправна трудова колонія (1917–1932).
6 Революційний союз молоді (РСМ).
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сереД провідних діячів індійсько-
го національно-визвольного руху 

значне місце посідає Субхас Чандра Бос 
(1897–1945). Незважаючи на те що після 
трагічної загибелі Нетаджі («улюбленого 
вождя» – так його називали в Індії) мину-
ло вже більше шести десятиліть, навколо 
його імені не вщухають дискусії, вирують 
пристрасті, а оцінки поглядів та діяльності 
досить часто є полярно протилежними. 
Між тим життя, діяльність та світогляд 
С.Ч. Боса досі залишаються маловідоми-
ми для широкого наукового загалу.

Дана стаття має на меті частково запов-
нити цю прогалину, звернувши увагу  на-
самперед на недостатньо досліджену полі-
тичну діяльність Нетаджі у 1938–1939 рр., 
коли він уперше й востаннє очолив Індій-
ський національний конгрес (ІНК), нама-
гаючись кардинально змінити його полі-
тичний курс.

Приступаючи до розгляду поставленого 
питання, слід насамперед стисло проаналі-
зувати процес формування та розвитку сві-
тогляду С.Ч. Боса, показати еволюцію сут-
ності його поглядів.

Уважне вивчення джерел (насамперед – 
доповідей та праць С.Ч. Боса [Bose 1938; 
Bose 1946; Bose 1962; Bose 1964; Bose 
1967; Bose 1970; Bose 1974; Sareen 1988, 
184–364]), а також критичне осмислення 
численної літератури [Курныкин 1998; 
Чувпило 2000, 50–68; A Beacon... 1973; Bose 
S.K. 2004; Chattopadhyaya 1973; Choudhary 
1965; Das Gupta 1946; Guha 1986; Hardas 
1958; Jog 1969; Mangat 1986; Mookerjee 
1977; Mookerji 1975; Muller 1985; Netaji... 
1984; Netaji... 1996; Netaji... 1948; Ohsawa 
1954; Ralhan 1996; Seth 1943; Sopan 1946; 
Toye 1959; Werth 1970] дає змогу виділити 
чотири досить чітко розмежовані етапи у 
розвитку світогляду Нетаджі. Це: 1) почат-
ковий, дуже важливий етап формування 
суспільно-політичних поглядів С.Ч. Боса, 
коли закладалася їхня основа (до початку 
20-х рр. ХХ ст.); саме в цей час С.Ч. Бос, 

який виріс у Бенгалії, відомій своїми тра-
диціями антиколоніальної боротьби, полі-
тичного екстремізму та тероризму, сприй-
мав визвольні ідеї у найбільш радикальній 
формі, і це назавжди визначило його схиль-
ність і потяг до ліворадикальної ідеології; 
2) період активної політичної діяльності 
в ІНК у 1920–1927 рр. (виключаючи тю-
ремне ув’язнення), яка помітно відбилася 
на світогляді Нетаджі; зокрема, він брав 
активну участь у гандистському ненасиль-
ницькому русі неспівробітництва (1920–
1922 рр.) у Бенгалії, хоча ідеї ненасилля 
його ніколи не приваблювали, а потім став 
одним із лідерів ліворадикального кри-
ла свараджистської партії, заснованої в 
1923 р. Ч.Р. Дасом і М. Неру, досить швид-
ко здобувши всеіндійське визнання; 3) пе-
ріод, що охоплює кінець 20-х років і поча-
ток Другої світової війни (1928–1939 рр.); 
це був кульмінаційний етап у політичній 
біографії С.Ч. Боса на батьківщині; разом 
з Дж. Неру він очолив лівонаціоналістич-
не крило ІНК, домагаючись радикалізації 
програми й тактики партії, відмови її від 
вимоги надання Індії статусу домініону та 
прийняття рішення про боротьбу за ціл-
ковиту незалежність; у 30-ті роки ХХ ст. 
С.Ч. Бос за популярністю майже не пос-
тупався М.К. Ганді, про що свідчило двічі 
обрання його президентом (головою) ІНК 
у 1938–1939 рр.; 4) період Другої світо-
вої війни (1939–1945 рр.); це заключний 
етап життєвого шляху Нетаджі; зазнавши 
поразки у суперництві з поміркованими й 
правими лідерами Конгресу і розчарував-
шись у ненасильницькій тактиці, С.Ч. Бос 
17 січня 1941 р. виїхав з Індії і після дов-
гих поневірянь на чужині в пошуках союз-
ників у боротьбі з Англією (він побував у 
Кабулі, Москві й Берліні) очолив у 1943 р. 
створену за допомогою Японії (на окупо-
ваних нею територіях Південно-Східної 
Азії) Індійську національну армію (ІНА) 
та Тимчасовий уряд Вільної Індії. Проте 
ІНА зазнала поразки, а Нетаджі 18 серпня 

О.О. Чувпило

рОЛЬ с.Ч. БОсА в НАЦІОНАЛЬНО-
визвОЛЬНОму русІ НАрОдІв БритАНсЬкОї 
ІНдІї НАПередОдНІ другОї свІтОвОї вІйНи
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Роль С.Ч. Боса в національно-визвольному русі народів Британської Індії

1945 р. загинув у авіакатастрофі на Тай-
вані за нез’ясованих обставин. 

Характеризуючи основні риси та особ-
ливості світогляду С.Ч. Боса, слід зазна-
чити, що він був талановитою, але су-
перечливою та неоднозначною особою з 
бурхливим характером, яку дуже важко 
оцінювати в межах звичних критеріїв. 
його погляди, що формувалися під впли-
вом бенгальської й загальноіндійської 
політичної традиції, а також ліворади-
кальних ідей та світових рухів ХІХ – пер-
шої третини ХХ ст., були своєрідними й 
парадоксальними, а практична діяльність 
досить часто здавалася дивною. Як і в ба-
гатьох інших харизматичних особистос-
тях, у С.Ч. Босі було щось таке, що не за-
вжди можна було раціонально пояснити. 
Нетаджі не розробив фундаментальних 
концепцій визвольного руху; його погля-
ди за своїм характером були еклектични-
ми й змінювалися залежно від обставин. 
Проте можна з упевненістю констатувати, 
що С.Ч. Бос був яскравим представником 
лівого соціально-політичного радикаліз-
му, виступаючи за найрішучіші методи 
звільнення Індії від колоніального гноб-
лення (включаючи й збройну боротьбу) й 
не менш радикальні методи впровадження 
соціально-економічних перетворень після 
досягнення політичної незалежності. його 
менталітет був швидше європейським, ніж 
індійським. Нетаджі ніколи не обмежував 
себе релігійними чи морально-етичними 
категоріями, і цим він дуже відрізнявся від 
М.К. Ганді та інших конгресистських лі-
дерів. Він завжди тяжів до авторитаризму і 
тоталітарного мислення, бачачи майбутнє 
Індії як своєрідний синтез “кращих рис” 
комунізму й фашизму, що шокувало на-
віть його найближчих прихильників. Од-
нак, на відміну від комуністів, С.Ч. Бос, як 
полум’яний патріот, завжди віддавав пере-
вагу загальнонаціональним цінностям над 
класовими інтересами, хоча захоплювався 
досвідом соціальних перетворень у СРСР, 
уважно вивчав його, був прихильником 
тоталітарної моделі соціалізму (з деякими 
застереженнями) і планової централізова-
ної економіки, співробітничав із лівими 
партіями та організаціями. Винятком став 
період Другої світової війни, коли Нетаджі 
був змушений налагодити тісні зв’язки з 
Німеччиною та Японією, плекаючи надію 

з їхньою допомогою завоювати незалеж-
ність Індії. Наважуючись на небезпечне 
зближення з правим тоталітаризмом, він 
недооцінив небезпеку, яку становили для 
Індії нацизм і японський мілітаризм, пові-
ривши обіцянкам здобути довгоочікувану 
свободу. 

Торкаючись  бе зпо с ередньо  рол і 
С.Ч. Боса у подіях конгресистської історії 
напередодні Другої світової війни, зазна-
чаємо, що в цей час у Конгресі, який очо-
лював індійський національно-визвольний 
рух, спрямований проти англійського гні-
ту, і орієнтувався виключно на гандистсь-
кі ненасильницькі форми боротьби [див.: 
Constitution... 1925, 1], переважали помір-
ковані й праві лідери декількох досить 
впливових угруповань. Головну увагу вони 
приділяли парламентській діяльності у ре-
формованих британською владою на ос-
нові Закону (Акту) про управління Індією 
1935 р. [див.: Great Britain... 1935] куцих 
колоніальних легіслатурах (які були швид-
ше законодорадчими, ніж законодавчими 
органами, оскільки колонізатори мали 
право накласти вето на всі їхні рішення) та 
нормальному функціонуванню кабінетів 
міністрів, створених конгресистами у семи 
з одинадцяти провінціях після перемоги 
на виборах до Центральних законодавчих 
зборів та місцевих легіслатур у 1937 р. [де-
тально див.: The Bombay Chronicle 1937, 
15, 19, 20 March, 8, 11, 14 July, 13 August, 
19 Оctober, 11 November; Towards... 1985]. 
Фактична відмова тодішнього керівництва 
ІНК від активної боротьби з іноземною 
владою за свободу й незалежність Індії, а 
також численні випадки прямого співробіт-
ництва багатьох міністрів-конгресистів із 
британською адміністрацією в Індії викли-
кали значне невдоволення у Конгресі, який 
наприкінці 30-х років ХХ ст. був своєрід-
ним строкатим національним фронтом різ-
них політичних сил (від націоналістів до 
комуністів), тимчасово об’єднаних ідеями 
національного визволення у гандистській 
інтерпретації. 

На хвилі цього невдоволення й по-
силення протиріч у лавах партії її пре-
зидентом (головою) у січні 1938 р. було 
обрано одного з провідних лідерів ліво-
радикального крила С.Ч. Боса, який тоді 
перебував у Австрії, лікуючись від заго-
стрення хронічного захворювання [Bose 
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1964, 331; Gordon 1974, 166]. йому були 
притаманні пристрасна непримиренність 
до колоніалізму, палкий патріотизм, різке 
невдоволення політикою партійних вож-
дів, намагання усіма можливими засобами 
активізувати боротьбу за незалежність, а 
також бажання максимально використати 
в інтересах Індії майбутні військові уск-
ладнення Англії в Європі. Так, в інтерв’ю 
лівій англійській газеті “Дейлі Воркер” 
С.Ч. Бос назвав найголовнішою метою 
Конгресу повну політичну незалежність та 
соціалізм [The Daily Worker 1938, January 
24], не пояснюючи при цьому, що він вкла-
дав у поняття соціалізму.

Після повернення на батьківщину на 
початку лютого 1938 р., якраз напере-
додні чергової сесії (з’їзду) ІНК у Харі-
пурі, С.Ч. Боса із захопленням зустріли 
величезні натовпи народу. його публічні 
виступи на антибританських мітингах та 
демонстраціях слухали тисячі людей, які 
з ентузіазмом підтримували заклики но-
вого керівника конгресистів до рішучих 
та сміливих дій у боротьбі за ідеали сво-
боди. Головну увагу він приділяв питанню 
введення англійцями т.зв. “Федеральної 
схеми” (першої частини Закону про управ-
ління Індією 1935 р.), на основі якої вся 
влада в Британській Індії, як і до цього, 
повністю переходила до рук колонізаторів 
[див.: Speeches... 1957, 323–376]. Вислов-
люючись категорично проти ухвали й при-
йняття Конгресом “Федеральної схеми”, 
С.Ч. Бос визначив активну й послідовну 
боротьбу проти неї найважливішим за-
вданням своєї діяльності на посаді голови 
провідної політичної партії Індії, обіцяючи 
при цьому (згідно з програмою конгресист-
ської організації) дотримуватися законних 
та мирних засобів у боротьбі з іноземними 
поневолювачами. Серед інших питань, які 
були надзвичайно важливими для ІНК, він 
виділив проблему досягнення взаємопоро-
зуміння та єдності усіх релігійних общин, 
що населяли Індію, а також складну між-
народну ситуацію наприкінці 30-х років, 
сподіваючись використати її з найбіль-
шою користю для здобуття незалежності 
[Sitaramayya 1947, 73–74]. 

Перші ж кроки та дії С.Ч. Боса на по-
саді президента ІНК викликали значне 
невдоволення й роздратування у середо-
вищі поміркованих та правих діячів пар-

тії, очолюваному ветеранами визвольного 
руху В. Пателем, Р. Прасадом та Ч. Ра-
джагопалачарією. За словами С.Ч. Боса, 
його активна діяльність стала основною 
причиною загострення ідейно-політич-
ної боротьби у лавах конгресистів [Bose 
1964, 331], яка невдовзі розгорнулася вже 
на сесії у Харіпурі (провінція Гуджарат), 
що відбувалася 19–21 лютого 1938 р. При-
бічники президента, представлені п’ятьма 
ліворадикальними угрупованнями [про 
них детально див.: Sinha 1965], яких під-
тримала значна кількість делегатів вищого 
партійного форуму, виступили з вимогою 
негайної кардинальної зміни політично-
го курсу ІНК, але зіткнулися із сильною 
протидією з боку старих членів партії, пе-
реважно колишніх противників змін [про 
них див.: Bahadur 1983]. Серед основних 
питань, навколо яких під час сесії виник-
ли суперечки, були такі: ставлення кон-
гресистів до введення в дію “Федераль-
ної схеми”; формування політики щодо 
робітничого та селянського рухів; оцінка 
міжнародних подій (особливо майбутньої 
великої війни у Європі); ІНК та народ-
ні рухи в індійських князівствах, у яких 
проживала майже третина майбутніх гро-
мадян вільної Індії; оцінка політики кон-
гресистських провінційних урядів; про-
блема перетворення ІНК в орган єдиного 
антиколоніального національного фронту 
усіх патріотично налаштованих сил країни 
[Sinha 1965, 443–444]. 

Погляди ліворадикальної частини деле-
гатів сесії, що виступали проти будь-якого 
співробітництва з метрополією та за ак-
тивізацію боротьби з нею задля здобуття 
повної незалежності, найповніше відобра-
зилися у традиційному зверненні прези-
дента партії до делегатів, виголошеному 
19 лютого 1938 р. [див.: Bose 1938]. Сама 
назва доповіді (“Індія для індійців”) сим-
волізувала велике бажання оратора бачити 
свою батьківщину вільною й незалежною 
від іноземного панування, в якій би формі 
воно не здійснювалося. Розпочавши виступ 
зі всебічної характеристики й аналізу 
політичної ситуації у Британській імперії, 
С.Ч. Бос зробив пророчий висновок, що її 
неминуче спіткає трагічна доля усіх вели-
ких імперій минулого, які існували за ра-
хунок поневолення, пограбування, експлу-
атації й приниження національної гідності 
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Роль С.Ч. Боса в національно-визвольному русі народів Британської Індії

безлічі народів і розпалися внаслідок мо-
гутніх ударів внутрішніх чи зовнішніх во-
рогів. Він звернув увагу на нерозривний 
зв’язок між пануванням класу капіталістів 
у метрополії та хижацьким пограбуван-
ням колоній; навів слова В.І. Леніна про 
поневолення і гноблення імперіалістич-
ною Англією величезної кількості націй; 
підкреслив, що англійська аристократія і 
буржуазія процвітали виключно завдяки 
пограбуванню своїх колоній та залежних 
від Британії країн і територій, досягнення 
якими повної політичної незалежності за-
вдасть тяжкого удару по правлячих колах 
Англії, прискоривши встановлення у ній 
соціалістичного устрою. Разом з тим не 
виключалася можливість утворення на міс-
ці величезної Британської імперії федера-
ції вільних націй, але за неодмінній умови 
повного звільнення жителів британських 
островів від капіталістичної експлуатації 
та перетворення Англії у соціалістичну де-
ржаву. Визначення цього поняття та опису 
моделі соціалізму, якій надавалася перева-
га, а також шляхів її реалізації на практиці 
С.Ч. Бос не подав (як і в інших виступах 
та інтерв’ю), але, найвірогідніше, він мав 
на увазі радянську тоталітарну модель [де-
тально див.: Choudhary 1965]. Далі лідер 
партії проаналізував політику англійських 
правлячих кіл у найбільшій колонії світу, 
якою була Індія, різко її засудив і гостро 
розкритикував; висвітлив визвольний рух 
народів Індостану, зауваживши, що най-
ближчим союзником у боротьбі з інозем-
ним пануванням є Радянська Росія (звичай-
но, мова йшла про СРСР), “саме існування 
якої наповнює жахом серця представників 
правлячих класів у кожній імперіалістич-
ній державі”. При цьому увага присутніх 
зверталася на втрату колишньої могут-
ності Англії, яка раніше була “майстернею 
світу” та “володаркою морів”, на значне 
зростання сил індійського національного 
руху, на проблеми релігійних меншин та 
активний спротив конгресистів і народних 
мас щодо введення у дію “Федеральної 
схеми”. С.Ч. Бос закликав керівників ІНК 
усіх рівнів та рядових членів партії відмо-
витися від марної політики реформізму й 
конституціоналізму, а натомість викорис-
товувати найменшу можливість для поси-
леної підготовки до всенародної кампанії 
масової громадянської непокори, єдиною 

метою якої має стати здобуття Індією пов-
ної політичної незалежності і створення 
самостійної індійської держави.

На думку С.Ч. Боса, після вигнання 
англійців із Індії Конгрес мав узяти владу 
в свої руки й відразу ж розпочати націо-
нальну реконструкцію, яка полягала у гли-
боких політичних, соціально-економічних 
та культурних реформах і перетвореннях. 
Утворений конгресистами індійський на-
ціональний уряд мав насамперед ліквіду-
вати бідність, злидні, нетрі, голод, хворо-
би та взятися до організації виробництва 
й розподілу його на основі соціалістич-
них принципів, встановивши економічну 
й соціальну рівність. Потім планувалося 
провести радикальну земельну реформу, 
ліквідувавши введені англійцями грабіж-
ницькі земельно-податкові системи, помі-
щицьке землеволодіння, усі види забор-
гованості селян поміщикам та лихварям; 
надати селянам та сільськогосподарським 
робітникам необхідні кредити для ведення 
господарства; сприяти розвиткові коопера-
тивного руху на селі; а також провести ін-
дустріалізацію Індії. Для розробки плану 
її економічного розвитку, що передбачав 
створення й розширення державного сек-
тору та встановлення контролю держави 
над економічним життям країни, пропону-
валося створити спеціальний комітет, який 
мав визначати головні напрямки та форми 
індустріалізації, маючи на меті соціаліза-
цію промисловості та сільського госпо-
дарства. Президент вважав, що комітет із 
планування міг би розгорнути свою діяль-
ність ще до здобуття незалежності. 

Звернення голови ІНК містило й про-
граму діяльності конгресистів на 1938 рік. 
Він закликав членів партії повністю при-
святити себе активній боротьбі проти вве-
дення колонізаторами в дію “Федеральної 
схеми”; проводити постійну агітаційно-
пропагандистську роботу серед широких 
верств народних мас; встановити тісне 
співробітництво з організаціями робітників 
та селян, домагаючись їхнього приєднання 
до Конгресу; налагодити близькі стосунки 
з усіма антиколоніальними патріотични-
ми силами в країні, перетворивши ІНК у 
реально діючий орган єдиного національ-
ного фронту; активно підтримувати демо-
кратичні рухи у князівствах; боротися за 
звільнення усіх політичних в’язнів, до якої 
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б ідейної течії вони не належали; налаго-
джувати контакти й встановлювати зв’язки 
з найближчими сусідами Індії, які теж по-
терпали від колоніальної залежності, для 
спільної боротьби за національне визво-
лення. Повністю погодившись із програ-
мою й тактичним курсом створеної всере-
дині ІНК у 1934 р. конгрес-соціалістичної 
партії (КСП) [детально про неї див.: All-
india... 1934; Lakhanpal 1946], С.Ч. Бос ра-
див усім лівим угрупованням конгресистів 
подолати гострі внутрішні розбіжності та 
об’єднатися в єдину партію, яка була б 
соціалістичною за своїм характером. При 
цьому він заявив: “Хоча соціалізм не є для 
нас безпосередньою метою, але, пропагу-
ючи його зараз, ми будемо готувати країну 
до соціалістичних перетворень після заво-
ювання політичної незалежності” [Netaji 
1948, 322]. 

Запропонована С.Ч. Босом програма 
побудови незалежної індійської держави, 
що проголошувала необхідність перетво-
рень соціалістичного характеру у вільній 
Індії, попри декларативність багатьох її 
положень та симпатії автора до радянської 
тоталітарної моделі соціалізму, не виклика-
ла особливих заперечень у делегатів сесії, 
оскільки соціалістичні ідеї у різній інтер-
претації (від фабіанства до марксизму) на-
передодні Другої світової війни вже були 
доволі популярними серед конгресистів, 
головним чином завдяки пропаганді Дж. 
Неру, КСП та комуністів [детально див.: 
Malaviya 1966; Pradhan 1974; Sadig 1961; 
Singh G.N. 1985; Singh v. 1977]. Проте до-
сить гостра боротьба розгорнулася під час 
обговорення питання про ставлення партії 
до введення в дію “Федеральної схеми”, до 
масового руху селян та їхніх організацій 
(“кісан сабхам”), до боротьби населення 
індійських князівств за демократичні пере-
творення й незалежність, а також до між-
народних подій, які мали значний вплив 
на колоніальну політику Англії. Найбіль-
ші суперечки виникли під час обговорення 
питання про введення в дію “Федеральної 
схеми”. Праві сили, очолювані В. Пателем 
та Ч. Раджагопалачарією, схилялися до 
думки про можливість укладення компро-
місу з колоніальною адміністрацією, якщо 
він буде вигідним та почесним для Конг-
ресу, тобто влада мала піти на якісь суттєві 
поступки силам національного визволення. 

Ліве крило, що згрупувалося навколо пре-
зидента, категорично заперечувало “Феде-
ральну схему” в цілому, без будь-яких за-
уважень, і наполягало на підготовці партії 
й країни до рішучої боротьби проти введен-
ня її в дію, не висуваючи англійцям ніяких 
попередніх умов і не йдучи з ними ні на 
які компроміси. Оратори, які відстоювали 
таку точку зору, свої надії покладали на те, 
що Англію неодмінно буде втягнуто у нову 
світову війну (в неминучості якої мало хто 
сумнівався), і якщо вона й не зазнає у ній 
поразки, то вийде з неї дуже ослабленою, з 
чого зможуть вдало скористатися індійсь-
кі патріоти, здобувши незалежність [Sinha 
1965, 443–444]. Переважна більшість де-
легатів підтримала антифедералістів. У 
резолюції, ухваленій сесією, вказувалося 
на необхідність організації членами Кон-
гресу активної протидії введенню “Феде-
ральної схеми”, а також негайного розгор-
тання масової антибританської кампанії 
по всій Індії, якщо колонізатори все-таки 
введуть федерацію [див.: india struggle for 
freedom... 1962, 565–566]. У решті резо-
люцій також знайшли певне відображення 
пропозиції прибічників С.Ч. Боса [деталь-
но див.: Sitaramayya 1947, 78–80]. 

Після сесії в Харіпурі С.Ч. Бос відбув у 
тривале агітаційно-пропагандистське тур-
не по Індії. Відвідуючи одну провінцію за 
другою, він скрізь виступав із полум’яними 
промовами, закликаючи народ готуватися 
до тривалої і впертої боротьби за незалеж-
ність, висловлювався на користь рішучих 
дій у протистоянні з владою, багато часу 
приділяв викладенню своїх поглядів, по-
ясненню ухвалених у Харіпурі рішень, 
програми ІНК та основних напрямів його 
майбутньої політики. його захоплено зус-
трічали натовпи людей, в атмосфері ве-
ликого ентузіазму проводилися публічні 
мітинги та демонстрації, а антибританські 
висловлювання супроводжувалися схваль-
ними вигуками. Найбільшу підтримку 
індійських патріотів мала заява конгре-
систського президента на багатотисячно-
му мітингу у Калькутті про те, що настав 
час пред’явити Великій Британії єдині ви-
моги усіх жителів Індостану, проти яких 
вона виявиться безсилою. Після цього у 
м. Читтагонзі проти С.Ч. Боса невідомими 
було організовано збройну провокацію, 
 внаслідок якої він, однак, отримав лише 
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легку травму [детально див.: Netaji 1948, 
221; Sitaramayya 1947, 102]. 

Значне зміцнення позицій ліворади-
кальних угруповань у провідній загаль-
ноіндійській політичній організації, про-
пагандистська кампанія С.Ч. Боса (особ-
ливо його заклики до найрішучіших дій 
у боротьбі за незалежність, які, проте, не 
мали виходити за межі гандистських при-
нципів ненасилля) навесні та влітку 1938 р. 
призвели до загострення внутрішньополі-
тичної боротьби в ІНК. Слід зазначити, що 
серед конгресистського керівництва від-
бувалася глибока прихована боротьба, яка 
практично не проявлялася у відкритих ак-
тивних виступах і була майже непомітною 
для партійних низів та широкої громадсь-
кості (лише на апаратному рівні), але вона 
мала велике подальше значення і наслідки 
як для долі Конгресу взагалі, так і для його 
лівого крила зокрема. Вона посилилася 
після повернення С.Ч. Боса з поїздки по 
країні, коли він, підтриманий багатьма ві-
домими конгресистами, здійснив декілька 
серйозних спроб рішуче змінити політич-
ний курс партії у центрі й на місцях, але 
зіткнувся із впертою протидією консерва-
тивних сил, що чекали від колонізаторів 
суттєвих поступок у питанні введення фе-
дерації [детально див.: Netaji 1948, 221].

Суперечності у конгресистській органі-
зації стали відомі широкому загалові на-
прикінці червня – початку липня 1938 р., 
коли помірковані праві діячі звернулися 
до британських правлячих кіл із пропози-
цією провести у Лондоні таємні переговори 
щодо введення у дію федерації. Усі спро-
би президента перешкодити укладенню 
закулісної угоди, не роблячи її надбанням 
громадськості, були марними. 8 липня 1938 
р. він виступив зі зверненням до індійсь-
кого народу, в якому категорично протес-
тував проти угодницьких планів більшості 
провідних лідерів партії і навіть погрожу-
вав відмовити від посади президента, аби 
повністю присвятити себе боротьбі проти 
введення в дію “Федеральної схеми” [The 
Bombay Chronicle 1938, 9, 10 July]. Назрівав 
скандал, якого ще не знала історія Конгресу 
з моменту його заснування. Тому прихиль-
ники укладення чергового компромісу з 
метрополією змушені були відмовитися від 
своїх планів, а С.Ч. Бос та його оточення от-
римали значно більшу свободу дій.

У боротьбі за зміну політичного кур-
су ІНК С.Ч. Бос надавав першочергового 
значення досягненню єдності лівих угру-
повань у партії, чудово розуміючи, що роз-
біжності між ними можуть призвести до 
перегрупування внутрішньопартійних сил 
на користь поміркованих та правих. Попри 
зайнятість та погіршення стану здоров’я 
восени 1938 р., президент багато уваги 
приділяв зменшенню протиріч, що існу-
вали серед ліворадикальних угруповань, 
встановленню співробітництва між ними і, 
як результат, – об’єднанню з метою вироб-
лення плану спільних дій для здобуття не-
залежності. Завдяки зусиллям С.Ч. Боса, а 
також підтримці іншого визначного лідера 
лівого крила ІНК – Дж. Неру, який восени 
1938 р. повернувся з тривалої поїздки до 
Європи, представникам лівих угруповань 
вдалося досягти принципової домовленості 
про необхідність проведення першої конфе-
ренції ліворадикальних конгресистів, аби 
вирішити питання про їхню єдність. Проте 
остаточно ліквідувати суперечності всере-
дині лівого крила С.Ч. Босу (як і Дж. Неру 
до нього) не вдалося. Непорозуміння за-
лишалося між конгрес-соціалістами та ко-
муністами, які входили тоді до складу КСП 
і, відповідно, до Конгресу, а також між 
різними фракціями КСП. Невдовзі досить 
сильна напруга виникла також у стосунках 
між С.Ч. Босом та Дж. Неру, що породила 
між ними приховану неприязнь [деталь-
но див.: Chattopadhyayya 1973; Lakhanpal 
1946, 66–68]. 

Особливої уваги заслуговують наполег-
ливі спроби С.Ч. Боса змінити характер 
діяльності провінційних конгресистських 
урядів, політика яких далеко не завжди від-
повідала національним інтересам. Деякі з 
них взагалі стали співробітничати з міс-
цевою владою, порушивши передвиборні 
обіцянки ІНК активно боротися з ними. 
Це спричинило невдоволення рядових 
конгресистів та патріотично настроєної 
частини індійської громадськості. Глава 
ІНК декілька разів зустрічався з прем’єр-
міністрами конгресистських провінційних 
урядів, окремими міністрами; проводив з 
ними бесіди, наради й конференції, під час 
яких вносив пропозиції щодо необхідності 
тісної координації діяльності усіх кабінетів 
міністрів, створених на місцях конгресис-
тами, а також проведення ними узгодженої 
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єдиної політики, яка відповідала б націо-
нальним інтересам Індії; активно сприяв 
врегулюванню конфліктних ситуацій із 
провінційною владою в Ассамі, Сполуче-
них та Центральних провінціях; вимагав 
від Робочого комітету ІНК – вищого вико-
навчого органу партії – та від Всеіндійсь-
кого комітету Конгресу (ВІКК) – вищого 
законодавчого органу – звертати значно 
більшу увагу на діяльність провінційних 
урядів та надавати їм необхідну допомо-
гу [детально див.: Gordon 1974, 284–285; 
Netaji 1948, 224; Sitaramayya 1947, 92–97].

Надзвичайно важливого значення 
С.Ч. Бос надавав індустріалізації Індії 
та плануванню її економічного розвит-
ку [детально див.: Majumdar S.K. 1966, 
293–295]. Він розробив програму націо-
нального планування, що передбачала ін-
дустріалізацію країни, і ознайомив з нею 
спочатку прем’єр-міністрів провінційних 
конгресистських урядів, а потім, отримав-
ши згоду Робочого комітету ІНК, провів 
у Делі 2–3 жовтня 1938 р. конференцію 
міністрів промисловості у конгресистсь-
ких кабінетах, яка ухвалила рішення ство-
рити Національний комітет із планування, 
до складу якого мали увійти 27 підкомі-
тетів. Формування персонального складу 
комітету та призначення його голови кон-
ференція доручила С.Ч. Босу [Netaji 1948, 
223; Sitaramayya 1947, 97]. Головою комі-
тету став Дж. Неру, а до його складу (за 
словами Дж. Неру) увійшли “тверезо мис-
лячі представники великого капіталу”, “со-
ціалісти та особи, близькі до комунізму” 
[Неру 1955, 429]. Вони відразу ж узялися 
до розробки плану економічного розвит-
ку Індії. Як свідчив С.Ч. Бос, праві лідери 
ІНК сприйняли рішення про створення 
Національного комітету з планування з ве-
ликим незадоволенням, розцінивши його 
діяльність як “загрозу цілям та завданням 
Всеіндійської асоціації сільських реме-
сел, створеної Махатмою Ганді” [Netaji 
1948, 224]. М.К. Ганді їх підтримав [див.: 
A Bunch... 1958, 378–379]. 

Невдоволення та активну протидію з 
боку правих конгресистів спричинили й 
інші дії С.Ч. Боса, зокрема – розпочата 
ним восени 1938 р. масова кампанія на під-
тримку демократичних рухів у князівствах 
[див.: Moore 1974, 308–309; The Bombay 
Chronicle, 1939, 10, 11 February], а також 

активна пропагандистська діяльність 
керівника ІНК, спрямована на чітке визна-
чення ставлення партії й очолюваного нею 
індійського національно-визвольного руху 
до майбутньої світової війни, яка мала 
спричинити чергове загострення ідейно-
політичної боротьби у лавах конгресистів. 
С.Ч. Бос та значна кількість лівих конг-
ресистів, що підтримали його, виступили 
категорично проти будь-якої участі Індії у 
війні між європейськими державами, маю-
чи на меті скористатися з імовірних воєн-
них невдач Англії для здобуття власної 
політичної незалежності. Помірковані й 
праві конгресисти також висловлювалися 
проти втягнення народів Індійського суб-
континенту у воєнні дії на боці метрополії, 
посилаючись на гандистську ненасильни-
цьку доктрину ІНК, але (боячись втратити 
міністерські посади, надані колонізатора-
ми) під різними приводами відмовлялися 
від ухвалення рішення про розгортання в 
країні масового антивоєнного руху – в тому 
разі, якщо Індія стане воюючою державою 
[детально див.: Bose 1964, 336; Majumdar 
R.C. 1963, 580]. На вимогу лівих питання 
про ставлення конгресистів до війни спе-
ціально обговорювалося на засіданні Ро-
бочого комітету ІНК 24–26 вересня 1938 р. 
[див.: Sitaramayya 1947, 101]. Однак у ході 
гострих суперечок перемогу все-таки от-
римали праві, підтримані М.К. Ганді. 

Потерпівши поразку на засіданні Робо-
чого комітету, С.Ч. Бос здійснив ще одну 
пропагандистську поїздку по Індії, під час 
якої закликав народ посилено готуватися 
до майбутньої боротьби за незалежність, 
яка мала початися з розгортанням широко-
масштабних воєнних операцій у Європі за 
участю Англії [див.: Bose 1964, 332]. Зно-
ву його захоплено зустрічали величезні 
натовпи людей, підтримуючи рішучість та 
сміливість конгресистського президента. 
Побачивши бажання народних мас боро-
тися за звільнення країни від іноземних 
поневолювачів, С.Ч. Бос наприкінці 1938 р. 
виступив із “Планом дій”, який привер-
нув пильну увагу не лише індійської, а й 
світової громадськості. План передбачав 
висунення індійськими патріотами ульти-
матуму англійському уряду щодо надання 
Індії повної політичної незалежності без 
будь-яких застережень і у шестимісячний 
термін. У разі відмови англійців повністю 
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задовольнити його С.Ч. Бос пропонував не-
гайно розпочати по всій країні масову кам-
панію громадянської непокори для завою-
вання незалежності. Глава ІНК, зокрема, за-
явив: “Ми хочемо “пурна сварадж” (повної 
незалежності) якомога швидше, і для того 
щоб домогтися її, нам самим треба виявити 
ініціативу” [Новейшая... 1959, 363].

“План дій”, на відміну від багатьох ін-
ших ініціатив С.Ч. Боса, отримав повну 
підтримку усіх лівих угруповань конгре-
систів, а також більшості учасників анти-
британського руху. Деякі з них, загалом 
схвалюючи його, пропонували лише не-
значні доповнення. Помірковані та праві 
лідери ІНК, що, як і раніше, відстоювали 
політику вичікування слушного моменту, 
різко розкритикували “План дій”, висту-
пивши проти пред’явлення Лондонові уль-
тиматуму, оскільки вважали його занадто 
передчасним. Їхнє невдоволення “екс-
тремістською” політикою президента пар-
тії у кінці 1938 р. досягло своєї кульмінації. 
Тому, коли ліве крило, не без підстав споді-
ваючись на ухвалу “Плану дій” на черговій 
сесії ІНК, висунуло кандидатуру С.Ч. Боса 
ще на один річний президентський термін 
(конгресисти традиційно обирали свого го-
лову лише на рік), це спричинило активну 
протидію правих сил [детально див.: Sinha 
1965, 447]. Дискусія про особистість пре-
зидента, що розгорнулася серед конгре-
систів наприкінці 1938 – початку 1939 р., 
була надзвичайно суперечливою. Щось 
подібне відбувалося в багаторічній історії 
ІНК лише одного разу – у 1907 р., напере-
додні сесії у Сураті, коли відбулися надз-
вичайно бурхливі суперечки стосовно пи-
тання про кандидатуру президента партії 
між прибічниками лідера т.зв. екстремістів 
(або крайніх) Б.Г. Тілака та прибічниками 
лідера поміркованих Р.Б. Гхоша, які приз-
вели тоді до розколу конгресистської ор-
ганізації та виходу з неї крайніх [детально 
див.: Sinha 1965, 447; Sitaramayya 1947, 
104]. Висуванці поміркованих та правих 
(спершу відомий мусульманський діяч 
ІНК А.К. Азад (центрист), а потім майбут-
ній автор офіційної історії конгресистсь-
кої організації Б.П. Сітарамайя (правий)) 
не змогли серйозно протиставити себе 
С.Ч. Босу. Тому на виборах, що відбули-
ся 29 січня 1939 р., він переміг, набравши 
1580 голосів, а його опонент Б.П. Сіта-

рамайя, якого підтримав М.К. Ганді (до 
цього практично завжди перемагали вису-
ванці “некоронованого короля ІНК Махат-
ми Ганді”), – 1375 [детально див.: Gordon 
1974, 268; Majumdar S.K. 1966, 295; Netaji 
1948, 80–85]. Проте до складу нового Робо-
чого комітету ІНК, окрім самого С.Ч. Боса, 
його брата Сарата та Дж. Неру, увійшло 12 
представників правого крила, які 22 лю-
того 1939 р. подали у відставку, вимага-
ючи від С.Ч. Боса створення однорідного 
за складом виконкому, до якого входили б 
виключно однодумці. У відставку подав і 
Дж. Неру, виходячи із власних міркувань. 
Становище ускладнювалося черговим за-
гостренням хвороби президента, а також 
посиленням протиріч у лівому крилі партії 
[детально див.: Majumdar S.K. 1966, 298].

На сесії ІНК у Тріпурі (10–12 березня 
1939 р.) помірковані й праві лідери, ско-
риставшись із відсутності С.Ч. Боса че-
рез хворобу та з розбіжностей серед лівих 
угруповань (що відстоювали кожне свою 
політичну платформу поодинці), пішли у 
рішучий наступ. Спочатку вони виступи-
ли проти висунення ультиматуму англій-
ським правлячим колам (на якому напо-
лягав С.Ч. Бос у своєму президентському 
зверненні до делегатів сесії, яке зачитав 
присутнім Сарат Чандра Бос) і домогли-
ся підтримки більшості сесійного зібран-
ня. Потім представник правого крила 
Г.В. Пант запропонував резолюцію, котра 
значно обмежувала політичну діяльність 
С.Ч. Боса та його однодумців. Її зміст поля-
гав у тому, що президент ІНК мав призна-
чати нових членів Робочого комітету не за 
власним бажанням, як це було, починаючи 
з 1934 р., а виходячи виключно з побажань 
М.К. Ганді, чиї симпатії традиційно були 
на боці поміркованих та правих політиків. 
У найкритичніший момент, під час голосу-
вання, ліве крило виявилося роз’єднаним. 
За словами С.Ч. Боса, Дж. Неру виступив 
проти нього разом зі “старою гвардією” 
[Jog 1969, 158], а найбільше і найвпливові-
ше ліве угруповання в КСП відмовилося 
від підтримки С.Ч. Боса, оголосивши про 
свій нейтралітет під приводом необхід-
ності збереження єдності та згуртованості 
конгресистської організації напередодні 
важливих подій. Це дало змогу правим 
отримати перемогу під час голосування 
щодо резолюції Г.В. Панта [див.: Gordon 
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1974, 273; Lakhanpal 1946, 60; Netaji 1948, 
228–229]. 

Ухвалення цієї резолюції призвело до 
суттєвого зміщення у загальній розстанов-
ці політичних сил у партії, оскільки праві 
віднині могли без будь-яких перешкод 
усувати з її провідного керівного органу 
усіх непотрібних їм діячів, прикриваю-
чись безперечним авторитетом і харизма-
тичним іменем М.К. Ганді. Ліві фактично 
втратили можливість зберегти свої пози-
ції не лише у Робочому комітеті ІНК, а й 
у його партійному апараті, де вони на той 
час мали чималий вплив. Тому вже невдов-
зі праве крило набуло достатньої сили, аби 
повернути собі втрачені позиції у Конгресі 
та його численних організаціях. Так, на 
засіданні ВІКК у Калькутті 29–30 квітня 
1939 р., на якому С.Ч. Бос патетично за-
явив, що віднині він, незважаючи ні на 
що, відмовляється бути президентом ІНК, 
члени ВІКК не вмовляли його залишити-
ся (умовляв лише Дж. Неру), а натомість 
висловили повну довіру одному з провід-
них лідерів правого крила Р. Прасаду (на 
початку 20-х років він разом із Ч. Раджа-
гопалачарією очолював прогандистське 
угруповання противників змін), обравши 
його замість С.Ч. Боса на посаду чергово-
го конгресистського президента на річний 
термін. 1 травня новий голова ІНК призна-
чив Робочий комітет, включивши до його 
складу виключно поміркованих та пра-
вих діячів [Bose 1964, 333; Majumdar R.C. 
1963, 584–585].

Подавши у відставку з посади конгре-
систського президента, С.Ч. Бос 3 травня 
1939 р. оголосив про утворення всере-
дині ІНК нової політичної організації лі-
вої орієнтації, якій він дав назву “Фор-
вард блок” [детально див.: Чувпило 2002, 
175-178]. До неї мали входити лише ліві 
конгресисти на основі індивідуального 
членства. Їхнім завданням була боротьба з 
консерваторами у конгресистській органі-
зації, здобуття ІНК вирішального впливу 
та перетворення його в орган єдиного ан-
тиколоніального фронту усіх патріотичних 
сил Британської Індії з метою подальшого 
розгортання масової боротьби за повну на-
ціональну незалежність. У своїй діяльності 
“Форвард блок” мав цілком керуватися 
програмою ІНК, активно протидіючи полі-
тиці його поміркованих та правих лідерів. 

Фактично С.Ч. Бос не зміг чи не схотів (з 
якихось відомих йому причин) висунути 
принципово нову ідейно-політичну плат-
форму, яка могла б стати реальною осно-
вою для об’єднання усіх лівих угруповань 
всередині Конгресу, а також, можливо, й 
поза ним. Тому ліві майже одностайно роз-
цінили утворення ще однієї організації як 
черговий етап боротьби за владу в ІНК та 
за лідерство у національно-визвольному 
русі, спочатку відмовившись приєднатися 
до “Форвард блоку” і залишивши С.Ч. Бо-
са наодинці зі своєю організацією [деталь-
но див.: Netaji 1948, 103, 234; Sinha 1965, 
462, 465–467]. 

Однак потім, виключно завдяки зусил-
лям С.Ч. Боса, після тривалих та напруже-
них переговорів між керівниками лівих уг-
руповань конгресиситів на скликаній ними 
22–23 червня 1939 р. у Бомбеї спеціальній 
конференції, було ухвалено рішення про 
створення т.зв. Лівого консолідаційного 
комітету (ЛКК). До його складу увійшли 
представники “Форвард блоку” (який так і 
не став масовою організацією), КСП, КПІ, 
Ліги радикальних конгресистів (очолюва-
ної колишнім відомим діячем Комінтерну 
М.Н. Роєм), лівого крила індійських профс-
пілок та Всеіндійської селянської спілки. 
Найголовнішою метою лівої консолідації 
проголошувалося здобуття Індією цілкови-
тої національної незалежності та створення 
суверенної індійської держави. У спеціаль-
ній резолюції, схваленій конференцією, 
вказувалося на необхідність підготовки 
населення країни до вирішального виступу 
проти англійських колонізаторів, аби мак-
симально використати в інтересах націо-
нально-визвольного руху різке погіршення 
міжнародної ситуації й можливі майбутні 
військові проблеми метрополії. Слід зазна-
чити, що з утворенням ЛКК ліві угрупован-
ня зберігали свою організаційну та ідейну 
самостійність, а також повну свободу дій, 
виступаючи кожна окремо зі своєю полі-
тичною платформою. Рішення, ухвалені 
комітетом, були обов’язковими для вико-
нання лише у разі одностайного схвалення 
їх представниками усіх угруповань, що вхо-
дили до його складу [Bose 1964, 404; Netaji 
1948, 104; Sinha 1965, 468–469]. Тому ЛКК 
перетворювався у своєрідний колективний 
дорадчий орган з дуже обмеженими мож-
ливостями та повноваженнями.
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Відразу ж після утворення ЛКК Робо-
чий комітет ІНК скликав у тому ж Бомбеї 
засідання ВІККу, на якому було ухвалено 
запропоновані Робочим комітетом дві важ-
ливі резолюції про внесення змін до Конс-
титуції партії (яка мала замінити програму 
й статут водночас), спрямовані на значне 
обмеження політичної діяльності лівих 
конгресистів. Перша резолюція забороня-
ла членам Конгресу брати участь у всіх 
видах “сатьяграх” (масових гандистських 
ненасильницьких кампаніях) без поперед-
ньої санкції провінційних комітетів партії. 
Оскільки переважна більшість “сатьяг-
рах” проводилася у сільській місцевості, 
то лідери лівих розцінили цю резолюцію 
як серйозну спробу перешкодити їм бра-
ти участь у селянському русі. Друга ре-
золюція надавала практично необмежені 
повноваження місцевим конгресистським 
урядам, у яких переважали помірковані й 
праві, у вирішенні усіх важливих питань 
внутрішнього життя провінцій, у тому 
числі й питань придушення робітничого 
та селянського рухів. Внесення таких змін 
в основний закон партії пояснювалося на-
зрілою необхідністю надати значно біль-
шої ваги парламентській діяльності конг-
ресистів, послабивши роботу серед народ-
них мас, яка з цього часу значною мірою 
відходила на задній план, ставала друго-
рядною [Majumdar R.C. 1963, 586–587; 
Sitaramayya 1947, 114–115; The Bombay 
Chronicle 1939, 28 June]. 

У відповідь на це ЛКК 9 липня 1939 р. 
провів всеіндійський День протесту проти 
Бомбейських рішень ВІКК, організувавши 
по всій країні масові мітинги й демонс-
трації з вимогою їхньої негайної відміни 
[Sinha 1965, 470]. Оскільки Р. Прасад кате-
горично заборонив конгресистам брати в 
них участь, погрожуючи жорсткими санк-
ціями проти порушників наказу президен-
та, Робочий комітет, скликаний у Вардхі 11 
серпня 1939 р., за грубе порушення партій-
ної дисципліни усунув С.Ч. Боса з посади 
президента Бенгальського провінційного 
комітету ІНК та позбавив його права обій-
мати будь-яку виборну керівну посаду у 
вищих партійних органах протягом трьох 
років, починаючи з серпня 1939 р. Різні 
дисциплінарні догани від Робочого комі-
тету отримали й інші ліві конгресисти [де-
тально див.: Bose 1964, 404–406; Majumdar 

R.C. 1963, 590–591; Netaji 1948, 104–105, 
236–237]. Після цього праві в ІНК, як 
стверджував С.Ч. Бос, розпочали широ-
комасштабний наступ у центральній та в 
провінційних конгресистських організа-
ціях, намагаючись повністю усунути ліво-
радикальних діячів з усіх найбільш важли-
вих партійних посад [див.: Bose 1964, 406]. 
Із початком Другої світової війни (в яку 
Британську Індію було втягнуто 3 вересня 
1939 р. – простим оголошенням віце-ко-
роля лорда Лінлітгоу, всупереч волі її на-
родів та переважної більшості політичних 
партій і організацій) ідейно-політична бо-
ротьба в ІНК не послабилася, а ще більше 
загострилася [детально див.: Bose 1964, 
405–407; Majumdar R.C. 1963, 596–600; 
Sinha 1965, 485–511]. Хоча перебіг цієї бо-
ротьби та участь у ній С.Ч. Боса не є пред-
метом нашого дослідження, зазначимо, що 
проблема ставлення до війни та участі у 
ній стала головною причиною посилення 
суперечностей не лише між правими та лі-
вими конгресистами, а й усередині лівого 
крила, в якому знову почали домінувати 
дезінтеграційні процеси. Зокрема, виник-
ли серйозні непорозуміння між КСП та 
КПІ (внаслідок яких комуністів у 1940 р. 
було виключено зі складу КСП, і вони по-
чали проводити політику підтримки Ан-
глії у війні), “Форвард блоком” та КПІ, 
“Форвард блоком” і Лігою радикальних 
конгресистів (що наприкінці 1939 р. ста-
ла Радикально-демократичною партією), 
“Форвард блоком” та КСП, а також між ок-
ремими лідерами угруповань та всередині 
кожної організації. Причому суперечності 
виникали не лише щодо питання ставлен-
ня до війни, а й щодо того, хто очолить 
ліве крило ІНК у нових політичних умо-
вах. У цій боротьбі С.Ч. Бос, висуваючи 
переважно популістські гасла, так і не зміг 
створити чітку ідейно-політичну платфор-
му, яка могла б стати основою консоліда-
ції розрізнених лівих угруповань в умовах 
війни. Тому всі його спроби та докладені 
чималі зусилля задля досягнення єдності 
у ЛКК були невдалими, і вже наприкінці 
1939 р. у ньому залишилися лише “Фор-
вард блок” та Всеіндійська селянська спіл-
ка [Bose 1964, 407]. 

Таким чином, на початку Другої світо-
вої війни в ІНК після тривалої внутрішньо-
політичної боротьби в черговий раз пере-
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могу отримали помірковані й праві діячі 
(переважно – ветерани визвольного руху), 
які, більш реалістично оцінюючи складне 
становище, що склалося у патріотичному 
таборі, віддали перевагу виключно кон-
ституційним формам досягнення неза-
лежності. Ліве крило, лідером якого про-
тягом 1938–1939 рр. був С.Ч. Бос (іноді 
“за популярністю переважаючи навіть 
самого М.К. Ганді”), хоч і мало значний 
вплив серед конгресистів та індійської 
громадськості, все ж не змогло реаніму-
вати масовий народний рух і напередодні 
вступу Британської Індії у Другу світову 
війну було повністю усунене від влади 
у конгресистській організації. Попри те 
що політичний курс ІНК та стратегічний 
і тактичний курс кожного угруповання в 
ньому напередодні Другої світової війни 
були вкрай суперечливими (і це заважає 
глибокому і всебічному аналізу причин 
політичної поразки С.Ч. Боса та очолю-
ваних ним лівих сил), все ж спробуємо 
виділити найважливіші причини поразки. 
Серед них крайня неоднорідність лівого 
крила, яка була причиною неможливості 
досягнення справжньої єдності у його 
лавах; політична недосвідченість лівора-
дикальних конгресистів, серед яких пе-
реважала молодь; відсутність у С.Ч. Бо-
са та інших лівих лідерів оригінальної 
ідейно-політичної платформи, відмінної 
від гандизму, яка могла б згуртувати й 
об’єднати розрізнені та не досить числен-
ні ліворадикальні угруповання (адже від 
імені гандизму виступали помірковані й 
праві лідери, ототожнюючи себе з іменем 
та ідеями Махатми); наявність глибоких 
розбіжностей у поглядах і навіть антипатії 
між С.Ч. Босом та іншими лівими лідера-
ми, котрі нерідко мали корисливі цілі, від-
мінні від загальнонаціональних інтересів; 
велика втома і навіть апатія, що охопили 
значну кількість (якщо не більшість) кон-
гресистів усіх рівнів після невдало про-
ведених масових гандистських ненасиль-
ницьких кампаній громадянської непоко-
ри у першій половині 30-х років ХХ ст., 

внаслідок яких багато з них, з одного боку, 
відчували певну відразу й навіть огиду до 
політичної діяльності, провадячи винятко-
во мирну конструктивну діяльність у ме-
жах гандистських соціальних програм, а з 
іншого боку – остерігаючись спричинити 
жорстокі репресії з боку влади і потрапити 
за ґрати, як це було у 1930–1934 рр., вони 
уникали або відмовлялися брати участь 
у активних антиколоніальних виступах, 
до яких закликав С.Ч. Бос; прагнення 
багатьох конгресистів, особливо керівно-
го складу, провадити відносно безпечну 
й більш спокійну законодавчу діяльність 
всередині реформованих на основі Акту 
1935 р. колоніальних легіслатур та в ор-
ганах місцевого самоврядування; надто 
низький загальноосвітній та ідейно-тео-
ретичний рівень більшості рядових кон-
гресистів, що давало змогу досвідченим 
поміркованим та правим політикам, при-
криваючись іменем М.К. Ганді, майстерно 
маніпулювати громадською думкою і до-
магатися ухвали вигідних для них рішень 
керівними конгресистськими органами; на 
відміну від лівих, єдність та згуртованість 
представників правого крила; величезний 
політичний досвід і майстерність В. Пате-
ля, Р. Прасада, Ч. Раджагопалачарії та ін-
ших ветеранів визвольного руху, які зумі-
ли зберегти традиційний вплив у керівних 
конгресистських структурах та значну 
підтримку партійних мас у центрі й на 
місцях. І останній чинник, який, на пер-
ший погляд, здається другорядним і навіть 
невартим особливої уваги, але насправді 
міг бути чи не вирішальним: як ідеаліст 
і максималіст (мовою сучасних психоло-
гів – перфекціоніст), “С.Ч. Бос був прире-
чений на поразки”, оскільки, “не вміючи 
жити”, тобто будучи мало пристосованим 
до повсякденного людського життя з його 
особливими законами і правилами, він 
часто плутав ідеали, зокрема високі іде-
али свободи й незалежності, з реальним 
життям, яке у Конгресі та й взагалі у ко-
лоніальній Індії було ще дуже далеким від 
його мрій.
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У  своємУ підручнику професор роз-
повів про життя та філософські пог-

ляди Конфуція і його послідовників, а 
потім так охарактеризував конфуціанство:  
“...конфуцианизм отрицает должное и 
нравственное в строгом смысле этого сло-
ва; его этика, по ее неопределенности, 
колеблется между евдемонизмом, утили-
таризмом и фатализмом и впадает во мно-
жество противоречий, непоследователь-
ностей и затруднений” [Козлов 1885, 40].

Олексій Олександрович розглянув інші 
напрями китайської стародавньої філосо-
фії, започатковані Лао-цзи, Ліцієм, Міцієм 
тощо.

Наступний розділ О.О. Козлов присвя-
тив висвітленню історії індійської філосо-
фії, яка, так само, як і китайська, виник-
ла на релігійному ґрунті, але мала свою 
специфіку. Староіндійська філософія, як 
і релігія, намагалася розв’язати питання 
щодо остаточного звільнення людини від 
земних страждань, але дещо по-іншому 
ставила перед собою це завдання й нама-
галася вирішити його в інший спосіб.

Індійська філософія ще за давніх часів 
поділилася на кілька систем та шкіл, і 
Олексій Олександрович докладно розповів 
у підручнику про вчення Веданти, згадав 
інші філософські системи (Санкх’ю, Іогу, 
Ньяю) і перейшов до розгляду буддизму.

Пофесор навів життєпис Сідхартхи Га-
утами, який нібито першим досяг нірвани 
і став Буддою, й зазначив, що, попри на-
явність у його біографії деяких елемен-
тів міфів і перебільшень, є усі підстави  
“...признать как существование Будды, так 
и некоторые важнейшие обстоятельства 
его жизни и деятельности за исторические 
факты” [Козлов 1887, 67]. Олексій Олек-
сандрович порівняв буддійську релігію з 
брахманізмом і виявив між ними як спіль-
ні риси, так і суттєві відмінності. Потім 
він виклав основи філософії буддизму, 
підкресливши, що “...буддийская филосо-
фия совершенно порвала всякую связь с 

откровением Вед: ее истины ни в каком от-
ношении не суть «милость божия», а про-
дукт человеческого разума и умственного 
усилия” [Козлов 1887, 69].

Вчений пояснив зміст усіх чотирьох 
істин, покладених в основу буддійської 
філософії: 1) вчення про існування страж-
дань (земне життя – це ланцюг страждань); 
2) вчення про їхнє виникнення (корінь 
страждань – в жадобі до скороминучих на-
солод – через необізнаність людини в тому, 
куди веде примарне щастя); 3) вчення про 
знищення кореня страждань (приборкання 
власних бажань і пристрастей); 4) вчен-
ня про спосіб врятування від страждань 
(зречення від усього мирського – родини, 
шлюбних відносин, власності тощо і вико-
нання певних заповідей).

О.О. Козлов зазначив: “В сравнении 
буддизма с Ведантой мы должны сказать, 
что он представляет менее выработанную, 
менее последовательную и логическую 
систему, чем Веданта. Это весьма естест-
венно, т.к. Веданта в самой выработанной 
своей форме сложилась гораздо позднее 
буддизма и даже под влиянием воздейс-
твия от него” [Козлов 1887, 75].

“Курс истории философии” О.О. Коз-
лова розроблено на основі використання 
матеріалу, який містять праці О.М. Но-
вицького, Muller’a, Faber’a, Plath’a, 
Deussen’a та багатьох інших філософів, 
творчо переосмисленого і теоретично уза-
гальненого самим автором. Підручник був 
побудований логічно, він містив усю необ-
хідну інформацію для засвоєння студен-
тами питань, пов’язаних із виникненням 
і розвитком філософії. Автор підручника 
розповів про найвизначніших мислителів 
Стародавнього Китаю та Індії, а також про 
їхні філософські погляди, виявив спільні 
риси і відмінності між різними філософсь-
кими системами та школами, порівняв їх з 
релігійними вченнями, дав загальну харак-
теристику. Лекції О.О. Козлова були ко-
рисними для студентів, оскільки сприяли 
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формуванню у них цілісного уявлення про 
поступ світової філософської думки. Після 
відставки О.О. Козлова курс стародавньої 
східної філософії не викладався в Київсь-
кому університеті. Професор О.М. Гіляров 
читав курси з історії середньовічної і нової 
філософії, професор Г.І. Челпанов – курси 
з теоретичної і моральної філософії.

Цікавився питанням про світогляд ста-
родавніх народів, який відбився на їхніх 
релігійних вченнях та міфах, П.І. Аланд-
ський.

Павло Іванович Аландський (1844–
1883) закінчив у 1870 році історико-філо-
логічний факультет Петербурзького уні-
верситету і залишився при університеті го-
туватися до професорського звання. Після 
захисту в 1872 році магістерської дисерта-
ції Павло Іванович почав викладати курс 
грецької словесності як приват-доцент 
Петербурзького університету. У березні 
1874 року він став штатним доцентом на 
кафедрі грецької словесності Київського 
університету Св. Володимира.

Павло Іванович Аландський спеціалі-
зувався переважно на класичній філології, 
але робив спроби (на основі даних історії, 
філології, археології, філософії, психоло-
гії, соціології, фізіології) визначити загаль-
ні закономірності суспільного розвитку 
з урахуванням сукупної дії багатьох фак-
торів свідомої діяльності людини. Колеги 
Павла Івановича вважали, що таке широке 
розуміння завдань вченого “носит отпеча-
ток мечты” [Кулаковский 1884, 8]. Вони 
з іронією ставилися до ідей П.І. Аланд-
ського, для реалізації яких йому, на їхню 
думку, “...необходимы были более глубо-
кие познания в физиологии и психологии, 
нежели те, какие успевал он приобрести 
среди неблагоприятных обстоятельств; 
равным образом... требовалось всесторон-
нее ознакомление с различными отрасля-
ми классической филологии, с каждым 
днем делающей новые успехи и откры-
тия... Личное дарование Павла Ивановича, 
при всей значительности своей, не могло 
возместить вполне пробелов в подготовке 
для проведения в науку новых взглядов и 
методов” [Мищенко 1883, 8].

У 1883 році було опубліковано працю 
П.І. Аландського “Религиозная жизнь в 
современной Индии”, у котрій він роз-
глянув ту частину монографії A.C. Lyall’a 

“Asiatic Studies religious and cocial” (1882), 
де ішлося про релігійне життя однієї з ін-
дійських провінцій, у якій прості форми 
релігії розвивалися поряд з більш складни-
ми й досконалими. На прикладі цієї про-
вінції автор запропонував класифікацію 
індійських релігійних вчень, пояснив їхній 
зміст, визначив особливості виникнення і 
формування релігійних почуттів, описав 
місцевих богів – видатних предків, що 
мали бездоганну репутацію і були долу-
чені до “святих”.

A. Lyall зробив спробу спростувати ус-
талену в науці тезу про виникнення міфів з 
єдиного джерела, яким є враження людини 
від навколишнього світу та обожнення сил 
природи й наділення їх людськими якос-
тями. Автор висунув іншу гіпотезу: бага-
то індійських міфів беруть свій початок 
зі спогадів очевидців про життя і видатні 
вчинки відомих людей, яких згодом визна-
ли святими.

A. Lyall вивчав також ставлення мож-
новладців до релігії в різних країнах Схо-
ду (зокрема в Індії та Китаї) і дійшов вис-
новку, що в Індії держава не втручалася у 
справи релігії, проте в “Китае государство 
сумело обратить религию в послушное и 
податливое орудие власти” [Аландский 
1883, 230].

Заслуга П.І. Аландського полягала в 
ознайомленні вітчизняних фахівців з но-
вою і надзвичайно змістовною працею 
A.С. Lyall’a. Проте його коментарі не ви-
різнялися аналітичністю і не мали жод-
ного наукового значення. Павло Іванович 
фактично лише старанно переповів росій-
ською мовою зміст кількох глав з моногра-
фії A. Lyall’a.

Протягом 1885–1914 рр. кафедру порів-
няльного мовознавства і санскриту у 
Київському університеті очолював профе-
сор Ф.І. Кнауер.

Федір (Фрідріх) Іванович Кнауер (1849–
1918) у 1877 році закінчив богословсь-
кий факультет Дерптського університету, 
одержавши диплом дійсного студента. Не 
відчуваючи покликання до пастирського 
служіння в церкві, він восени того ж року 
вступив на історико-філологічний факуль-
тет Дерптського університету. Спершу 
юнак спеціалізувався на класичній філоло-
гії і відвідував семінари професора В. Гер-
шельмана, які проводилися латинською 
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мовою, але незабаром, під враженням 
блискучих лекцій доцента (пізніше – про-
фесора) Л. Мейєра та академіка Л. Шре-
дера, захопився порівняльним мовознавс-
твом і санскритом.

У 1880 році Федір закінчив університет 
і одержав ступінь кандидата порівняльно-
го мовознавства і німецької мови. Після 
складення додаткових іспитів і прочитан-
ня пробних лекцій він того ж року одержав 
звання старшого викладача Закону Божого 
і німецької мови.

Восени 1880 року Федір Іванович виї-
хав у закордонне наукове відрядження –
прослухав лекції Дельбрюка з порівняль-
ного мовознавства, Сіверса – з порівняль-
ної граматики германських мов, Каппелле-
ра – із санскриту, Вільгельма – із зендської 
мови в Єнському університеті. Водночас 
він збирав матеріал для магістерської ди-
сертації, присвяченої проблемі наголосу в 
санскриті, роботу над якою закінчив восе-
ни 1881 року в Росії.

Навесні наступного року Федір Івано-
вич знову вирушив за кордон і протягом 
півтора року слухав в університеті Тюбін-
гена лекції професора Р. Рота, під впливом 
яких зацікавився літературою ритуальних 
сутр.

У вакаційний період 1882 року Ф.І. Кна-
уер приїхав у Дерпт, склав спеціальні іс-
пити і захистив магістерську дисертацію. 
Повернувшись із закордонного відряджен-
ня у жовтні 1883 року, Федір Іванович до 
травня наступного року перебував у Моск-
ві, а потім знову відбув до Дерпта, де роз-
почав педагогічну діяльність в універси-
теті як приват-доцент. У жовтні 1884 року, 
після захисту дисертації, він здобув уче-
ний ступінь доктора порівняльного мово-
знавства.

В 1885 році Ф.І. Кнауера за власним ба-
жанням було переведено на посаду штат-
ного приват-доцента Київського універси-
тету. 1 січня 1886 р. його було обрано екс-
траординарним, а 1 січня 1890 р. – орди-
нарним професором університету Св. Во-
лодимира [Кнауэр 1903].

Яскравим прикладом викладацької май-
стерності професора Ф.І. Кнауера є його 
вступна лекція до курсу порівняльного 
мовознавства, котру він прочитав в універ-
ситеті Св. Володимира 5 березня 1885 р. 
Федір Іванович розпочав лекцію зі стислої 

характеристики свого предмета, зокрема 
зазначив, що “...есть много народов, нахо-
дящихся между собою в родстве по языку 
и по крови, и что самое главное или, по 
крайней мере, самое важное семейство из 
них составляют индоевропейские народы” 
[Кнауэр 1885, 59]. Він підкреслив особли-
ве значення для розвитку порівняльного 
мовознавства індоєвропейських народів 
вивчення староіндійської мови – санскри-
ту. Ф.І. Кнауер зауважив, що за багатьма 
ознаками найбільш споріднена із санс-
критом староіранська мова, відома також 
під назвою зендської: “По звукам, формам 
слов, грамматическому строю, флексии, 
синтаксису санскрит и зенд являют перед 
нами такое близкое сродство, что позволи-
тельно было бы назвать их как бы бывши-
ми родными братьями, ибо они относятся 
друг к другу почти как наречия. Они со-
ставляют особенную группу индоевропей-
ских языков, получившую впоследствии 
название арийских” [Кнауэр 1885, 59]. 
Ф. Кнауер вважав стародавніх індійців і 
персів спорідненими народами, оскіль-
ки про це свідчать схожі сюжети в їхніх 
найдавніших писемних пам’ятках. Задля 
підтвердження цієї тези Федір Іванович 
переповів студентам зміст одного уривка 
з Авести (священної книги стародавньої 
перської релігії), в якому розповідалося 
про те, як Заратуштра переконував свій 
народ у тому, що віра, котру він поширю-
вав, не була вигадана ним самим, а ґрун-
тувалася на одкровеннях Божих. Ф.І. Кнау-
ер порівняв розповідь пророка про Іма 
в Авесті з описом Яма у Ведах (пам’ятці 
Стародавньої Індії) і підкреслив наявність 
аналогій, котрі свідчать про те, що “...ис-
тория или, точнее, миф о Яме и Име начал 
образовываться уже в том отдаленном пе-
риоде, когда ведийский и зендский народы 
еще не отделились друг от друга” [Кна-
уэр 1885, 65]. І в наступних своїх лекціях 
Ф.І. Кнауер вдавався до цікавих літератур-
них сюжетів, аби якнайкраще пояснити 
студентам складні розділи курсу.

Ф.І. Кнауер багато уваги приділяв під-
готовці навчальної літератури – ґрунтов-
них підручників, за якими десятиліттями 
навчалися студенти в російських універ-
ситетах: наприклад, “Учебник для изуче-
ния санскрита” (1891, у співавторстві з 
В.Ф. Міллером), “Учебник санскритского 
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языка. Грамматика. Хрестоматия. Словарь” 
(1908), “Лекции по сравнительной грамма-
тике индоевропейских языков” (1913) та 
інші. Переважна більшість підручників і 
наукових праць Ф.І. Кнауера вийшла дру-
ком німецькою мовою.

Протягом багатьох років Ф.І. Кна-
уер працював над виданням унікальних 
пам’яток індійської літератури – гріхья-
сутри і шраутасутри школи Манава. Ці 
видання стали найкращими посібниками 
для усіх російських і українських санскри-
тологів, які цікавилися пізньоведійськими 
текстами і ритуалом [История отечествен-
ного... 1997, 76].

Для поглибленого вивчення студентами 
порівняльного мовознавства та староіндій-
ської філології Федір Іванович організував 
у Київському університеті спеціальний 
семінарій, завдяки якому здобули міцні 
знання багато майбутніх відомих індологів 
та лінгвістів, серед яких був і М.Я. Кали-
нович.

Михайло Якович Калинович (1888–
1949) після закінчення у 1907 році київсь-
кої гімназії Павла Ґалаґана вступив на істо-
рико-філологічний факультет Петербурзь-
кого університету, але через тяжку хворобу 
змушений був припинити навчання. На-
ступного року Михайло вступив до Київсь-
кого університету, де зацікавився порів-
няльним мовознавством, староіндійською 
та слов’яно-руською філологією, тому од-
ночасно відвідував семінарії професорів 
Ф.І. Кнауера і В.М. Перетца. В 1812 році 
М.Я. Калинович закінчив університет і виї-
хав у закордонне відрядження для вдоско-
налення наукової кваліфікації. У Лейпцизь-
кому університеті під керівництвом В. Він-
діша він опановував індійську філологію, 
К. Бругмана – поглиблено вивчав порів-
няльну граматику індоєвропейських мов 
та грецьку мову, А. Лєскіна – студіював ли-
товську мову. Михайло Якович працював у 
наукових установах, архівах і книгозбірнях 
Парижа, Лондона, Мілана, Монтевідео, Бу-
енос-Айреса, зібрав багатий матеріал для 
магістерської дисертації, написав чернетки 
деяких глав, але його плідну роботу пере-
рвала Перша світова війна. Під час квап-
ливого від’їзду на батьківщину він загубив 
численні зошити з цінним фактологічним 
матеріалом, деякі рукописи та чорновий 
варіант дисертації.

Повернувшись до Києва, М.Я. Кали-
нович склав магістерські іспити, в 1916 
році почав працювати в університеті при-
ват-доцентом кафедри порівняльного мово-
знавства, викладав порівняльну граматику 
індоєвропейських мов, санскрит, історію 
староіндійської літератури і фактично 
виконував обов’язки завідувача кафедри. 
Він працював (з невеликими перервами) у 
 цьому навчальному закладі до кінця життя. 
В 1924 році М.Я. Калинович здобув про-
фесорське звання, в 1939 році його було 
обрано академіком АН УРСР. Педагогічну 
діяльність він поєднував з напруженою на-
уковою роботою, з 1924 року був штатним 
співробітником науково-дослідної кафед-
ри мовознавства історично-філологічного 
відділу ВУАН, з 1930 року завідував від-
ділом загального мовознавства новоутво-
реного Інституту мовознавства АН УРСР, 
упродовж 1939–1944 рр. був його директо-
ром [Жлуктенко 1991].

Серед усього розмаїття літературного 
надбання Стародавньої Індії Михайло Яко-
вич особливо цікавився розвитком драма-
тургії, котра, на його думку, найяскравіше 
віддзеркалювала самобутні звичаї індій-
ців, їхню вдачу, світогляд, а також флору і 
фауну цієї чарівної країни: “Пусть фабула 
драмы однообразна, пусть характеры дейс-
твующих лиц предназначены поэтикой, 
строго определяющей, каким должен быть 
главный герой, каковы особенности почти 
неизменных участников действия – виду-
шаки и виты, однако даже краткий диалог 
показывает, что лица, ведущие его, насто-
ящие индусы, а не отвлеченные схемы ха-
рактеров с индийскими только именами, 
что обстановка, условия и место действия 
свидетельствуют о подлинной Индии” 
[Калинович 1916, 6].

Першу свою наукову працю з індоло-
гії “Природа и быт в древнеиндийской 
драме” (1916) І. Калинович присвятив 
дослідженню способів зображення навко-
лишнього світу, на тлі якого розгорталася 
дія переважної більшості староіндійських 
драматичних творів. Вчений зазначив, що 
індійську драму просякнуто атмосферою 
еротики, а її інтригу побудовано на кохан-
ні, кінцівка п’єс завжди щаслива: супер-
ницю приборкано, спокутувано родове 
прокляття, подолано підступи розлучниці-
чаклунки та усіх лиходіїв, люблячі серця 



Східний світ №4 2006�0

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

поєднано, молодята чекають поповнення 
родини. Природа, додав Михайло Яко-
вич, традиційно відіграє в староіндійських 
драматичних творах роль співчутливого 
сентиментального свідка історії кохання. 
М.Я. Калинович докладно охарактеризу-
вав три основні види опису природи, які 
можна побачити в староіндійській драмі, 
коли: 1) місцевого колориту майже не по-
мітно; 2) відчувається своєрідний колорит 
Індії (вчений розрізняв реалістичні описи 
природи й умовні, до яких відносив зобра-
ження навколишнього світу в казках, міфо-
логічних історіях); 3) конкретна місцевість 
вимальовується у найдрібніших деталях. 
Такі самі схеми, за словами автора, засто-
совувалися і для зображення картин побу-
ту. М.Я. Калинович дійшов висновку, що 
“...как и античные поэты, индусы почти не 
знают любованья одной природой, которая 
бы резко, как у романтиков, противопола-
галось человеку. Весь мир им представля-
ется гармоничным земным раем, где люди 
так же необходимы и прекрасны, как аро-
маты, цвета и цветы” [Калинович 1916, 32]. 
Із квітів найчастіше в індійській драмі зга-
дувався лотос, із тваринного світу – слон. 
Автор підкреслив, що пристрасть до аро-
матів і майстерна передача запахів також 
були характерними рисами староіндійської 
драми, дія якої розгорталася переважно у 
спекотний день, іноді – вночі. Явища при-
роди зазвичай зображувалися не прямо, а 
опосередковано – через поведінку тварин, 
птахів, зовнішній вигляд рослин тощо.

Праця М.Я. Калиновича, в якій всебіч-
но охарактеризовано староіндійську дра-
му, довго зберігала своє важливе наукове 
значення і в 1962 році перевидавалася 
разом з іншими дев’ятьма найвидатніши-
ми творами з індійської філології у книзі 
“Избранные труды русских индологов-фи-
лологов”.

Іншим великим індологічним дослід-
женням М.Я. Калиновича стала стаття 
“Бхавабхути Шрикантха” (1918), присвя-
чена древньоіндійському драматургові, 
життєвий шлях якого залишався невідо-
мим через брак достовірних даних. Михай-
лові Яковичу пощастило під час перегляду 
творів Бхавабхуті натрапити на матеріал, 
котрий торкався його життєпису. М.Я. Ка-
линович датував життя і творчість індій-
ського драматурга приблизно серединою 

vii ст. н.е., реконструював основні віхи 
його життя, розповів, зокрема, що Бхаваб-
хуті народився у Падмапурі в місцевості 
Відарбха, походив із брахманського роду, 
мав репутацію високоосвіченої людини.

Наукову працю “Концентри індійсько-
го світогляду” (1928) М.Я. Калинович по-
будував на величезному фактологічному 
матеріалі і простежив у ній поступ літера-
турного процесу Стародавньої Індії про-
тягом трьох тисячоліть. Ця розвідка стала 
останнім дослідженням вченого в галузі 
індології, пізніше він опрацьовував пере-
важно проблеми загального мовознавства, 
вивчав, зокрема, питання зв’язку мови і 
мислення, походження мови, визначення 
слова й речення і т.ін.

Випускники Київського університету, 
учні професора Ф.І. Кнауера Олексій Пет-
рович Баранников (1890–1952) та Борис 
Олександрович Ларін (1893–1964) стали 
відомими вченими в галузі староіндійської 
філології, академіками, але працювали не 
в Києві. Отже, науковий доробок М.Я. Ка-
линовича був вершиною досягнень у га-
лузі староіндійської літератури в Києві. 
Пізніше цей науковий напрямок в Україні 
занепав.

Вивчав особливості формування апара-
ту державного управління Індії випускник 
1902 року юридичного факультету Київсь-
кого університету, спеціаліст у галузі дер-
жави і права, приват-доцент Київського уні-
верситету Олександр Олексійович Жилін. 
В “Очерке организации управления Бри-
танской Индийской империи” (1908) він 
охарактеризував Англію як одну з найпо-
тужніших європейських держав, що мала 
великі колоніальні володіння, до того ж  
“...политическая организация различных 
владений британской короны, объединяе-
мых лишь признанием суверенитета Ан-
глии и верховенства английского парла-
мента, представляла самые разнообразные 
правительственные формы, неподдающие-
ся более или менее точной классификации” 
[Жилин 1908, 1]. Серед усіх залежних від 
Англії країн автор зосередив увагу на Ін-
дії. Він розглянув форми її управління від 
перших вторгнень англійців на індійські 
землі до 1858 року, який ознаменувався ве-
ликим національно-визвольним повстан-
ням, жорстоко придушеним окупантами. 
Потім автор охарактеризував у загальних 
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рисах систему управління в Індії під час 
чинності закону 1858 року, який регламен-
тував повноваження центральних органів 
влади та законів, ухвалених у 1861-му і 
1892 роках, котрі стосувалися місцевої 
адміністрації. О.О. Жилін зазначив, що 
керівництво колонією здійснювалося під-
звітним англійському парламенту статс-
секретарем, який формував спеціальну 
раду у справах Індії – фактично дорадчий 
орган; на чолі місцевого управління стояв 
призначений королем генерал-губерна-
тор з досить широкими повноваженнями, 
який впроваджував у життя свої укази за 
допомогою спеціальної виконавчої ради, 
що складалася із шести осіб. Олександр 
Олексійович Жилін дійшов висновку, що 
“...верховным распорядителем судьбами 
Индии является в конечном итоге не статс-
секретарь Индии, а английский кабинет 
и английский парламент” [Жилин 1908, 
14]. Він додав, що, починаючи з кінця  
80-х років ХІХ ст., в Індії щорічно склика-
лися національні конгреси для обговорен-
ня найактуальніших політичних і суспіль-
них питань, але ухвалені цими зборами 
рішення Англія не брала до уваги.

Студенти Київського університету та-
кож цікавилися індологією. Г. Васильєв, 
наприклад, у 1867 році подав на розгляд 
історико-філологічного факультету канди-
датську працю “Сличение индийских зако-
нов Ману о браках с брачными обычаями 
славян по летописи Нестора, с объяснением 
древне-германских Bruthlauft”. Він розгля-
нув станси з третьої книги законів Ману (у 
перекладі Deslongchamp’a), в яких просте-
жуються найдавніші погляди індійців на 
шлюб, причому зосередив увагу на шлю-
бах, які здійснювалися за спільною згодою 
молодих, після примусового викрадення 
дівчини або ж викрадення зі згоди нарече-
ної, але всупереч бажанню родичів. Автор 
порівняв ці види одружень з тими, про які 
йшлося в літописі Нестора. Г. Васильєв 
навів розповідь літописця про випадки 
“умикання” наречених як із примусу, так 
і за взаємною згодою, а також про продаж 
наречених. Ці звичаї поступово втратили 
свій первісний зміст і збереглися вже як 
весільні обряди. Г. Васильєв виявив певні 
аналогії в описанні старослов’янських та 
староіндійських шлюбів і зробив досить 
несподіваний висновок: “...замечательное 

согласие того, что говорит Нестор о брач-
ных обычаях славян во времена язычества, 
с тем, что содержится об этом предмете в 
законах Ману... служит, по нашему край-
нему разумению, новым подтверждением 
высокой добросовестности нашего перво-
го летописца, преподобного Нестора, кото-
рый что видел и слышал, по истине, так и 
записал” [Васильев 1867, 19]. Твердження 
про схожість одружень у слов’ян та індій-
ців, зроблене на підставі рукопису Несто-
ра, не може бути критерієм підтвердження 
достовірності цього рукопису. Навпаки, 
літопис Нестора, автентичність якого до-
ведена методами слов’янської палеографії 
і текстології, а також шляхом порівнян-
ня його з творами інших давньоруських 
письменників та літописців, може вико-
ристовуватися спеціалістами для вивчення 
культурних традицій народів. Крім того, 
автор надто довільно прокоментував цей 
рукопис, окремі фрази літописця він трак-
тував із власними домислами, інші взагалі 
залишив без уваги, деякі гіпотези обґрун-
тував непереконливо, з помітними натяж-
ками, сучасні йому простонародні весільні 
церемонії розглянув лише на прикладі об-
рядів однієї Тверської губернії – як втілен-
ні спільноросійських весільних традицій.

Хоча кандидатська праця Г. Васильєва 
була доволі посередньою, рада факуль-
тету визнала її задовільною – як першу в 
Київському університеті спробу проведен-
ня порівняльно-історичного дослідження 
стародавніх слов’янських, германських, ін-
дійських традицій сватання та одруження.

Становлення українського китаєзнавс-
тва пов’язане з ім’ям Бориса Григоровича 
Курца (1885–нев.). Хоча період наукової 
діяльності професора Б.Г. Курца здебіль-
шого не вкладається у хронологічні рамки 
даної праці, проте, на наш погляд, доречно 
буде сказати кілька слів про його творчий 
доробок, оскільки сфера наукових інтересів 
вченого сформувалася ще за студентських 
років в університеті Св. Володимира, де він 
у 1910 році блискуче захистив кандидатсь-
ку працю “Политические и торговые отно-
шения России с Китаем в xviii веке”, яку 
було відзначено золотою медаллю.

Після закінчення Київського універси-
тету і захисту в 1919 році магістерської 
дисертації Борис Григорович Курц опра-
цьовував проблеми російсько-китайських 
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відносин (переважно у галузі торгівлі) під 
час роботи у вищих навчальних закладах 
Києва та у сходознавчих установах Всеук-
раїнської академії наук, аж доки в 1937 році 
його не було заарештовано і заслано в міс-
ця позбавлення волі.

У перших наукових працях джерело-
знавчого характеру (“Донесение Родеси и 
Архангельско-Балтийский вопрос в поло-
вине xvii века” (1912), “Состояние Рос-
сии в 1650–1655 гг. по донесению Родеси” 
(1914), “Сочинение Кильбургера о русской 
торговле в царствование Алексея Михай-
ловича” (1915)) Борис Григорович Курц 
досліджував питання про співвідношення 
державних і приватновласницьких інтере-
сів у економіці середньовічної Росії. Потім 
він повернувся до проблематики, якою за-
хопився ще під час навчання у Київсько-
му університеті, і в 1927 році опублікував 
статтю “Колониальная политика России и 
Китая в xvii–xviii вв.”, у якій охаракте-
ризував взаємовідносини імперій, визна-
чив їхні сфери впливу, проаналізував ста-
новище підкорених ними народів, зокрема 
кочових. Трохи перероблена, ця розвідка 
увійшла як окрема глава до монографії 
Б.Г. Курца “Русско-китайские сношения 
в xvii и xviii столетиях” (1929). У цій 
книзі автор визначив особливості торгів-
лі між Росією та Китаєм до встановлення 
між цими державами дипломатичних від-
носин, розповів про перше російське по-
сольство в Китаї, проаналізував російсько-
китайські зв’язки протягом 1654–1805 рр., 
навів цікаві дані про обсяг російсько-ки-
тайського товарообороту у xviii ст., до-
слідив колоніальну політику Росії та Ки-
таю у xviii ст. Він дійшов таких виснов-
ків: Росія у зносинах з Китаєм керувалася 
насамперед економічним зиском, Китай – 
територіальними зазіханнями; торговель-
ні зв’язки між цими державами спочатку 
були однобічними (з боку Росії), пізніше 
стали обопільними; локальний військовий 
конфлікт спалахнув лише одного разу – у 
xvii ст., у xviii ст. країни обмежувалися 
лише взаємними погрозами; в російсько-
китайських відносинах мали місце нещи-
рість, підозри, непорозуміння; зовнішня 
політика Китаю була виваженішою й по-
міркованішою, ніж російська.

Проблеми російсько-китайських тор-
говельних зв’язків у xvii–xviii ст. 

Б.Г. Курц розглянув у працях: “Из исто-
рии торговых сношений России с Китаем 
в xvii ст.” (1928), “Як постала державна 
караванна торгівля Росії з Китаєм у xvii 
ст.” (1929), “Государственная монополия 
в торговле России с Китаем в первой по-
ловине xviii в.” (1929), “Занепад росій-
сько-китайської торговельної монополії в 
2-й половині xviii ст.” (1929) та інших. 
Дві невеликі статті (“Схід, імперіалізм та 
СРСР” (1927) і “Шляхи економічної полі-
тики Росії та СРСР на Сході” (1928)) Борис 
Григорович присвятив аналізові поточ-
ної економічної політики СРСР на Сході, 
висунув обґрунтовані пропозиції щодо її 
вдосконалення.

Б.Г. Курц першим почав опрацьовувати 
історіографію українського сходознавства, 
але його “Огляд літератури про Схід, що 
вийшла на Україні в 1924–1932 рр.” зали-
шився незавершеним – у рукописі.

Сучасні сходознавці високо цінують 
науковий доробок професора Б.Г. Курца і 
називають його “першою величиною ук-
раїнського китаєзнавства свого часу” [Кік-
тенко 1997, 82].

В університеті Св. Володимира поміт-
ного розвитку набуло візантинознавство. 
Киянин Володимир Степанович Іконников 
(1841–1923) у 1865 році закінчив Київський 
університет зі ступенем кандидата. В 1866 
році він став приват-доцентом Харківсько-
го університету і протягом року читав курс 
російської історії на історико-філологіч-
ному і юридичному факультетах. Восени 
1867 року Володимира Степановича було 
призначено викладачем географії Другої 
Одеської гімназії. Після захисту в 1868 
році магістерської дисертації (“Максим 
Грек”) він став доцентом кафедри росій-
ської історії в університеті Св. Володими-
ра. В 1869 році В.С. Іконников захистив 
докторську дисертацію і наступного року 
був обраний професором Київського уні-
верситету. В 1873–1913 рр. В.С. Іконников 
був головним редактором “Университет-
ских известий”, протягом 1877–1880 рр. і 
1883–1887 рр. – обіймав посаду декана іс-
торико-філологічного факультету Київсь-
кого університету. В 1914 році В.С. Ікон-
ников увійшов до складу дійсних членів 
Петербурзької академії наук, у 1921 році 
його було обрано академіком Української 
академії наук. В.С. Іконников – один із 
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фундаторів Історичного товариства Несто-
ра Літописця, головою якого був протягом 
1873–1877 років [Биографический сло-
варь... 1884, 228–234].

У Київському університеті Володимир 
Степанович викладав стародавню і нову 
російську історію та російську історіогра-
фію. Наукові дослідження В.С. Іконникова 
торкалися історії суспільно-політичних і 
культурних рухів у Росії та Україні, візан-
тійсько-російських відносин, історіогра-
фії, джерелознавства, історії науки, науко-
вої біографістики. Значний інтерес стано-
вить його докторська дисертація – “Опыт 
о культурном значении Византии в русской 
истории”, яку було опубліковано в “Уни-
верситетских известиях” у 1869 році під 
назвою “Исследование о главных направ-
лениях в науке русской истории в связи с 
ходом образованности”. У цій праці вче-
ний порівняв стан освіти й науки в Росії та 
у Західній Європі в період Середньовіччя 
і дійшов висновку, що “...в развитии науч-
ных понятий древняя Россия и Западная 
Европа представляют резкий контраст: 
между тем как на Западе остатки древней 
образованности послужили основанием, 
из которого развилась культура новой Ев-
ропы... Россия, почти до xvii века, нахо-
дилась в одинаковом положении, так как 
сумма знаний оставалась постоянно одна 
и та же. А когда в xviii веке, окончатель-
но выведенная из прежнего изолирован-
ного положения, Россия вошла в непосред-
ственное отношение к Западной Европе, 
то, естественно, должна была подчинить-
ся более сильной цивилизации – европей-
ской, и эта подчиненность сохраняется до 
сих пор” [Иконников 1869, 1].

Володимир Степанович зробив огляд 
діяльності російських училищ, почина-
ючи з доби християнства, і переконався, 
що “светская мудрость не закладывалась в 
древнерусскую школу” [Иконников 1869, 
7]. На його думку, навчальні заклади Росії 
за старих часів перебували в занепаді, а 
освітні функції перейняли на себе монас-
тирі, котрі поширювали “книжну” освіту: 
“До xvii века у нас не было науки; наша 
литературная деятельность до того вре-
мени верно характеризуется названием 
книжность. Она состояла в самом тесном 
отношении к религии и была ее результа-
том.... Это подтверждают характер школ, 

содержание книг и общий уровень знаний” 
[Иконников 1869, 3]. Цей факт учений по-
яснив тим, що “...в то время, когда Россия 
подчинилась влиянию Византии, господ-
ство религиозных идей достигло там пол-
ного апогея и монастыри давали направле-
ние обществу. Отсюда распространилось 
влияние византийской образованности на 
Россию, и потому оно вполне может назы-
ваться монастырским. Такое влияние со-
вершалось путем книжным, т.к. монасты-
ри сосредоточили в своих стенах богатые 
библиотеки, и посредством монастырско-
го воспитания” [Иконников 1869а, 1].

В.С. Іконников розповів у своїй праці 
про будівництво численних монастирів, 
підкреслив великий внесок церковних 
установ у справу колонізації північно-
східного краю Росії, висвітлив боротьбу 
язичництва та різних релігійних сект із 
християнством. Володимир Степанович 
простежив процес становлення і розвитку 
монастирських господарств аж до xvi ст., 
коли монастирі вже володіли величезними 
земельними угіддями та матеріальними ре-
сурсами і, попри своє первісне призначен-
ня зречення усього мирського та служіння 
Всевишньому, часто-густо перетворювали 
свої парафії на справжні міста з добре роз-
виненою інфраструктурою. В ході свого 
розвитку, як стверджував В.С. Іконников, 
монастирі поступово набували й політич-
ного значення. Церковні діячі почали втру-
чатися у справи князів, давати їм поради 
щодо управління підлеглими, брати участь 
в офіційних переговорах можновладців. 
Церковні пастирі під час вирішення важ-
ливих питань часом зверталися до збірок 
візантійського права, наприклад – церков-
ного кодексу Номоканона (котрий містив 
норми й світського права), за зразком якого 
пізніше складалися руські Кормчі. “Пре-
обладание в течение продолжительного 
периода греческого элемента в высшей 
иерархии России, при слабости ее юриди-
ческих форм, – зазначав В.С. Іконников, – 
содействовало широкому применению 
византийских юридических источников к 
русскому законодательству, которое, на-
чавшись в духовной сфере, благодаря сме-
шению церковного элемента со светским, 
отличающему византийскую юриспруден-
цию, перешло в область гражданскую и 
господствовало в течение всего древнего 



Східний світ №4 2006�4

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

периода русской истории. Введение же 
византийского права в жизнь русского об-
щества радикально изменило его взгляды 
на преступления уголовные, религиозные 
(сюда относились дела и семейные) и по-
литические” [Иконников 1869б, 57].

Отже, вчений намагався довести, що 
протягом тривалого часу, а саме – від доби 
св. Володимира і майже до часів реформ, 
запроваджених Петром І, Росія перебува-
ла під потужним візантійським впливом, 
який спочатку виник на релігійному ґрунті, 
а згодом, завдяки проникненню візантій-
ського права до державного, цивільного, 
кримінального та ін. чинного законодавс-
тва, поширився на всі сфери російського 
суспільства.

Про монографію В.С. Іконникова не-
гативно відгукнулися професори Василь 
Олексійович Більбасов (1837–1904) і 
Василь йосипович Ключевський (1841–
1911).

Василь Олексійович Більбасов у рецен-
зії на працю В.С. Іконникова, опубліко-
ваній в “Русском Вестнике”, спростував як 
абсурдну одну з основних тез автора щодо 
стагнації російської освіти, науки та куль-
тури протягом багатьох століть і нагадав 
йому про те, що на Московщині з давніх-
давен існувало літописання, поширювала-
ся писемність, перекладалися і вивчалися 
іноземні твори, розвивалися філософія, 
історія, природознавство, постійно попов-
нювалися новими виданнями багаті біб-
ліотеки і т.ін.

Заперечив Василь Олексійович і твер-
дження про візантійський вплив на Росію, 
який було охарактеризовано як монас-
тирський. Опонент навів приклади суто 
самобутніх явищ у різних сферах російсь-
кого суспільства – міжусобиця князів, бо-
ротьба боярських партій, міське самовря-
дування, утворення війська, опричництво, 
війни тощо, – які аж ніяк не узгоджували-
ся з монастирською лагідністю, покірливі-
стю, побожністю.

На думку В.О. Більбасова, автор пе-
реобтяжив свою монографію зайвим ма-
теріалом, замість розгляду принципово 
важливих питань, тому і висновки його 
залишилися необґрунтованими. Василь 
Олексійович вважав, що три великі гла-
ви (про монастирську колонізацію, про 
заселення північно-східних земель росій-

ським племенем та про єресі) варто було 
б виключити з праці як такі, що не стосу-
ються предмета дослідження, а натомість 
включити розділи з докладним порівняль-
но-історичним аналізом візантійських і 
російських юридичних пам’яток, аби піс-
ля наукового зіставлення цих документів 
з метою виявлення їхніх спільних рис та 
відмінностей дійти об’єктивного висновку 
щодо наявності (або відсутності) візан-
тійського впливу на формування чинного 
законодавства Росії, а отже, й на різні сфе-
ри життя росіян.

Професор В.О. Більбасов помітив, що 
автор часто суперечив сам собі, то ствер-
джуючи, що зближення Росії з Європою 
розпочалося за часів Івана ІІІ, то датуючи 
поворот до Заходу тільки епохою Петра І.

Василь Олексійович вказав на числен-
ні випадки помилкового прочитання і ко-
ментування В.С. Іконниковим стародавніх 
рукописів, викрив його майже дослівні 
запозичення з наукових публікацій без по-
силань на відповідні видання. На основі 
всього вищевикладеного В.О. Більбасов 
дійшов “...к признанию полной неудов-
летворительности труда г. Иконникова” 
[Бильбасов 1870, 291].

В 1870 році В.С. Іконников опублікував 
статтю “Возражения на рецензию г. Биль-
басова о соч. «Опыт исследования о куль-
турном значения Византии в русской исто-
рии»”, в якій зробив спробу з властивою 
йому багатослівністю й непослідовністю 
обстояти власну думку.

На підтвердження своєї тези про тривалу 
стагнацію російської освіти, науки та куль-
тури, а також їхній “монастирський” ха-
рактер Володимир Степанович вказав, що, 
хоч на Русі і вивчалася перекладна літера-
тура, вся вона була богословською за зміс-
том, так само як і в бібліотеках зберігалися 
лише церковні видання; природознавство 
розвивалося у напряму марновірства, про 
що свідчить поширення трактатів Інди-
коплова з його міфічними теоріями про бу-
дову Всесвіту. Стосовно ж згаданих рецен-
зентом віч, земських соборів, війн і т.п., то 
В.С. Іконников наголосив на тому, що полі-
тичні та соціально-економічні проблеми 
не були предметом його дослідження, він 
зосередив увагу лише на поступі наукової 
думки, освіти, літератури, особливостях 
виховання, побутових звичаях росіян.
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Що ж до вилучення з монографії певних 
глав і доповнення її іншим матеріалом, то 
В.С. Іконников, всупереч самому собі, по-
чав наполягати на важливості розгляду пи-
тань, пов’язаних із заселенням російським 
племенем північного регіону та з монас-
тирською колонізацією, для характеристи-
ки економічного становища країни і хрис-
тиянської місії монастирів. З приводу єре-
сей він зазначив, що ця глава є важливою 
для висвітлення взаємної боротьби між 
опозицією і пануючими на церковних те-
ренах вченнями та порядками. І вже зовсім 
безпорадними виглядають твердження Во-
лодимира Степановича про те, що для до-
ведення впливу візантійської юриспруден-
ції на церковний і світський кодекс Росії 
йому вистачило кількох сторінок тексту.

Стосовно помічених рецензентом за-
позичень В.С. Іконников визнав, що іноді 
справді наводив окремі фрази з різних пуб-
лікацій, але не робив посилань, оскільки 
дещо замінював їх [Иконников 1870].

Багато зауважень В.О. Більбасова до 
докторської дисертації В.С. Іконникова 
збігалися з думкою іншого відомого іс-
торика – професора В.й. Ключевського. 
Маститий вчений звинуватив Володимира 
Степановича у компілятивності, відсут-
ності стрункої методології досліджень та 
у непослідовності викладення матеріалу. 
Крім того, В.й. Ключевський закинув ав-
торові брак критичного аналізу першодже-
рел, а також не завжди вмотивоване їхнє 
використання [Ключевский 1918, 19–97].

Монографія В.С. Іконникова й справді 
мала певні недоліки, тому і основні заува-
ження рецензентів були цілком слушними, 
зокрема – щодо недоведеності тези про 
запозичення Росією візантійського права, 
наявності в праці зайвого і непотрібного 
для даної теми матеріалу, деяких проти-
річ та перебільшень, поверхового розгляду 
першоджерел.

Мабуть, Володимир Степанович все ж 
таки врахував у своїй подальшій роботі 
деякі зауваження рецензентів, зокрема – 
щодо недостатньо ретельного вивчення 
ним першоджерел, оскільки згодом усла-
вив своє ім’я насамперед як непереверше-

ний джерелознавець [Войцехівська 1999]. 
Серед усього розмаїття писемних дже-
рел він надавав перевагу оповідним дже-
релам – літописам, з їхнім послідовним 
викладенням перебігу подій, які вдбували-
ся впродовж тривалого часу.

Літописання виникло дуже давно, але 
особливого поширення набуло в середні 
віки і розвивалося у двох основних на-
прямках – літописному та біографічному. 
Поряд з біографіями складалися тоді ще 
й житія, котрі були не лише життєписами 
певних осіб, а й містили цікаві відомості 
про історію церкви та держави, описи на-
родних звичаїв тощо. Основними осеред-
ками створення житійної і літописної лі-
тератури були монастирі. Пізніше, у ході 
суспільного розвитку, в окремих регіонах 
почали вестися докладні записи місцевих 
подій. Такі хроніки, поряд із загальними 
літописами й житіями, стали безцінним 
джерелом інформації для істориків.

Професор В.С. Іконников, після вивчен-
ня великої кількості західних і східних лі-
тописів, дійшов висновку, що жоден народ 
(за винятком хіба що китайців) не має та-
кої багатої історичної літератури, як греки 
та візантійці. У ґрунтовному двотомному 
“Опыте русской историографии” (1891–
1908) він зазначив, що візантійські хроніки 
мали компілятивний характер, складалися 
в інтересах церкви і висвітлювали не лише 
історію Візантії, а й багатьох інших народів. 
Володимир Степанович охарактеризував у 
своїй монографії працю Георгія Амартола – 
візантійського літописця ІХ ст., монаха, ав-
тора хроніки всесвітньої історії, яка стала 
основою для наступних поколінь хроністів, 
котрі складали її до ХІІ ст. В.С. Іконников 
попереджав колег, що цей рукопис не раз 
зазнавав змін, доповнень та переробок, 
залежно від вимог часу, тому потребує до-
даткового аналізу для з’ясування достовір-
ності наведених в ньому історичних фактів 
[Иконников 1891, 82]. Професор В.С. Ікон-
ников стверджував, що хроніка Георгія 
Амартола справила помітний вплив на ві-
зантійську та російську історіографію, була 
добре відомою серед багатьох слов’янських 
 народів.

(Закінчення у першому числі 2007)
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сліД зазначити, що дослідження систе-
ми арабського вокалізму ускладнюєть-

ся тим, що в наукових працях з арабістики 
не існує єдиної думки щодо кількості го-
лосних фонем навіть у літературній мові 
(АЛМ). 

«Традиційна» класифікація голосних 
АЛМ представлена у таблиці 1. 

У працях з арабістики можна зустріти 
такі варіанти інтерпретації системи во-
калізму АЛМ: а) три голосних звуки: a –  
u – і [Юшманов 1998, 202; Ayyub 1985, 
18]; б) шість голосних звуків: a – ā; u – ū; 
і – ī [Гранде 1988, 383; al-Qahtani 2004, 3]; 
в) три голосних фонеми (vowel qualities): 
a – u – і, які мають довгу і коротку фор-
му [Holes 1995, 48; Хайрудинов 2005, 48]; 
г) шість голосних фонем: a – ā; u – ū; і – ī 
[Шагаль 1987, 63; Шарбатов 1991, 278; 
Мишкуров 1982, 28]. 

Зустрічаються протиріччя навіть у ме-
жах поглядів одного автора. В.Е. Шагаль, 
наприклад, називає вокалізм АЛМ «три-
кутною системою» a – u – і «з гемінатами 
відповідних коротких голосних» [Шагаль 
1987, 62], проте потім зазначає, що до сис-
теми голосних АЛМ входять шість фонем 
і довжина вимови є фонематичною [Ша-
галь 1987, 63]. Г.Ш. Шарбатов вказує на 
«три літературні голосні фонеми a – u – і» 
[1966, 15], а в більш пізній праці – на шість 
фонем АЛМ [1991, 278]. Отже, не існує 
єдиного погляду на те, чи можна вважати 
голосні звуки арабської мови, протистав-
лені за опозицією довжини – короткості, 
окремими фонемами, яких, таким чином, 
у АЛМ налічується загалом 6. 

У нашому дослідженні ми не намага-
тимемося вирішити спірні питання во-
калічної системи АЛМ. Нашим завданням 
є: а) виявити кількість вокалічних еле-
ментів, наявних у єгипетському діалекті 
(ЄД); б) виявити можливі алофони фонем 
та умови фонетичного контексту, за яких 
вони реалізуються.

Якщо звернутися до загальнодіалектної 
системи вокалізму, то в цьому питанні пог-
ляди радянських і західних арабістів збі-
гаються частіше, ніж щодо системи консо-
нантизму. К. Хоулз зазначає, що, на відміну 
від спрощеної загальнодіалектної системи 
консонантизму, вокалічна система арабсь-
ких діалектів є більш складною [Holes 
1995, 56]. Г.Ш. Шарбатов також вказує, 
що у діалектному мовленні голосних фо-
нем та їхніх варіантів набагато більше, ніж 
в АЛМ [Шарбатов 1991, 278]. Зокрема, у 
вокалічній системі багатьох діалектів від-
булися суттєві якісні й кількісні зміни, які 
майже призвели до руйнування класичної 
системи на фонологічному й фонетичному 
рівнях (особливо у системі коротких голо-
сних) [Мишкуров 1982, 28]. Наприклад, 
в алжирському діалекті з функціональної 
точки зору існує 7 фонем, які характеризу-
ються незалежною конститутивною якіс-
тю й артикуляторно-перцептивною ціліс-
ністю: чотири коротких (ə, u, a, і) і три дов-
гих (ī, ū, ā), а також дві запозичені фонеми 
(коротка о і довга ō) [Мишкуров 1982, 28]; 
у суданському діалекті – 8 голосних: п’ять 
довгих (ā, ū, ī, ō, ē) і три коротких (a, u, і) 
[Романов 1981, 5].

Але, на жаль, у працях з арабістики, де 
досліджуються питання «класичної» та діа-
лектної фонологічних систем, ми не знайшли 
даних щодо сукупної кількості голосних, на-
явних в арабських діалектах, не кажучи вже 
про їхню класифікацію. Г.Ш. Шарбатов об-
межується згадкою про те, що в діалектах, 
окрім «класичних» голосних фонем, зустрі-
чаються короткі o і e, довгі ō і ē та різно-
манітні варіанти дифтонгів [Шарбатов 1991, 
278]. В.Е. Шагаль зазначає, що, на думку 
деяких дослідників, вокалічна система ЄД 
може містити 9 (Gairdner) або 13 (Harrel) 
голосних, марокканського діалекту – 5 го-
лосних [Шагаль 1987, 63].

Кувейтський філолог А. Аййюб зазна-
чає, що в сучасних арабських діалектах 
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існує «5 довгих і коротких голосних», не 
уточнюючи при цьому, чи є їхня довжина 
фонематично релевантною [Ayyub 1985, 
19]. З другого боку, він подає інші дані, а 
саме виділяє дві групи основних голосних 
(al-harakǟt al-’asǟsīya): а) голосні перед-
нього ряду: і, як у слові bint (дівчина), ē, 
як у fēn (де), ā, як у sǟlim (вірний); б) го-
лосні заднього ряду: ū, як у rūh (йди!), ū, 
як у rūh (душа), o, як у англ. got, a, як у 
tarīq (шлях). Крім того, його характерис-
тика деяких звуків не збігається з тради-
ційною: звук ā він відносить до голосних 
переднього ряду (al-’amǟmīya), а короткий 
a – до голосних заднього ряду (al-halfīya) 
[Ayyub 1985, 19–20]. 

Цікавим є підхід цього філолога до ін-
терпретації співвідношення систем кон-
сонантизму і вокалізму в арабській мові. 
На його думку, в ЄД (а також в іракському 
діалекті), на відміну від АЛМ, відбуваєть-
ся протилежне фонетичне явище: всі голо-
сні мають “гучні” аналоги, які впливають 
на вимову сусідніх приголосних, тоді як 
в АЛМ емфатичні та увулярні приголосні 
здійснюють фонетичний вплив на сусідні 
звуки: приголосні веляризуються, а голо-
сні подовжуються і вимовляються у більш 
задній позиції [Ayyub 1985, 100–101].

Таким чином, питання класифікації 
загальнодіалектної системи вокалізму 
та вокалізму конкретних діалектів є ще 
більш актуальним, ніж питання консо-
нантної системи, і потребує подальших 
досліджень. Вкрай необхідною є розробка 
адекватної наукової транскрипції для поз-
начення всього різноманіття діалектних 
вокалічних елементів. На даний момент не 
існує уніфікованої транскрипції навіть для 
передачі звуків у АЛМ, не кажучи вже про 
арабські діалекти. Наприклад, два варіан-
ти довгого ū у класифікації А. Аййюба 
мають передаватися різними символами. 
Автор використовує з цією метою певні 
позначки, але звертається до транскрипції 
за допомогою арабських літер, що усклад-
нює сприйняття матеріалу, оскільки такий 
спосіб не є традиційним в арабістиці. Слід 
зазначити, що в нашій роботі ми не розроб-
лятимемо детальну фонетичну транскрип-
цію всіх звуків ЄД, оскільки для цього слід 
знайти відповідники для великої кількості 
алофонів. Як справедливо зазначав Я. Сик-
стуліс, опис реалізації арабських фонем у 

мовленні є доволі складним, оскільки «ар-
тикуляційні характеристики алофонів, що 
репрезентують фонеми у мовленні, значно 
різняться у носіїв мови... тому описати кон-
кретні реалізації фонем у мовленні можна 
лише у нормативному плані, відображаю-
чи... ідеальні звуки» [Сикстулис 1987, 14].

До проблем, які ускладнюють дослі-
дження діалектної вокалічної системи, 
можна віднести різноманіття чинників, 
що впливають на якісну й кількісну ре-
алізацію голосних, недостатній ступінь 
дослідження низки говірок та діалектів за-
галом, надзвичайну розмаїтість фонетич-
них діалектних структур. Все це змушує 
дослідників описувати фонетичні системи 
говірок без досягнення конкретних резуль-
татів у опрацюванні їхнього вокалічного 
складу [Мишкуров 1982, 29]. 

Крім того, важливим чинником є інтер-
ференція функціональних рівнів, в резуль-
таті якої «класична» й діалектна вокалічні 
системи переплітаються між собою. Зву-
ки, що вимовляються в таких формах, не-
мов опиняються між двома фонологічни-
ми системами, тому визначити їхні фоно-
логічні функції стає надзвичайно складно 
[Шагаль 1987, 63]. З іншого боку, на думку 
В.Е. Шагаля, фонетичні системи АЛМ та 
найнижчих мовних форм є спільною фо-
нологічною системою і проникнення лек-
сики з одного функціонального рівня до 
іншого призводить до того, що слово на 
кожному рівні вимовляється згідно з орфо-
епічними нормами даного рівня. Якщо 
літературна лексема потрапляє до нижчої 
мовної форми, то відбувається заміщення 
голосних фонем, властивих АЛМ, фоне-
мами іншої форми, які реалізуються згід-
но з фонетичними правилами даної форми 
[Шагаль 1987, 64]. Але якщо пригадати 
інше твердження В.Е. Шагаля, то мож-
на помітити протиріччя у реалізації діа-
лектної вокалічної системи, оскільки він 
наголошує на тому, що «при усному ви-
користанні будь-якої форми існування на 
вимову немов накладається діалектна фо-
нетична система, яка для мовця, вихідця 
з тієї чи іншої арабської країни, є первин-
ною, рідною» [Шагаль 1987, 63]. Тому ви-
никає питання, чим саме є вокалічна систе-
ма АЛМ з точки зору якості вимови звуків 
і чи можна говорити про її «заміщення» 
діалектною вокалічною системою. Таким 
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чином, можна зробити висновок про абс-
трактність вокалічної системи АЛМ та іс-
нування вокалічних систем лише конкрет-
них діалектів.

На наш погляд, основна відмінність між 
арабським консонантизмом і вокалізмом 
на усіх функціональних рівнях полягає в 
тому, що діалектна вокалічна система до-
мінує настільки, що стає неможливим на-
дати якісну характеристику «класичному» 
вокалізму, тоді як система консонантизму 
є більш гнучкою і допускає заміщення од-
них звуків іншими на різних функціональ-
них рівнях.

Повертаючись до питання характерис-
тики вокалізму ЄД, слід зазначити, що 
нечисленні дані про неї є суперечливими, 
оскільки «відмінності між однотипними 
голосними є досить незначними, і форман-
тна структура вокалізму ЄД досі не була 
предметом детального вивчення» [Хай-
рудинов 2000, 48]. Класичний арабський 
філолог Сібавейгі зробив важливий вис-
новок щодо неможливості відображення 
арабським алфавітом всіє картини реально 
існуючих в АЛМ фонем, оскільки існують 
похідні фонетичні елементи від основних 
фонем, кількість яких перевищує інвентар 
наявних графем [Мансур 2004, 13]. Тим 
складнішим стає виявлення реалізації всіх 
фонетичних (зокрема, вокалічних) елемен-
тів конкретного арабського діалекту.

Один із перших дослідників ЄД Т. Міт-
челл у своїй праці зазначає, що в ЄД існує 
5 голосних (звуків або фонем?), кожен з 
яких має довгу і коротку форму: a-e-i-o-u 
[Mitchell 1956, 8–11], а в іншій наводить 
6 голосних, розмежувавши голосний а 
за якістю вимови (переднього і заднього 
рядів) [Mitchell 1962, 21]. Хоча вже в пер-
шій зі згаданих праць автор вказує на те, 
що «голосний а має два абсолютно різні 
звуки, вимова яких залежить від консонан-
тного оточення» [Mitchell 1956, 9]. 

Згідно з даними, які надають автори 
словника ЄД, в ЄД існує 12 голосних, на 
відміну від вищезазначених припущень 
щодо 9, 13 та 5, хоча автори не розріз-
нюють поняття фонеми і голосного звука 
[Hinds, Badawi xvii]. Ці дані представлені 
у таблиці 2.

Таким чином, згідно з цією класифіка-
цією, з вокалічної системи ЄД зник «кла-
сичний» голосний середнього ряду а, який 

«розділився» на два окремих голосних по-
лярної характеристики. 

Сучасний російський дослідник ЄД 
Ф.З. Хайрудінов вважає, що вокалічна сис-
тема ЄД містить 5 голосних (a – e – o – і – u), 
що розрізняються за довжиною або корот-
кістю [Хайрудинов 2000, 48]; з іншого боку, 
він вказує на п’ять довгих і чотири коротких 
голосних (за «конститутивними якісними 
ознаками») [Хайрудинов 2000, 49].

Автори навчального посібника з ЄД та-
кож вказують на 5 голосних фонем ЄД (a-i-
u-e-o), додаючи при цьому, що система го-
лосних звуків включає найкоротші, корот-
кі, середні, неповні і довгі. Якість кожного 
голосного визначається його позицією та 
оточенням [Усманов, Касаева 1982, 5].

А.Г. Багіров у посібнику з ЄД зазна-
чає, що в ЄД «артикулюються 9 голосних 
звуків»: [a], [e], [и], [э], [æ], [ə], [у], [ы], 
[о], а також [ю], причому «одні й ті самі 
голосні бувають як довгими, так і корот-
кими» [Багиров 2005, 24]. Однак у поданій 
автором необґрунтованій, нетрадиційній 
та ненауковій транскрипції неможливо 
визначити різницю між чотирма варіанта-
ми звука е. Крім того, виникає питання про 
доцільність віднесення до окремих звуків 
ЄД [ы] та [ю], оскільки, як відомо, перший 
є алофоном фонеми і, який реалізується 
під впливом емфатичних та велярних, а 
другий взагалі являє собою два окремих 
звуки в арабській мові. 

На основі наявних даних вокалічну 
систему ЄД можна охарактеризувати та-
ким чином.

Голосний а. Fatha muraqqaqa (м’який, 
тонкий a переднього ряду) протистав-
ляється fatha mufahhama (твердий, гучний 
a заднього ряду), що подається у застосо-
ваній дослідниками транскрипції (ми поз-
начимо їх як ä та a відповідно). М’який ä 
переднього ряду низького підйому є подіб-
ним до голосного а в англ. “hat”, а голо-
сний заднього ряду схожий на а в англ. 
“calm” [Hinds, Badawi xvii]. Т. Мітчелл 
також вказує на необхідність розрізнення 
цих двох звуків, причому називає ä перед-
нього ряду найбільш вживаним голосним і 
найбільш важким для вимови його не ара-
бами [Mitchell 1956, 9]. За його словами, 
якщо голосний а заднього ряду є корот-
ким або міститься в закритому складі, він 
являє собою щось середнє між голосним 
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англ. “hut” і “hot”, а якщо довгим або у 
відкритому складі – він є подібним до го-
лосного звука англ. “heart” [Mitchell 1962, 
23]. Голосний а заднього ряду є подібним 
до голосного, який є чимось середнім між 
англ. “hurt” і “hat” [Mitchell 1962, 22]. 

Дослідники зазначають, що різноманіт-
них відтінків голосним надає консонантне 
оточення, тобто вони «реалізуються в ото-
ченні приголосних, які не спричиняють ве-
ляризації або палаталізації» [Хайрудинов 
2000, 51]. «В якісному відношенні можна 
вважати, що кожен голосний має два або 
кілька відтінків: один, який являє собою 
його нормальну реалізацію у контексті з 
передньоязиковими приголосними, інший 
або інші, які являють собою його ж реалі-
зацію у сусідстві з увулярними, фарин-
гальними й особливо емфатичними при-
голосними» [Завадовский 1965, 37]. У разі 
наявності в слові різнорідних за місцем ар-
тикуляції приголосних найбільший вплив 
на голосні чинять гортанні й напружені, а 
потім – решта [Шарбатов 1991, 278].

За спостереженнями Т. Мітчелла, голо-
сний а реалізується як гучний заднього ряду 
у таких умовах фонетичного контексту: 

1) завжди у препозиції та постпозиції 
до емфатичних приголосних: sabr (терпін-
ня), matbah (кухня). Причому реалізація 
гучного а має місце, навіть якщо емфатич-
ний приголосний не перебуває в безпосе-
редньому контакті з даним голосним: lafz 
(вимова), hālis (цілком; зовсім) [Mitchell 
1956, 9]. Отже, це явище свідчить на ко-
ристь припущення деяких дослідників про 
інтерпретацію емфази як суперсегментної 
властивості, характерної для цілого складу 
[Маслух 1975, 21; Holes 1995, 47] і навіть 
для цілого слова [Хайрудинов 2000, 51];

2) дуже часто у препозиції та постпози-
ції до приголосного r: raff (полиця), rāgil 
(чоловік), barra (зовні), nār (вогонь). Але, 
з іншого боку, голосний а реалізується як 
м’який переднього ряду в таких лексемах, 
як rǟgi‘ (той, що повертається), bärd (хо-
лод), firǟn (миші), та інших [Mitchell 1956, 
9], тобто має властивість варіюватися, не-
залежно від консонантного оточення [Хай-
рудинов 2000, 51];

3) у препозиції та постпозиції до уву-
лярної фонеми q в її «класичній» вимові 
[Mitchell 1956, 10]: saqāfa (культура), yaqīn 
(переконаність). 

Вищенаведені правила стосуються 
лише каїрської говірки ЄД, тоді як в інших 
говірках країни спостерігаються відмінні 
явища, наприклад – реалізація голосного 
а заднього ряду у дієслові hāf (боятися) в 
діалекті Верхнього Єгипту замість ä пе-
реднього ряду, як у Каїрі [Mitchell 1956, 
10]. Ф.З. Хайрудінов також зазначає, що «в 
оточенні емфатичних і велярних голосний 
а переміщується до заднього ряду низько-
го підйому... а під впливом r не має регу-
лярного характеру». Крім того, а заднього 
ряду реалізується у числівниках другого 
десятка під впливом етимологічного ‘: 
hidāšar (одинадцять) [Хайрудинов 2000, 
50]. Поза впливом велярних короткий го-
лосний а реалізується як голосний «серед-
нього ряду низького підйому мінімального 
розкриття»: ’inta (ти), gabal (гора) [Хайру-
динов 2000, 51]. Хоча, згідно з класифіка-
цією авторів словника ЄД та Т. Мітчелла, 
до голосних середнього ряду звук а не на-
лежить. 

Крім того, цікавим є те, що на варіації а/
ä впливає не лише територіальний чинник, 
а й індивідуальне мовлення [Mitchell 1962, 
23]. Можна порівняти вибір варіанта ви-
мови даного голосного з вибором варіанта 
реалізації фонеми q, за яким можна судити 
про рівень освіти мовця. Зокрема, класич-
на орфоепічна норма (яка практикується 
в університеті “Аль-Азгар” і Каїрському 
університеті) вимагає реалізації а як голо-
сного заднього ряду в оточенні увулярних 
звуків h і ġ , а також r: ġāyib (відсутній) за-
мість просторічного ġǟyib [Mitchell 1962, 
24]. Крім того, диференціація а- / ä в ба-
гатьох випадках залежить від статі мовця. 
Зокрема, жіноче мовлення має тенденцію 
до «пом’якшення», тому перевага надаєть-
ся голосному переднього ряду (подібно до 
реалізації фонеми q через гортанний виб-
ух): вимова garrǟh (хірург) характерна для 
жіночого мовлення, а garrāh – для чолові-
чого [Mitchell 1962, 24]. 

На нашу думку, можна провести певну 
паралель між м’яким варіантом реалізації 
фонеми а в ЄД та «класичним» явищем 
’imǟla, яке, за визначенням Сібавейгі, є 
наближенням артикуляції однієї фонеми 
до іншої [Мансур 2004, 133]. Зокрема, 
«’imǟla алефа являє собою тенденцію де-
яких арабських народів до вимови алефа 
між а та і» [Мансур 2004, 50]. Згідно з 



Східний світ №4 2006 �1

Ю.І. Петрова

думкою Сібавейгі, причиною цього явища 
може бути «схожість голосних а та і, че-
рез що мовці намагаються їх наблизити» 
[Мансур 2004, 133]. Це явище АЛМ може 
бути реалізованим у таких умовах фоне-
тичного контексту:

• якщо у постпозиції до голосного а 
перебуває приголосний, огласований кя-
срою: ‘ǟlim (вчений), mafǟtīh (ключі), 
masǟğid (мечеті);

• якщо огласовка першого приголосно-
го – кясра, а після другого – алеф: ‘imǟd 
(стовп; опора); 

• голосному а передує слабкий приго-
лосний y (як у формі приголосного, так і 
голосного): bayyǟ‘ (продавець), ġīlǟn (духи 
пустелі);

• у ряді недостатніх дієслів: ġazǟ (напа-
дати), da‘ǟ (запрошувати);

• якщо даний звук є замінником друго-
го слабкого кореневого у порожніх дієсло-
вах за умови, що перший кореневий при 
дієвідмінюванні не огласовано даммою: 
hǟfa (боятися) → hift, але qāma (вставати) 
→ qumt [Мансур 2004, 135–139].

З іншого боку, Сібавейгі наводить умо-
ви фонетичного контексту, які перешко-
джають реалізації явища ’imǟla: 

• якщо приголосний після алефа огла-
совано фатхою або даммою: hātam (обруч-
ка), ’āğurr (обпалена цегла); 

• якщо до складу слова входять веляри-
зовані фонеми s – d – t – z – h – ġ – q, неза-
лежно від їхньої позиції щодо голосного а: 
nāšit (енергійний), ġanā’im (здобич);

• якщо у препозиції до голосного а пе-
ребуває r: firāš (постіль) [Мансур 2004, 
140–143].

При порівнянні цих класичних правил 
із закономірностями реалізації фонеми а у 
сучасному ЄД неважко помітити збіг біль-
шості умов фонетичного контексту, за яких 
відбувається тяжіння звука а до е. Різниця 
полягає в тому, що в класичній арабській 
мові це явище не є закономірним, а розгля-
дається лише як варіант вимови довгого 
ā, тоді як у сучасному ЄД м’який ä перед-
нього ряду, наближений до е, є найпоши-
ренішим голосним звуком, типовим для 
ЄД, який деякі дослідники виділяють як 
окремий звук. У класичній мові ’imāla, як 
бачимо, спостерігається у разі «сусідства» 
голосних а та і (за умови відсутності ем-
фатичних, увулярних та r), в ЄД – набагато 

частіше, незалежно від вокалічного ото-
чення: hǟtam (печатка); tabǟdul (обмін).

Слід додати, що реалізація фонеми q в 
літературній вимові переміщує звук а до 
заднього ряду, а в діалектній – до перед-
нього: qā‘a (зала) / ’ǟ‘a (зимова кімната із 
вбудованим каміном). У лексемах, до скла-
ду яких входить приголосний r, реалізація 
голосного а може визначатися впливом 
інших сусідніх приголосних. Зокрема, як 
зазначав Г.Ш. Шарбатов, після приголос-
них h, ġ, і h довгі голосні звучать більш 
відкрито [Шарбатов 1991, 278]: hǟris (охо-
ронець); ġǟdir (виїжджати); hǟriq (незви-
чайний).

У процесі дослідження у нас виникли 
деякі важливі питання щодо інтерпретації 
діалектної фонеми а: 

1) чи можна з високим ступенем точ-
ності виявити умови консонантного ото-
чення, від яких залежить реалізація фо-
неми а, чи вона дійсно варіюється оказіо-
нально, як зазначають дослідники? На 
користь останнього твердження свідчать 
такі приклади: у словах māma (мати) і bāba 
(батько) звук а (довгий і короткий) харак-
теризується чітко вираженою ознакою 
заднього ряду, хоча для цього, за правила-
ми Т. Мітчелла, не мало би бути підстав. 
А в словах mǟri (святий), mǟris (березень), 
попри наявність звука r, голосний а нале-
жить до переднього ряду. На нашу думку, 
вибір варіанта реалізації довгого голосно-
го а в оточенні приголосного r підпоряд-
ковується певним закономірностям, а не 
є лише оказіональним варіюванням. Звук 
а реалізується як голосний заднього ряду, 
якщо він довгий і передує приголосному r 
в останньому складі слова: mihtār (збенте-
жений); ġaddār (віроломний). У середині 
слова можлива реалізація його як голосно-
го переднього ряду: ’itšǟrik (брати участь); 
gamǟrik (митниця); ’it‘ǟrif (познайомити-
ся); hǟrib (воювати), що, очевидно, можна 
пов’язати з вокалічним оточенням приго-
лосного r. Як бачимо, довгий голосний пе-
реднього ряду найчастіше передує складові 
-ri-. Довгий голосний у складі -rā-, як пра-
вило, – заднього ряду: ’i‘tirāf (зізнання); 
harāmi (злодій). Хоча є й винятки: harrǟ’ 
(гострий); mihrǟt (плуг). Іноді можливою 
є реалізація обох варіантів: harǟri/harāri 
(тепловий). В останньому разі, очевид-
но, спостерігається вплив обох чинників: 
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 позиції голосного між двома приголосни-
ми r та голосного і наступного складу;

2) чи можна погодитися з авторами 
словника ЄД щодо відсутності «нейтраль-
ного» звука а середнього ряду в ЄД? Якщо 
так, то який зі звуків пари ä/a з якісно різ-
ною артикуляцією є «вихідним»? На нашу 
думку, інтерпретація реалізації фонеми а 
лише через опозицію “м’який” ä/ “гучний” 
a є недостатньою. У процесі спостережен-
ня за мовленням носіїв ЄД ми виявили 
третій алофон фонеми а, за артикуляцією 
близький до нейтрального звука середньо-
го ряду, який здебільшого реалізується як 
короткий голосний. його питома вага може 
виявитися досить значною, але для дове-
дення цього факту слід провести окремі 
дослідження за допомогою методів акус-
тичної фонетики, оскільки, як справедли-
во зазначали дослідники, дуже важко виз-
начити якість вимови коротких голосних у 
мовленнєвому потоці, особливо при швид-
кому темпі. Наприклад, навряд чи можна 
віднести голосний а у наступних словах 
до переднього або заднього ряду: wahda 
(одна), ’arba‘a (чотири), suwwāh (туристи). 
Тому ми схиляємося до думки про доціль-
ність включення до класифікації голосних 
ЄД нейтрального короткого а середнього 
ряду, про який згадував і Ф.З. Хайрудінов.

Голосний е. Діалектний звук е автори 
словника ЄД називають «звуженою кя-
срою» (kasra mumǟla), на відміну від «абсо-
лютної кясри» (kasra hālisa), тобто звичай-
ного голосного i. Короткий е являє собою 
щось середнє між голосними в англійських 
словах “pin” і “pen” і зустрічається в ЄД 
як редукований варіант довгого ē у закри-
тих складах [Hinds, Badawi xvii]: habbēt 
(я/ти полюбив) → habbetha (я/ти полюбив 
її). Т. Мітчелл уподібнює його вимову до 
звука, який являє собою щось середнє між 
англ. “bet” і “beet” [Mitchell 1962, 24]. Ко-
роткий голосний е досить важко відрізни-
ти від короткого і в мовленні багатьох лю-
дей, особливо при швидкій вимові: betna 
(наш дім) / bitna (ми ночували) [Mitchell 
1962, 24]. Ф.З. Хайрудінов називає цей 
звук «середньовисоким переднім голос-
ним», що являє собою в окремих випадках 
позиційний варіант від а та і, до яких він 
є близьким за місцем утворення після па-
латалізованих і дентальних: ‘arabeyya (ав-
томобіль); hadretak (ввічливе звертання). 

Крім того, цей звук може варіюватися з ко-
ротким і: ’innina/’innena (що ми) [Хайруди-
нов 2000, 52]. Дослідники зазначають, що 
такий «середній», «нечіткий» голосний є 
характерним для більшості арабських діа-
лектів. Наприклад, в алжирському діалекті 
нечіткий змішаний ə є найбільш харак-
терним голосним, який виступає замість 
практично будь-якого класичного голосно-
го – частіше замість а та і, рідше – замість 
u [Мишкуров 1982, 28]. З іншого боку, 
Т. Мітчелл наголошує на тому, що в ЄД 
кожен голосний вимовляється дуже чітко 
і цього правила слід дотримуватися тим, 
хто вивчає ЄД [Mitchell 1962, 22]. На дум-
ку інших дослідників, звук е у більшості 
арабських діалектів існує лише у довгій 
формі як реалізація дифтонга [ay], а його 
коротка форма досі є не дуже розвиненою, 
хоча у швидкому мовленні спостерігають-
ся оказіональні варіації і – е [Abu-Mansour 
1992, 49]. 

Щодо випадків, у яких реалізується 
звук е в ЄД в його короткій і довгій фор-
мах, то можна виділити такі: 

• довгий ē реалізується замість «кла-
сичного» дифтонга [ay], проте лише в 
ударній позиції: bintēn (дві дівчини); sēf 
(літо); badēt (я почав); ginēna (парк);

• короткий е з’являється у разі стягнен-
ня довгого ē при переносі наголосу: ’arēt 
(я прочитав) → ma’aretuhūš (я його не про-
читав);

• короткий е заміщує голосний а суфік-
са жіночого роду у разі приєднання стяг-
неного займенника або якщо дане слово 
є першим членом ідафи. У разі, якщо да-
ний суфікс прибирає наголос, артикуляція 
е є чіткою: farheti (моя радість); dunyetna 
(наш світ); якщо він ненаголошений – се-
редньою між е та і: li-ġǟyet wist il-bäläd (до 
центру міста);

• у частках-композитах, до складу ети-
мологічної форми яких входив дифтонг 
[ay]: lēh (чому); ’ēš /’ēh (що); fēn (де);

• у запозичених лексичних одиницях: 
bēkun (бекон); biyurēh (пюре);

• в деяких діалектних лексемах: keda 
(так).

Голосний і. Короткий голосний і є 
подібним до і в англ. “pin” [Hinds, Badawi 
1986, xvii] або англ. “bit” [Mitchell 1962, 
24]. Дослідники вказують на тотожність 
якості вимови цього голосного в його ко-
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роткій і довгій формах: šīl (забери!)/šilhum 
(забери їх!) [Mitchell 1962, 24]; ‘īša (жит-
тя) / ‘iša (вечірня молитва) [Hinds, Badawi 
1986, xvii] – і на його тотожність до літе-
ратурного аналога [Хайрудинов 2000, 50]. 
Можна виділити лише дві особливості ре-
алізації даного звука:

1) як і в АЛМ, під впливом емфатич-
них, увулярних та фарингальних артику-
ляція довгого голосного і переміщується 
ближче до заднього ряду: tahtīt (плану-
вання); yiġīb (відсутній); а короткого – у 
середній ряд [Хайрудинов 2000, 50] (який 
у класифікації не виділяється): yihibb (він 
любить). Хоча якщо це явище розглядати 
згідно з теорією А. Аййюба, то не при-
голосні, а голосні здійснюють вплив на 
сусідні звуки [Ayyub 1985, 100–101] і, та-
ким чином, даний голосний, подібно до а, 
має “гучний” варіант. Ми, однак, цю точку 
зору не поділяємо;

2) звук і, коли він входить до складу 
суфікса -iyya, наближається за артикуля-
цією до е: masriyya (єгипетська) [Mitchell 
1962, 24]. За нашими спостереженнями, це 
явище в артикуляції і даного афікса відбу-
вається лише після певних приголосних 
(b, r, m, n): ‘arabiyya (автомобіль; арабсь-
ка); gumhuriyya (республіка); haramiyya 
(злодії); wataniyya (національна).

Голосний о. Відношення між голосни-
ми заднього ряду u та о є аналогічним до 
пари i/e. Звук о, який відрізняється від u 
лише більшим ступенем відкритості, ав-
тори словника ЄД називають «звуженою 
даммою» (damma mumǟla) [Hinds, Badawi 
xvii]. його артикуляція є подібною до го-
лосного, що є чимось середнім між англ. 
“hawk” і “hook” [Mitchell 1962, 24]. Дов-
гий ō реалізується у задньому ряді і має 
середнє розкриття [Хайрудинов 2000, 50]. 
Подібно до пари i/e, різниця між артикуля-
цією голосних u та о в короткій формі час-
то є дуже незначною, особливо при швид-
кому темпі мовлення [Mitchell 1962, 25]. 

Цей звук, який не є типовим для АЛМ, 
в ЕД зустрічається у таких випадках:

• довгий ō реалізується замість «класич-
ного» дифтонга [aw], проте лише в ударній 
позиції: yōm (день); sinōbar (сосна); sōra’ 
(знепритомніти);

• короткий о є редукованим варіантом 
довгого ō у закритих складах: yōm (день) → 
yomha (того дня);

• у запозичених лексичних одиницях, 
особливо в тих, які ще не повністю адап-
тувалися до фонетичних норм арабської 
мови або ЄД:’akurdiyōn (акордеон), bōnas 
(бонус); gätōh (тістечка).

В «адаптованих» загальновживаних за-
позичених лексичних одиницях оригіналь-
ний звук о у короткій і довгій формах час-
то варіюється з u: yōga/yūga (йога), birāvo/
birāvu (браво) – або переходить в u: ’avukādu/
’abukātu (авокадо); bilyatšu (клоун). 

Голосний u, який є подібним до голо-
сного в англ. “put”, автори словника ЄД 
називають «абсолютною даммою» (damma 
hālisa) [Hinds, Badawi xvii]. Він є лабіалізо-
ваним голосним високого підйому заднього 
ряду [Хайрудинов 2000, 51], а його вимова 
є подібною до u в англ. “put” [Mitchell 1956, 
11]. Перед звукосполученням -wwa його ар-
тикуляція наближається до o: huwwa (він) 
[Mitchell 1962, 25]; guwwa (всередині). За 
нашими спостереженнями, його вимова 
наближається до o також після приголос-
них h і ‘: hubb → hobb (любов): ‘umr → 
‘omr (життя; вік). У разі оточення довгого 
ū палатальними артикуляція наближається 
до переднього ряду: siyūf (мечі) [Хайруди-
нов 2000, 51]. Щодо короткого u, то якість 
його вимови зберігається і не підпадає під 
вплив емфатичних і палатальних [Хайру-
динов 2000, 52; Шарбатов 1991, 278]: yusfi 
(мандарин); turuš (оглухнути). 

Дифтонги. Як відомо, в арабській мові 
дифтонги є не самостійними фонемами, а 
результатом позиційних звукосполучень. 
В ЄД спостерігається перехід літератур-
них дифтонгів aw та ay в ō та ē відповідно, 
у таких випадках (хоча є й винятки): 

• в односкладових словах непоширеної 
основи: yōm (день); ‘ēš (хліб); hēs (оскіль-
ки); sēl (потік); lōm (докір);

• в основі імен, поширених словотвор-
чими суфіксами: hēba (розчарування); 
hohǟya (персик); 

• у наголошеній позиції: sōra’ (знепри-
томніти); zēnab (Зейнаб);

• ay завжди переходить в ē в особових 
закінченнях недостатніх (типу fa‘al) і под-
воєних дієслів у формі перфекта І і ІІ осо-
би однини і множини: la’ēna (ми зустріли); 
bassēt (я подивився). 

З іншого боку, дифтонги реалізуються в 
їхній «класичній» формі в ЄД у таких ви-
падках:
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• у ненаголошеній позиції (в тому чис-
лі – при утворенні лексеми від основи, в 
якій дифтонг перейшов у довгий голо-
сний): hēs (оскільки) → haysiyya (соціаль-
ний стан); hēr (добро; удача) → hayrāt (доб-
рі справи); zō’ (смак; такт) → zaw’iyya;

• в похідних іменах від І породи подіб-
ноправильного дієслова (дієприкметник 
пасивного стану, ім’я місця): mawgūd 
(наявний); mawzūn (зважений); mäymäna 
(правий бік); maysūr (заможний); масдарі 
ІІ породи подібноправильного дієслова: 
tawrīd (постачання); 

• наприкінці слова: law (якби); šǟy (чай); 
• у лексемах з «високої» сфери або в 

мовленні інтелігенції: qawmi (національ-
ний); mawrid (ресурс);

• у власних іменах: fawzi, fawziyya, 
sawsan.

Іноді спостерігається наближення ви-
мови голосного а дифтонга до о: law → 
lоw (якби). 

З іншого боку, існують випадки оказіо-
нального варіювання дифтонгів та від-
повідного довгого голосного в одних і тих 
самих морфологічних типах: sawra (рево-
люція); dawša (гам), але tōba (розкаяння). 
В даному разі не можна пояснити це на-
лежністю лексеми до різних сфер (якщо 
першу можна віднести до політичної тема-
тики, то дві останні є суто побутовими, а 
дифтонг реалізується по-різному).

Через високий ступінь частоти збе-
реження дифтонгів у ЄД ми не схильні 
вважати їх несправжніми, на відміну від 
Ф.З. Хайрудінова [Хайрудинов 2000, 53]. 
Т. Мітчелл також вказував на часті випадки 
дифтонгізації в ЄД і необхідність збережен-
ня енергійної напруженої артикуляції при 
їхній вимові [Mitchell 1962, 25]. В окремих 
випадках опозиція «дифтонг – довгий голо-
сний» може мати дистинктивну ознаку: hēr 
(добро; успіх)/hayr (найкращий). 

Специфічним для ЄД є дифтонг iw 
[Хайрудинов 2000, 53], який реалізується 
лише у таких дериватах від подібнопра-
вильних коренів:

• у формі імперфекта І і iv порід: niwris 
(ми успадковуємо); yiwgiz (він скорочує); 

• у формі імператива І і iv порід: ’iwzin 
(зваж!); ’iw‘idu (пообіцяйте!);

• у формі масдара Х породи: ’istiwdāh 
(прояснення для себе).

Поряд із вищезазначеними діалектни-
ми формами можуть вживатися літератур-
ні, в яких слабкий кореневий w змінюєть-
ся за правилами зміни слабких приголос-
них: ’istiwdāh = ’istidāh; yiwgiz = yūgiz. 
Хоча це здебільшого є характерним для 
мовлення інтелігенції та для тих форм, 
які увійшли до діалекту з АЛМ як тер-
міни з «високої» сфери: ’istirād (імпорт); 
’isti‘ǟb (сприйняття). В рідкісних випад-
ках подібні варіанти мають дистинктив-
ну ознаку: ’istiwdǟ‘ (доручення) /’istidǟ‘ 
(відставка).

Таким чином, підводячи підсумок, ми, 
як і Т. Мітчелл, схильні вважати, що во-
калічна система ЄД містить п’ять фонем 
(a – e – o – і – u), кожна з яких може мати 
довгу і коротку форму, та три дифтонги 
(aw – ay – iw). Поділяючи думку Ю.Н. За-
вадовського, ми вважаємо, що діалектні 
голосні мають кілька відтінків. За наши-
ми спостереженнями, голосні ЄД у корот-
кій формі характеризуються властивістю 
уподібнення до інших, близьких за місцем 
артикуляції. У довгій формі артикуляція 
здебільшого є чіткою. Крім того, ми про-
понуємо виділити у системі алофонів фо-
неми а «нейтральний» голосний середньо-
го ряду. Отже, за нашими підрахунками, 
кількісне співвідношення голосних фонем 
та їхніх алофонів буде становити 5:19 від-
повідно. Наш варіант класифікації голос-
них ЕД представлений у таблиці 3.
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Ряд→
Підйом↓

Передній Задній
короткий довгий короткий довгий

Високий i ī u ū
Середній е ē о ō
Низький ä ǟ a ā

Таблиця 2

Ряд→
Підйом↓

Передній Середній Задній
короткий довгий короткий довгий короткий довгий

Високий i ī u ū
Середній
Низький a ā

Таблиця 1

a e i o u
короткий довгий короткий довгий короткий довгий короткий довгий короткий довгий

ä 
(м’який)’який)який) ǟ

e

ē

i

ī

о ō u

ūа
(нейтрал) i

e
u ū o

а
(гучний)

ā ı

Таблиця 3

тАБЛиЦІ



Східний світ №4 2006�6

Вокалічна система єгипетського діалекту арабської мови

Шарбатов Г.Ш. Арабский литературный язык, современные арабские диалек-
ты и региональные обиходно-разговорные языки // Языки Азии и Африки, iv, кн.1. 
Москва, 1991. 

Шарбатов Г.Ш. Соотношение арабского литературного языка и современных 
арабских диалектов. Москва, 1966. 

Юшманов Н.В. Работы по общей фонетике, семитологии и арабской классичес-
кой морфологии. Москва, 1998. 

Abu-Mansour, Mahasen Hasan. Closed Syllable Shortening and Morphological Levels // 
Perspectives on Arabic Linguistics, iv, vol. 85 (Papers from the Fourth Annual Symposium on 
Arabic Linguistics). – Amsterdam/Philadelphia, 1992.

Al-Qahtani, Duleim Masoud. Sound Changes in Arabic Sonorant Consonants. Beirut, 
2005. 

Ayyub, Abdurrahman. ’Al-‘arabīya wa lahağātuhā. Al-qāhira, 1985. 
Hinds, Martin& Badawi, El-Said. A Dictionary of Egyptian Arabic (Arabic-English). 

University of Cambridge, the American University in Cairo, 1986. 
Holes, Clive. Modern Arabic: Structures, Functions and Varieties. New York, 1995. 
Mitchell T.F. An Introduction to Egyptian Colloquial Arabic. London – New York – 

Toronto, 1956. 
Mitchell T.F. Colloquial Arabic. The Living Language of Egypt. London, 1962.



Східний світ №4 2006 ��

именное предложение в его клас-
сическом виде стало основой для 

образования целого ряда более сложных 
предложений благодаря употреблению 
так называемых синтаксических преобра-
зователей (  – от  – “изменять, 
преобразовывать”), которые вводятся в 
именное предложение. В зависимости 
от характера преобразований, осущест-
вляющихя в именном предложении под 
их влиянием, они делятся на три группы. 
Рассмотрим общий характер этих преоб-
разований и полученных предложений на 
примере следующего именного предло-
жения:

  “Книга арабская”.
1. Глаголы неполного значения  

( ) сохраняют именительный 
падеж для подлежащего и ставят в вини-
тельный падеж сказуемое:

  “Книга была арабской”.
2. Частицы, похожие на глагол  

( ), сохраняют имени-
тельный падеж для сказуемого и ставят в 
винительный падеж подлежащее:

 “Действительно, 
книга арабская”.

3. Глаголы предположения ( ) 
ставят в винительный падеж как подлежа-
щее, так и сказуемое:

“Я считал книгу арабской”.

I. гЛАгОЛ�� НеПОЛНОгО. гЛАгОЛ�� НеПОЛНОгО 
зНАЧеНия
Для того чтобы понять роль глаголов 

неполного значения в арабской граммати-
ческой традиции, сравним два следующих 
предложения:

  “Зейд взрослый”
и

 “Зейд был взрослым” 
(от   “быть взрослым”).

Первое предложение именное, а вто-
рое – глагольное. Основное содержание 
обоих предложений заключается в том, 
что Зейд взрослый. Однако второе пред-
ложение отличается от первого тем, что 
в нем присутствует категория времени (в 
данном случае прошедшего). Время мож-
но изменить на будущее, например:

“Зейд станет (или будет) взрослым”.
Таковы возможности глагольного пред-

ложения, которые недоступны для струк-
туры именного предложения, т.к. послед-
нее может состоять всего лишь из двух 
имен, а имена, как известно, не обладают 
категорией времени.

Таким образом, возможности именного 
предложения по сравнению с глагольным 
ограничены тем, что ему не хватает кате-
гории времени. В этом заключается основ-
ной недостаток именного предложения. 
В любой языковой системе в процессе ее 
развития любые недостатки каким-то об-
разом устраняются или чем-то компенси-
руются. В данном случае для устранения 
этого недостатка воспользовались гла-
голом  “быть”, который, в отличие от 
других глаголов, не означает выполнение 
какого-либо действия (сравните значение 
этого глагола с глаголами, обозначающи-
ми активные действия: “читать”, “идти”, 
“бить”, “играть” и т.д.). При употреблении 
этого глагола в именном предложении по-
лучим:

 “Зейд был взрослым”.
Таким образом, глагол  устранил не-

достаток, присущий именному предложе-
нию, и придал ему категорию времени, т.к. 
предложение  теперь ничем не отли-
чается от предложения . Точно 
так же исчезнет и разница между предло-
жениями  и .

Из данных примеров следует, что 
глагол  является лишь синтаксическим 

В.И. Рыжих

сиНтАксиЧеские ПреОБрАзОвАтеЛи 
имеННОгО ПредЛОЖеНия



Східний світ №4 2006��

Синтаксические преобразователи именного предложения

инструментом, употребляемым в именном 
предложении для передачи категории вре-
мени, т.к. своего собственного значения, 
связанного с выполнением какого-либо 
действия, он не имеет. 

Однако в арабском языке имеется це-
лый ряд глаголов неполного значения. 
Какова их роль в арабском синтаксисе? 
С введением глагола  в именное пред-
ложение образовалась новая модель, ко-
торая не похожа ни на глагольное, ни на 
именное предложение. С появлением но-
вой модели появились и новые возмож-
ности. Целый ряд глаголов утратил свое 
основное значение (выполнение како-
го-либо действия) и стал употребляться 
лишь как синтаксический инструмент для 
придания именному предложению новых 
свойств. Так, глагол  “возвращаться, 
отражаться” стал употребляться в значе-
нии “становиться чем-л. или каким-л.”, 
например:

 “Слепой стал зрячим”.
Такие глаголы получили название гла-

голов становления ( ). Другие 
глаголы получили значение длительности, 
продолжения выполнения какого-л. дейст-
вия ( ) и т.д.

Таким образом, глаголы неполного зна-
чения, изменяясь во всем спектре катего-
рий времени (перфект, имперфект, импе-
ратив), значительно обогатили именное 
предложение различными свойствами и 
оттенками.

Однако среди глаголов неполного зна-
чения имеются и такие, которые не изме-
няются по времени ( ). Такие гла-
голы  спрягаются только в одном времени 
и не имеют форм масдара или причастий. 
Для чего, например, в языке нужен глагол 

, который не  имеет форм имперфекта 
или императива и поэтому не может обо-
гатить именное предложение категорией 
времени? 

Глагол  используется только для 
того, чтобы придать именному пред-
ложению отрицание, т.к. предложение 

 ничем не отличается от 

. Иными словами, именное 
предложение с глаголом  не полу-
чает категории времени – оно получает 
от этого глагола лишь отрицание. Ну а 
поскольку содержание именного пред-
ложения воспринимается всегда как со-
общение, действующее на момент про-
изнесения, то и глагол , имея формы 
перфекта, переводится всегда настоящим 
временем. 

Глагол  “длиться, продолжаться” при-
дает свойство длительности действия в те-
чение какого-либо периода. Например:

“Я буду скучать по тебе, пока тебя не бу-
дет со мной”.

В данном случае действие глагола  
ограничено периодом отсутствия.

Таким образом, глаголы неполного зна-
чения по своей синтаксической функции 
можно разделить на три группы:

1. Глаголы, которые выполняют только 
функцию времени. К этой группе относит-
ся только один глагол – .

2. Глаголы, выполняющие исключи-
тельно определенную синтаксическую 
функцию и не имеющие категории вре-
мени. Кроме глагола , который при-
дает предложению отрицательное зна-
чение, сюда можно отнести также глагол  

 “возможно, вероятно, авось, если бы 
и т.д.”. Глаголы этой группы не имеют ка-
тегории времени. Предложения с такими 
глаголами остаются именными, т.е. ли-
шенными категории времени.

3. Глаголы, дающие именному предло-
жению функцию времени и одновременно 
выполняющие определенную синтакси-
ческую функцию (длительность, станов-
ление, отрицание, начало выполнения 
действия, близость совершения действия, 
пожелание в совершении действия). К 
этой группе относятся остальные глаголы 
неполного значения.

С точки зрения значений, которые эти 
глаголы придают именному предложению, 
их можно разделить на определенные 
группы (см. схему 1):
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Схема 1

Глаголы неполного значения названы 
так по двум причинам. Во-первых, вмес-
те с подлежащим они не образуют полно-
го предложения, а требуют наличия еще 
одного элемента ( ), который и делает 
предложение полным. Во-вторых, эти гла-
голы не имеют самостоятельного значе-
ния – они лишь “обслуживают” именное 
предложение, придавая ему определен-
ные дополнительные свойства. Основное 
преобразование, которое происходит в 
именном предложении при вводе в него 
глаголов неполного значения, заключается 
в том, что подлежащее сохраняется в име-
нительном падеже, а сказуемое получает 
винительный падеж. Например:

Полученные таким образом предложе-
ния совмещают в себе свойства как имен-
ных, так и глагольных предложений.

Именным это предложение можно 
назвать потому, что, во-первых, основой 
для его построения послужило именное 
предложение. Во-вторых, несмотря на 

употребление глагола, новое предложение 
не указывает на совершение какого-либо 
действия. Бывшее сказуемое именного 
предложения по-прежнему представля-
ет собой основную информацию, которая 
сообщается о подлежащем, что является 
основным свойством именного предложе-
ния. В последнем примере, в частности, 
сообщается о студенте, что он был новым. 
В-третьих, в предложении отсутствует ос-
новной член глагольного предложения – 
“действователь” ( ), т.к. подлежащее  
( )  в таком предложении не соверша-
ет никакого действия.

Глагольным это предложение можно 
назвать потому, что, во-первых, оно начи-
нается с глагола, а это – основной признак 
глагольного предложения. Во-вторых, 
при употреблении глагола предложение 
приобрело категорию времени, что так-
же является признаком глагольного, а не 
именного предложения. В приведенном 
примере сообщается, что студент был (в 
прошлом) новым. Можно сказать , 
что будет указывать на настояще-будущее 
время, или , что укажет на будущее 
время. В-третьих, глагол в новом предло-
жении согласуется с подлежащим по тем 
же правилам, что и глагол с подлежащим-
действователем ( ) глагольного предло-
жения.

По перечисленным выше причинам 
среди арабских грамматистов нет единого 
мнения о характере полученного в резуль-
тате употребления недостаточных глаго-
лов предложения. Большинство арабских 
лингвистов считает его именным, но не-
льзя игнорировать и другую точку зрения, 
для которой, как отмечалось выше, также 
имеются серьезные основания. Однако 
все арабские грамматисты едины в упот-
реблении терминологии для обозначения 
основных элементов такого предложения. 
Для них ясно, что терминология, упот-
ребляемая для именного или глагольно-
го предложения, в силу перечисленных 
выше причин, не может быть использо-
вана в новом предложении. Поэтому быв-
шее подлежащее именного предложения  
( ) принято считать именем при глаголе 
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неполного значения (в приведенном выше 
примере – ), а бывшее сказуемое 
именного предложения ( ) – сказуемым 
при том же глаголе ( ). Если в пред-
ложении употреблен, например, глагол  

, то, соответственно, основные элемен-
ты такого предложения будут называться 

 и .
Характеристика флексий предложения, 

приведенного здесь в качестве примера, 
будет следующей:

  – глагол в перфекте неполного зна-
чения с неизменяемой флексией на фатху;

 – имя (подлежащее) при глаголе  
в именительном падеже с явной даммой;
  – сказуемое при глаголе  в вини-
тельном падеже с явной фатхой.

Глаголы группы   условно 
можно разделить на две группы: основную 
и дополнительную. К основной группе от-
носятся:

(у),  “быть, существовать, иметься”;
  “вечереть, становиться, делаться”;
 “становиться, вставать утром, 

происходить утром”;
  “становиться, делаться”;

 (и/а),   “оставаться пребывать, 
продолжать”;

 (и), ,   “1) ночевать, прово-
дить ночь, 2) становиться,  3) начинать”;

 “не есть, не имеется, нет”;
 (а),   “не переставать, не пре-

кращать”;
  “не переставать”;
  “не переставать, не прекра-

щать”;
 “не переставать”;

 (у), ,   “длиться, продол-
жаться, тянуться”;

 (и), ,   “1) становить-
ся, делаться, 2) начинать, 3) происходить, 
случаться”.

Кроме перечисленных выше глаголов, 
имеется дополнительная группа глаголов, 
которые могут употребляться в значении 

глагола  “становиться”. Если эти гла-
голы имеют значение становления, то они 
также относятся к данной группе и офор-
мляются так же, как и они. Однако чаще 
всего они употребляются в своих основ-
ных значениях:

  (и)  “становиться”;
 (и),   “возвращаться”;

  “1) переходить, превращаться,  
2) быть невозможным”;

 (у),   “возвращаться”;
 “возвращаться”;
 “возвращаться, отказываться от 

чего-л.”;
 “изменяться, превращаться”;

 “отправляться, уходить, становить-
ся, начинать делать что-л.”;

  “уходить, отправляться, начинать”;
 “перевертываться, опрокидывать-

ся, превращаться во что-л.”;
 “сменяться, изменяться”.

Глаголы  – вторая груп-
па глаголов неполного значения, которая 
имеет также название  “глаголы 
близости совершения действия” и делится, 
в свою очередь, на три группы:

А) Глаголы начинания ( ):

К этой группе могут относиться и дру-
гие глаголы, которые имеют значение “на-
чинать”.

Каждый из данных глаголов имеет свое 
собственное значение, однако все они объ-
единены в одном значении, связанном с на-
чинанием какого-либо действия. Фактичес-
ки эти глаголы превратились во вспомога-
тельные: они показывают, что подлежащее 
(именного предложения) только начинает 
характеризоваться тем качеством, которое 
описано в сказуемом. Отличием этой груп-
пы глаголов от глаголов  явля-
ется то, что сказуемое всегда выражено 
глагольным предложением, причем глагол 
должен быть в имперфекте в изъявитель-
ном наклонении, например:
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 “Али начал читать”.
Характеристика флексий:

 – глагол неполного значения в пер-
фекте с неизменяемой флексией на фатху, 
в нейтральном флективном состоянии;

 – имя (подлежащее) при глаголе 
 в именительном падеже с даммой;

 – глагол в имперфекте в изъяви-
тельном наклонении с явной даммой, под-
лежащее – скрытое местоимение .

Предложение из глагола и подлежащего 
в состоянии винительного падежа сказуе-
мого при глаголе .

Другое существенное отличие гла-
голов, начинания от глаголов группы 

, заключается в том, что при 
их употреблении в качестве глаголов на-
чинания они не только утрачивают свое 
основное значение, но вместе с ним и 
функцию времени, т.е. всегда употребля-
ются в форме перфекта и не имеют форм 
имперфекта, императива или масдара. 
Следует, однако, помнить, что эти же гла-
голы, употребленные в других значениях 
(не как глаголы начинания), имеют все 
перечисленные выше формы.

Б) глаголы близости совершения дейст-
вия ( ):

Глаголы приближения действия указы-
вают на то, что подлежащее приблизилось 
к получению качества, описанного в сказу-
емом, например:

 “Мальчик чуть не упал”.
В данном конкретном примере глагол 

приближения действия указывает на то, 
что подлежащее (мальчик) приблизилось 
к тому, чтобы совершить действие, опи-
санное в сказуемом (падение). Близость 
совершения действия при переводе на 
русский язык обычно передается такими 

словами, как “чуть не”, “почти”, “вот-вот”, 
“едва”.

Глаголы приближения действия отли-
чаются от глаголов начинания по двум по-
ложениям:

1. Глаголы  и  наряду с форма-
ми перфекта имеют и формы имперфекта  
( , ), а также от них образуется при-
частие действительного залога ( , ).

2. Глагол-сказуемое может сопровож-
даться масдарной частицей сослагатель-
ного наклонения   ( ), 
например:

Характеристика флексий:

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

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

 – частица сослагательного наклоне-
ния;

 – глагол в имперфекте в сосла-
гательном наклонении под управлением 
частицы , показатель сослагательного 
наклонения – явная фатха, подлежащее – 
частично скрытое местоимение .

Предложение из глагола и подлежащего 
в состоянии винительного падежа сказуе-
мого при глаголе .

В) Глаголы просьбы ( ):

Глаголы просьбы отличаются от глаго-
лов начинания и приближения действия по 
следующим положениям:

1. Глаголы  и  должны со-
провождаться частицей , а глагол  
допускает оба варианта: с частицей   и 
без нее, т.е. в этом отношении он по офор-
млению совпадает с глаголами приближе-
ния действия.
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2. Из глаголов просьбы только глагол 
 может ставить в винительный падеж 

имя и сохранять именительный падеж для 
сказуемого, т.е. в этом случае глагол и по 
оформлению, и по значению фактически 
приравнивается к частице .

3. Если непосредственно после глаголов 
 и  следует развернутый масдар 

(  или ), 
то большинство арабских грамматистов 
относят эти глаголы к глаголам полного 
значения ( ), а развернутый масдар 
считается в этом случае подлежащим гла-
гольного предложения ( ). 

Пример:

 “Может быть, 
Аллах соберет мне их всех”.

Характеристика флексий:

 – глагол неполного значения в пер-
фекте с неизменяемой флексией на виртуаль-
ную фатху, появлению которой препятствует 
неспособность алифа нести огласовку;

 – выражение величия, имя при гла-
голе  (подлежащее) в именительном 
падеже с явной даммой;

 – частица сослагательного наклонения;
 – глагол в имперфекте в сосла-

гательном наклонении под управлением 
частицы , показатель наклонения – явная 
фатха, подлежащее – скрытое местоимение  

,  – защитный нун,  – местоимение 
с неизменяемой флексией на сукун в со-
стоянии винительного падежа прямого 
 дополнения.

Предложение из глагола и подлежащего 
в состоянии винительного падежа сказуе-
мого при глаголе .

II. ЧАстиЦ��, ПОхОЖие. ЧАстиЦ��, ПОхОЖие 
НА гЛАгОЛ
К частицам, похожим на глагол, на-

зываемым в арабской грамматике также 
, относятся следующие:

В разных источниках при исследовании 
этих частиц упоминается их различное ко-
личество: от семи, перечисленных выше, 
до следующих четырех:

Это объясняется следующими причи-
нами:

Во-первых, частица  может не упоми-
наться на том основании, что она является 
разновидностью частицы . Огласовыва-
ние начальной хамзы фатхой или кясрой 
диктуется местом и ролью этой частицы в 
предложении и определяется отдельными 
правилами.

Во-вторых, частицы  и  являются 
производными от  и образовались в ре-
зультате присоединения к исходной части-
це дополнительных частиц  и .

Называние этих частиц похожими на 
глагол объясняется их сходством с глаго-
лом по следующим положениям:

1. Известно, что частицы, в отличие от 
имен и глаголов, не имеют своего собс-
твенного значения, а приобретают его в 
предложении. Однако частицы, о которых 
идет речь в данном случае, имеют свое 
собственное значение, которое можно вы-
разить различными глаголами и заключа-
ется в следующем:

1) Частицы ,  ( ((  
“частица усиления и винительного 
падежа”) обладают значением усиления  
( ), например:

 “Действительно, Мохам-
мед – ученый”.

2) Частица  ( )  состо-
ит из , которая придает усиление, и час-
тицы ( ), которая дает значение 
подобия, сравнения, например:

 “Погода – жар-
кая, как будто лето не закончилось”.
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3) Частица  ( ) счи-
тается частицей, которая придает значение 
поправки, исправления, дополнения, что 
выражается в арабском языке термином 

, а сама частица, таким образом, 
называется . На практике это 
передается такими словами, как “но, одна-
ко”, например:

 
“Зейд – храбр, но он скуп”.

4) Частица  ( ) выра-

жает пожелание ( ) и может переда-
ваться таким словами, как “о, если бы”, 
“вот если бы” и т.д., например:

 
“О, если бы те дни вернулись!”

  “Вот если бы у меня 
было 1000 динаров”.

5) Частица   ( ) пере-
водится как “возможно, вероятно”. Чаще 
всего она выражает желаемое действие, 
надежду ( )  на то, что это действие 
произойдет, например: 

 
“Возможно, друг придет”.

Однако частица может выражать и 
опасение, что может произойти какое-то 
нежелательное событие, например:

 
“Возможно, больной погибнет”.

Кроме этого, частица  может иметь 
значение “для того чтобы”, например:

 “Пришли ко мне 
ишака, чтобы я на нем поехал”.

Частица  может употребляться так-
же в значении “полагать”, например:

 “Я полагаю, что навещу 
тебя сегодня”.

2. Второе сходство частиц с глаголами 
заключается в характеристике их флексий. 
Для всех этих частиц можно дать следую-
щую характеристику:

 
“с неизменяемой флексией на фатху”.

Точно такую же характеристику име-
ют и все глаголы перфекта в их исходной 
форме.

3. Третье сходство исследуемых час-
тиц с глаголами заключается в характере 
их влияния на другие слова в предложе-
нии. Как отмечалось в начале статьи, все 
эти частицы ставят подлежащее именного 
предложения в винительный падеж. Таким 
же образом глаголы управляют своими 
дополнениями, которые также находятся 
всегда в винительном падеже.

4. Четвертое сходство заключается в 
характере присоединения к ним местоиме-
ния i лица единственного числа. При при-i лица единственного числа. При при- лица единственного числа. При при-
соединении этого местоимения к глаголам 
употребляется так называемый защитный 
нун ( ). Точно также это место-
имение может присоединяться и к части-
цам, похожим на глагол. Сравните:

 “Он спросил меня” ↔    
“Но я...”

Вместе с тем следует отметить, что 
употребление защитного нуна в данной 
ситуации не является обязательным и до-
пускаются обе формы: с защитным нуном 
( , ) и без него ( , ).

III. гЛАгОЛ��. гЛАгОЛ�� 
Переходные глаголы в арабском языке 

по количеству прямых дополнений делят-
ся на три группы: 

– глаголы, имеющие одно прямое до-
полнение, 

– глаголы, имеющие два прямых допол-
нения, 

– глаголы, имеющие три прямых до-
полнения.

Глаголы, которые могут иметь два пря-
мых дополнения, в свою очередь, делятся 
на две группы:

– глаголы, имеющие два прямых допол-
нения, которые по отношению друг к дру-
гу не являлись подлежащим и сказуемым 
именного предложения;

– глаголы, имеющие два прямых до-
полнения, которые по отношению друг к 
другу являлись подлежащим и сказуемым 
именного предложения.

Глаголы, имеющие одно или три пря-
мых дополнения, а также глаголы, имею-
щие два прямых дополнения, которые по 
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отношению друг к другу не являются под-
лежащим и сказуемым именного предло-
жения, рассматриваются обычно в рамках 
традиционного глагольного предложения 
и к исследуемой теме не относятся.

Глаголы, имеющие два прямых до-
полнения, которые по отношению друг к 
другу являлись подлежащим и сказуемым 
именного предложения, рассматривают-
ся как синтаксические преобразователи 
именного предложения, т.к. они вводятся 
в именное предложение и изменяют падеж 
как подлежащего, так и сказуемого с име-
нительного на винительный. Эти глаголы 
называются также  “глаголы 
предположения”. Значения этих глаголов 
связаны с такими предположениями, как 
убеждение или сомнение. 

Глаголы данной группы, в отличие от 
глаголов неполного значения, не сохраня-
ют именное предложение, а превращают 
его в полноценное глагольное. Если при 
употреблении, например, глагола  под-
лежащее и сказуемое именного предложе-
ния назывались, соответственно,  
и , т.е. в основном сохранялась 
терминология, присущая именному пред-
ложению, то в предложении с глаголами 
предположения терминология соответс-
твует глагольному предложению, т.е. в 
нем имеются подлежащее-действователь  
( ) и глагол-сказуемое ( ), а подлежа-
щее и сказуемое бывшего именного пред-
ложения превращаются в обычные прямые 
дополнения ( ).

Глаголы предположения, в свою оче-
редь, делятся на две группы:

– глаголы убеждения ( ):

Глагол  в данном случае совпадает 
по значению с глаголом  “знать” и всег-
да должен быть в повелительном наклоне-
нии. При характеристике он описывается 
как глагол повелительного наклонения не-
изменяемой формы ( )

– глаголы предположения, предпочте-
ния ( ):

Глагол  в данном случае являет-
ся неизменяемым и используется толь-
ко в форме повелительного наклонения  
( ).

Пример:
 “Я знал, что стара-

ние – путь к успеху”.
Характеристика флексий:

 – глагол в перфекте с неизме-
няемой флексией на сукун, т.к. к нему 
присоединено огласованное местоиме-
ние именительного падежа,  – слитное 
местоимение с неизменяемой флексией на 
дамму в состоянии именительного падежа 
подлежащего (глагольного предложения);

 – первое прямое дополнение в ви-
нительном падеже с явной фатхой;

 – второе прямое дополнение в ви-
нительном падеже с явной фатхой;

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

В данном примере исходным именным 
предложением послужило:

 
“Старание – путь к успеху”.

Иногда к группе глаголов  
относят еще одну группу глаголов: гла-
голы становления (  или  

)), но многие считают ее са-
мостоятельной группой, глаголы которой 
оформляются так же, как и глаголы пред-
положения. К этой группе относятся:

Все эти глаголы объединены единым 
значением “превращать что-то во что-то”, 
“становиться чем-то, кем-то”.

Например:

“Плотник сделал из дерева дверь”
(досл.: превратил дерево в дверь).

В основе таких предложений не всегда 
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может быть именное предложение, име-
ющее определенный смысл. Так, в дан-
ном случае предложение  “Де-
рево – дверь”, по меньшей мере, некор-
ректно.

В другом примере (  “Я сде-
лал тебя другом”) оба дополнения состав-
ляют вполне корректное именное предло-
жение  “Ты друг”.

Синтаксические преобразователи имен-
ного предложения создают совершенно но-
вую модель предложения, основанную на 
именном предложении, сохраняющую его ос-
новные свойства, но придающую ему новые 
качества. В данной статье представлен лишь 
общий характер таких предложений, даны их 
основные модели, каждая из которых может 
стать предметом отдельного исследования.
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основним завданням системної  
типології, розробленої  Г.П. Мельнико-

вим, було “визначити значення ідей осно-
воположників системної лінгвістики... яка 
розглядає мову в її еволюції при взаємодії 
внутрішніх та зовнішніх факторів мовних 
змін і характеризує своєрідність мовних 
систем через поняття внутрішньої форми, 
для становлення і розвитку системної ти-
пології як самостійної лінгвістичної дис-
ципліни” [Мельников 2003, 26].

Крім суто типологічних завдань, дослі-
дження в галузі системної типології мо-
жуть сприяти розвитку і конкретизації 
уявлень про внутрішню форму мови за 
рахунок її співвіднесення із загальносис-
темологічним поняттям основної харак-
теристики системи, або її детермінанти, 
що визначає весь набір функціонально 
значущих властивостей компонентів сис-
теми і зв’язків між ними [Мельников 2003 
26]. Це пов’язано з тим, що розбіжності у 
співвідношеннях поведінкових детермі-
нант мовних систем можуть бути, на ос-
нові принципів системної типології мов, 
об’єктивними підставами для створення 
систематики мов як системи типологій, 
тобто такої класифікації лінгвістичних 
типологій, яка включає в себе всі відомі 
класифікації мов (морфологічну, генеа-
логічну, ареальну, стадіальну, структурну, 
контенсивну і т.д.) [Мельников 2003, 27].

Літературна арабська мова (АЛМ), 
природно, займатиме відповідне місце в 
подібній систематиці, обумовлене її типо-
логічними особливостями. В західній ара-
бістиці традиційно панував підхід до вив-
чення АЛМ, який базувався на порівнянні 
її граматичних реалій з відповідними яви-
щами, котрі зустрічаються в європейських 
мовах (насамперед в латині), що призвело 
до дещо штучного визначення граматич-
них категорій АЛМ. У процесі вироблення 
інтегрального підходу до аналізу системи 
арабської мови, який би враховував, з од-
ного боку, семантико-синтаксичні зв’язки 
у взаємодії з морфологією, з іншого – доз-

волив би поєднати в межах єдиної системи 
як традиційні арабські, так і західні лінгвіс-
тичні концепти, а також мав би певний запас 
евристичної потужності, що дозволяє аналі-
зувати не тільки усталені явища арабської 
класичної мови, а й динаміку функціону-
вання сучасної літературної арабської мови 
у взаємозв’язку з діалектним мовленням; 
доцільно, на нашу думку, використати ряд 
концептуальних поглядів, викладених у ро-
ботах Г.А. Климова, присвячених питанням 
контенсивної типології.

Досвід системного вивчення мов півден-
но-азійського мовного союзу свідчить про 
ефективність і доцільність такого підходу 
[Захарьин,1978]. Справа в тому, що згада-
ний мовний ареал через низку об’єктивних 
чинників містить велику кількість мов 
різної типологічної приналежності – від 
пізньоактивних до ранньономінативних ін-
доєвропейських та дравідійських мов, які в 
процесі свого розвитку та взаємодії дають 
багатий матеріал для вивчення закономір-
ностей утворення граматичної структури. 
Контенсивний підхід, кторий базується на 
принципі ієрархії, що втілюється в русі від 
семантики через синтаксис до морфології 
та від домінуючих кодуючих до підпоряд-
кованих контрольних властивостей, дає 
можливість чітко описати, структуризувати 
та формалізувати граматичні явища як зага-
лом, так і для окремих мов, як у синхронії, 
так і в діахронії. Разом з тим, підхід, при-
таманний системній типології, дозволяє не 
тільки вибудувати ієрархію граматичних 
явищ та мовної семантики, а й пов’язати їх 
з морфологічними типами мов. 

Поза всяким сумнівом, семітські мови, і 
зокрема АЛМ, також мають у своїх грама-
тичних системах наслідки взаємодії грама-
тичних явищ, притаманних мовам різного 
ладу. Не намагаючись торкатися питання 
про автентичність цих взаємовпливів у ме-
жах семітської і навіть афразійської мов-
ної мохна визначити головну мету нашого 
дослідження – дати класифікацію, якомога 
більш уніфіковану та формалізовану, гра-
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матичних явищ АЛМ. Арабська мова є 
вдалим об’єктом подібного дослідження, 
це зумовлено, по-перше, високим рівнем 
розвитку середньовічної арабської лінгвіс-
тичної традиції, яка зафіксувала граматичні 
явища класичної арабської мови з високим 
ступенем ретельності, по-друге – наяв-
ністю в АЛМ великої кількості архаїчних 
конструкцій та граматичних складностей, 
по-третє – описовим характером вивчення 
зазначених явищ у традиційних арабських 
та західних дослідженнях. 

Отже, завдання даного дослідження 
полягає в зіставленні граматичних явищ 
АЛМ з даними системних, в основному 
типологічних, досліджень. Актуальність 
такого підходу підтверджується тим, що 
протягом другої половини двадцятого 
сторіччя в роботах багатьох лінгвістів 
можна побачити зростання уваги до на-
скрізних системоутворюючих концепцій. 
Так, підхід, близький до запропонованого 
у вивченні класичних арабських грама-
тичних концепцій, зустрічається в роботах 
Д. Оуенса, а В.С. Храковський, вивчаючи 
синтаксичні особливості функціонування 
операторних модальних арабських дієслів 
з урахуванням глибинних синтаксичних 
взаємозв’язків, виділяє групи, всередині 
яких спостерігається стійка кореляція між 
характером граматичного оформлення 
дієслова та його семантикою [Храковский 
1999, 122 і далі]. Крім цього, Ч. Філлмор, 
застосовуючи глибинно-синтаксичний 
підхід до аналізу відмінкової системи 
окремих мов, відзначає наявність різних 
типів реалізації глибинних синтаксичних 
схем у вигляді конструкцій, у яких імен-
ник отримує різне граматичне оформ-
лення залежно від семантики керуючого 
дієслова [Филлмор 205–207]. Поряд з цим 
І.М. Дьяконов, аналізуючи окремі грама-
тичні явища афразійських мов, звертає 
увагу на “ергативне” походження таких 
утворень, як, наприклад, давньоєгипет-
ський пасив [Дьяконов 1967, 249–252]. 
З урахуванням подальших досліджень 
Г.А. Климова, який сформулював чіткі 
типологічні принципи розрізнення мов 
ергативного та активного ладу, до такого 
підходу можна залучити численні реалії 
граматичної системи АЛМ, особливості 
функціонування яких важко пояснити, ви-
ходячи з традиційних концепцій.

Разом з тим, А. Є. Кібрік зазначає, що 
“Потрібна загальна теорія засобів варію-
вання базової структури речення, в якій би 
акузативна, ергативна, активна конструкції 
описувались не одна через іншу, а на ос-
нові єдиної понятійної схеми. Ця понятій-
на схема базується на понятті гіперролі, 
семантичної вмотивованості, розрізню-
ваності та економічності” [Кибрик 2003, 
127]. Варто також зазначити, що наявність 
будь-якої з вищевказаних типологічних 
рис зовсім не свідчить про приналежність 
мови до якого-небудь “ладу”. Наприклад, 
ергативна конструкція речення не є маргі-
нальним синтаксичним явищем, її зафіксо-
вано в мовах різних континентів (єдиним 
винятком на сьогоднішній день є Африка, 
де цю конструкцію не виявлено) [Кибрик 
2003, 127]. Але, як зазначає дослідник, 
“прийняте раніше поняття “ергативний 
лад”... не витримало... перевірки даними 
природних мов” [Кибрик 2003, 129].

У процесі такого дослідження цілком 
природним є бажання знайти єдину се-
мантичну детермінанту, яка б дозволила 
простежити процеси формо- та структу-
роутворення в конкретних мовах на різ-
них етапах їхнього розвитку у контексті 
взаємозв’язку лексики, синтаксису та мор-
фології. Дослідження, здійснені в межах 
контенсивної типології, оперують визна-
ченням семантичних детермінант, які є до-
мінуючими для різних контенсивних типів 
мов. Такі семантичні детермінанти різних 
мовних типів можуть бути представлені 
як різні ступені наближення до опозиції 
суб’єктної та об’єктної основ, яка найчіткі-
шою є в мовах номінативного ладу. Можна 
припустити, що саме становлення таких 
типологічних систем, як активна та ерга-
тивна, завдячує послідовному зростанню 
питомої ваги суб’єктно-об’єктного про-
тиставлення в семантичних детермінантах 
неномінативних мов [Климов 1983, 42]. 

Як свідчать спостереження за цілою 
низкою мов (особливо мов «змішаної» 
типології), процес заміни семантичних 
детермінант мовних типів, які постулю-
ються в межах контенсивної типології, 
відображає динаміку боротьби деградую-
чої системи із системою, що розвивається. 
При цьому найбільш типовою є ситуація, 
коли та чи інша характеристика історично 
провідного ладу, втрачаючи своє панівне 
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 становище в ключових ланках мовної 
структури, тимчасово закріплюється на її 
периферійних ділянках. Саме ця модель 
розвитку пояснює транспозицію лексич-
них та синтаксичних елементів у морфо-
логічні [Климов 1983, 205].

Очевидним є те, що чим більше пос-
лаблюються зв’язки граматичного явища з 
семантикою, тим вищою стає імовірність 
того, що воно зникне з мови. З іншого 
боку, новий граматичний феномен вини-
кає там, де регулярність функціонування 
семантичного елемента починає грамати-
калізувати його [Андреев, 1975 90].

Втім, можливим є і таке становище, 
коли мовний тип не представлено у до-
статньо повній мірі жодною із сучасних 
мов та мов, що раніше існували [Мельни-
ков 2003, 30].

Отже, тільки систематика мов здатна 
відновити минуле, від якого не залиши-
лося ніяких пам’яток [Бодуэн де Куртенэ 
1963, 70–71; Мельников 2003, 31]. Але для 
того, щоб моделювати мовну систему, не-
обхідно визначити, які саме елементи ос-
танньої є найбільш вирішальними, тому 
для характеристики того головного пара-
метра мовної системи, який найбільш гли-
боко відображає її сутність, було введено 
поняття детермінанти, отже, системну ти-
пологію можна було б назвати детермінан-
тною [Мельников 2003, 33]. Детермінанти 
визначаються характером співвідношення 
мовних об’єктів, а властивості останніх ха-
рактеризують налаштованість цих об’єктів 
вступати в ті чи інші зв’язки та взаємодії 
з іншими об’єктами. “Сила” цих власти-
востей, тобто ступінь названої налаштова-
ності, є неоднаковою, і тому можна гово-
рити про “сильні” і “слабкі” властивості 
об’єктів і розрізняти об’єкти за кількістю 
“сильних”, властивостей, які можна вважа-
ти специфічними для об’єкта [Мельников 
2003, 34]. Процес посилення специфічних, 
тобто певних “сильних” властивостей сис-
теми, який сприяє посиленню специфічних 
властивостей надсистеми, визначається як 
процес адаптації системи надсистемою 
[Мельников 36]. Специфічна властивість 
системи, що посилюється в процесі адап-
тації, є її поточною детермінантою.

Стан об’єкта з певною специфічною 
властивістю до входження його в той ву-
зол структури надсистеми, в якому почи-

нається адаптація цього об’єкта надсисте-
мою... називається його вихідним станом. 
По відношенню до вихідного стану по-
дальші стани є поточними, а той стан, до 
якого об’єкт перейде, якщо адаптацію буде 
доведено до максимального наближення 
до найвищого з можливих рівнів адаптова-
ності і перетворення на систему надсисте-
ми, є граничним станом. Оскільки об’єкт у 
своєму вихідному, а тим більше в поточних 
та граничному станах має певну специфіч-
ну властивість, що дедалі посилюється, 
внаслідок узгодження своєї субстанції та 
структури, властивість системи як цілого 
визначає своєрідність її структури і суб-
станції та є її внутрішньою детермінан-
тою. Система характеризується вихідною, 
поточною або граничною детермінантою, 
залежно від того в якому зі станів вона пе-
ребуває [Мельников 2003, 37].

Таке явище, як процес, якщо воно яв-
ляє собою акт становлення, розвитку, уск-
ладнення, яке можна назвати “позитивним 
стрибком”, має в якості своєї матеріальної, 
природної особливості пов’язану з цим 
процесом діалектичну тріаду, утворену, 
щонайменше із трьох таких явищ:

– вихідний внутрішній стан, що харак-
теризується інтенціями до зміни;

– поточний зовнішній стан, який спри-
яє перетворенню цих інтенцій на екстенції 
і, значить, протіканню цих змін;

– граничний внутрішній стан, який ви-
никає внаслідок переходу в нього вихідно-
го стану завдяки сприянню з боку поточ-
ного [Мельников 2003, 47]. 

Щодо типологічних аспектів самого яви-
ща ступінчастості змін властивостей систе-
ми, що перебудовується, в межах надсис-
теми, то варто сказати, що наявність цього 
явища вперше була описана І.І. Срезневсь-
ким. У межах еволюції слов’янських мов, 
починаючи з праіндоєвропейської стану, це 
явище підтвердив О.О. Потебня. Детальні-
ше цей процес, на “вузловій лінії” стадій 
між ладом інкорпоруючих та флективних 
мов, продемонстрували І.І. Мещанінов 
та інші представники “нового вчення про 
мову”. Однак невдала інтерпретація цього 
явища М.Я. Марром надовго дискредиту-
вала ідею стадіальності в лінгвістичній ти-
пології і в сучасній лінгвістиці гідну увагу 
принципам стадіальності приділяють лише 
декілька лінгвістів [Мельников 2003, 58].
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Лінгвістичні універсалії, тобто суто 
структурні параметри, могли стати основою 
для об’єднання мов у єдину висхідну мно-
жину за умови заперечення матеріальності 
субстрату мови [Мельников 2003, 61].

Структурна типологія, що базується на 
використанні відомостей про мовні уні-
версалії, тобто на структурних проекціях 
фізичного та психічного матеріального 
субстрату мови, як це зрозуміло з її назви, 
хоча й опосередковано (через комбінато-
рику цих проекцій), показує, що такий 
матеріальний субстрат є достатнім, аби на 
його базі було сформовано первинну мовну 
одиницю – морфему з речовим значенням 
(корінь) і щоб далі, шляхом диференціації 
значення морфем, поляризації їх на шкалі 
лексичності-граматичності, а також у ході 
закріплення позиційних правил, склалася 
шкала мовних типів, на якій кожен з на-
ступних формується з тих елементів, що 
утворилися у процесі формування попе-
реднього [Мельников 2003, 64].

Уявлення про ступінчастий характер 
зміни мовного ладу так чи інакше пода-
но в роботах В. Гумбольта, О. Шлейхера 
та інших лінгвістів. Однак після критики 
“нового вчення”, обговорення проблем 
ступінчастості (або стадіальності, еволю-
ції) мов стало майже забороненим [Мель-
ников 2003, 68].

У разі, коли група носіїв однієї мови 
через певні причини поділяється на кілька 
частин, кожна з яких переселяється в різні 
зони і кожній з яких притаманні свої (ха-
рактерні тільки для неї) умови спілкуван-
ня, ці умови виявляються тією надсисте-
мою, ефективне функціонування якої виз-
начає режим функціонування мови мовної 
спільноти, що відокремилася, тобто його 
зовнішню детермінанту, що, в свою чергу, 
робить необхідною (а в процесі адаптації – 
неминучою) появу нових специфічних 
загальних властивостей мовної системи, 
тобто – нової внутрішньої детермінанти 
[Мельников 2003, 74].

Мови з близькими вихідними та гранич-
ними детермінантами за умови близькості 
фази їхньої поточної детермінанти в інтер-
валі між вихідною та граничною є одним 
стадіальним (наприклад – контенсивним) 
класом [Мельников 2003, 88].

Природною властивістю внутрішньої 
детермінанти АМ, якщо її сформулювати 

як тенденцію до максимальної формальної 
дериваційної властивості коренів, є особли-
вості одиниць арабської мови, починаючи з 
ярусу семантики і закінчуючи організацією 
словоформи і складом голосних та приго-
лосних на фонологічному та фонетичному 
рівнях [Мельников 2003 93]. На думку до-
слідника, функція значення морфем є по-
середницькою у зв’язку між самими мор-
фемами і смислом, без чого ніякий знак не 
може бути знаком мови, тобто універсаль-
ної знакової системи. Посередницька фун-
кція значень при номінації смислів, в свою 
чергу, забезпечується тим, що морфеми, які 
є хоч і абстрактними, але образами, лише 
натякають на деякі характеристики фраг-
ментів картини світу. “Якщо іменований 
таким найпростішим чином смисл стає, 
в свою чергу, натяком на наступний (“по-
дальший”), то він тим самим у процесі но-
мінації перетворюється на додаткову ланку 
внутрішньої форми, тобто на додаткову 
ланку ланцюга асоціацій між елементом 
зовнішньої форми (морфемою) і тим кінце-
вим, актуальним іменованим смислом, тим 
фрагментом свідомості, в ролі знаків якого 
виступають іменуючі морфеми” [Мельни-
ков 2003, 102].

Якщо функціональні відносини між та-
кими елементами в процесі номінації не 
найближчого смислу передаються за до-
помогою спеціальних морфем, а значить, і 
їхніх значень, ці морфеми стають носіями 
дериваційного граматичного значення. Та-
ким чином, з позицій системної типології 
сутність граматичного значення полягає в 
тому, що в процесі номінації граматичні 
значення натякають не на певні риси яко-
го-небудь смислу, а на характер відносин 
між смислами [Мельников 2003, 103].

Внутрішня детермінанта мовного типу 
найбільш повно характеризується тим, що 
залишається найстійкішою рисою у внут-
рішній формі повідомлень даною мовою, 
тобто у смислах висловлювань, попри 
практично безмежну їхню різноманітність 
[Мельников 2003, 105].

Наприклад, наявність класових показ-
ників у мові може служити зовнішньою 
ознакою того, що граматичний лад та-
кої мови призначено для обслуговування 
відносно ізольованих малих однорідних 
мовних колективів [Мельников 2003, 111]. 
Результативна ознаковість є внутрішньою 
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 детермінантою ергативного ладу [Мельни-
ков 2003, 113]. В ергативних мовах пові-
домлення називає не дію суб’єкта, а озна-
ку об’єкта впливу [Мельников 2003, 115].

Якщо при збільшенні мовного колек-
тиву відбувається пристосування мовних 
засобів до нових умов комунікації, збіль-
шується кількість випадків, коли ознака є 
запозиченою, а співрозмовник потребує 
нагадування про походження ознаки, хоча 
спочатку формою його передання був кла-
совий показник в присудкові і непрямий 
відмінок у групі присудка, а за допомогою 
вихідного відмінка відбувається оформ-
лення імені носія ознаки в групі підмета 
[Мельников 2003, 116].

При збільшенні мовного колективу ін-
формація, яка передається мовними кана-
лами, не має суттєво спотворюватися при 
передаванні через надзвичайно довгі ме-
режі “ретрансляцій”. Змістовий контроль, 
необхідний для цього, найповнішим чином 
забезпечується тоді, коли сюжетом пові-
домлення, що передається, є подія, яка ви-
світлюється мовними засобами в найбільш 
природній формі. Спочатку має бути вка-
зано на суб’єкт, потім – дію з формальною 
вказівкою на те, що саме даний суб’єкт є 
її виконавцем або ініціатором. Після цьо-
го можна робити висновки щодо того, які 
суб’єкти можуть брати участь у подальшо-
му розвиткові події і якими будуть їхні ролі. 
Завдяки цьому практично виключається 
можливість неправильного тлумачення 
повідомлення [Мельников 2003, 117–118]. 
Щодо номінативних конструкцій, то вони 
формуються переважно для зображення 
дій, які відбуваються в даний момент, тоді 
як ергативні конструкції є найбільш стійки-
ми для передачі дій, що недавно заверши-
лися [Мельников 2003, 118].

Теза фон Гумбольта про наявність го-
ловного організуючого принципу, під 
впливом якого мова формується як цілісна 
органічна система, може бути підтверд-
жені завдяки зовнішній детермінанті міри 
та характеру соціалізованої інформації з 
власного досвіду мовця, а також типовими 
перешкодами для її передачі за допомогою 
мовних засобів. Як внутрішня детермінан-
та, цей принцип являє собою особливість 
внутрішньої форми типових висловлю-
вань, яка характеризується традиційним 
ракурсом зображення цієї інформації 

[Мельников 2003, 119]. Тут можна про-
стежити зв’язок, хоча і схематичний, між 
морфологічним типом мови і семантикою 
її граматичних конструкцій: “Композиція 
показу гранично граматикалізованими, 
синтетичними засобами при інкорпора-
ції йде від наслідків дії до причини, а при 
флективному номінативному ладі – від 
причини дії до наслідків” [Мельников 
2003, 120].

Афразійські, а у максимальній мірі – 
семітські мови можуть бути прикладом 
суттєвого зсуву флективного ладу в на-
прямку аглютинації. Згідно з ностратич-
ною гіпотезою, праафразійська, праін-
доєвропейська і пракартвельська гілки ут-
ворювали колись групу західноностратич-
них мов, специфічною рисою яких була 
тенденція до використання флективної 
техніки. Непрямі історичні дані дають під-
стави вважати, що носії мов західноност-
ратичної гілки формували мовну лігу, на 
відміну від представників східноностра-
тичної гілки, в умовах посилення ролі зем-
леробства, що призводило до утворення 
великих мовних колективів, які вели осі-
лий спосіб життя, з відповідними мовни-
ми наслідками. Потім носії афразійських, 
зокрема семітських, мов переорієнтували-
ся на кочове тваринництво, що, на думку 
дослідника, обумовило перехід до аглюти-
нативної морфології, але матеріалом для 
формування під впливом нової зовнішньої 
детермінанти аглютинативної морфології 
став західноностратичний лад прасемітсь-
кої мови [Мельников 2003, 126], що і обу-
мовило специфіку сучасних семітських 
словоформ, зокрема велику питому вагу 
переривчастих морфем у словозміні та 
словотворенні. 

Треба зауважити, що мова може руха-
тись як у напрямку ускладнення форми, так 
і в напрямку її спрощення, неодноразово 
змінюючи напрямок цього руху, при цьому 
швидкість типологічної перебудови є при-
нципово нерівномірною, що й обумовлює 
наявність об’єктивних кордонів між стадія-
ми розвитку мови [Мельников 2003, 133].

За даними системної типології змісто-
вою детермінантою гранично інкорпору-
ючих, коренеізолюючих і аглютинатив-
них мов є обставинний, оказіональний і 
якісно-ознаковий комунікативний ракурс 
[Мельников 2003, 133]. На певному етапі 
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збільшення однорідного колективу (і від-
повідно – часового міжкомунікаційного 
інтервалу) збільшується роль подійного 
комунікативного ракурсу, проте лише в ас-
пекті констатації результативної подійної 
ознаки, що, на думку дослідника, перево-
дить мовний лад з типового інкорпоруючо-
го до ергативного [Мельников 2003, 141].

Втім, саме визначення ергативного 
ладу, як вже зазначалося, не витримало 
випробування часом – насамперед через 
те, що представники різних лінгвістичних 
напрямків по-різному його тлумачили і 
відводили йому різне місце в характерис-
тиці мовної системи – від способу опи-
сання окремих особливостей синтаксису 
[Климов 1981] до морфологічного типу і 
типологічного “ладу” мови [Лосєв 1983].

Отже, з необхідними застереженнями, 
можна зробити висновок, що граматична 
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система АЛМ містить у собі сліди наяв-
ності в попередньому стані інкорпорую-
чої типологічної приналежності, яка, че-
рез причини, наведені вище, переросла 
не в ергативний з відповідними морфо-
синтаксичними особливостями, а у флек-
туючий акузативний тип, зберігши при 
цьому залишки аглютинативної техніки з 
відповідними наслідками у вигляді рухо-
мої афіксації, що здійснюється за допо-
могою переривчастих морфем, які, коли 
афікси представлені голосними, часто 
називають внутрішньою флексією [Хра-
ковский 1999 162]. Таким чином, можна 
погодитись, що АЛМ належить до алю-
тинативно-флективного морфологічного 
типу, а відтак і мати типологічні ознаки 
і, відповідно, граматичні характеристи-
ки, притаманні представникам обох зга-
даних типів.
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світу – приділяється в Україні дедалі більше 
уваги. Це такі мови, як шумерська, давньо-
єгипетська, аккадська, хурритська, еламська 
тощо. 

Як зазначив український вчений 
Ю.Л. Мосенкіс, дослідник кавказьких мов, 
а також мов, генетична належність яких до 
відомих науці мовних сімей ще не визначе-
на, “...у сучасному українознавстві інтерес 
до таких генетично невизначених мов, як 
баскійська, етруська, шумерська, помітно 
посилився” [Мосенкіс 1996, 5]. Згаданий 
дослідник також зазначає, що “...у руслі 
вивчення стародавньої історії України в 
контактах зі Сходом і Заходом... перспек-
тивним видається дослідження слідів цих 
мов у сучасній українській (баскійське 
“пілот”, етруські “персона”, “арена” та ін., 
шумерське “руда” тощо)” [Мосенкіс 1996, 
5]. До цього переліку можна додати помі-
чені автором даної роботи такі співзвучні 
та подібні за значенням слова в еламській 
та українській мовах, як еламське šerut 
‘тростина’ [Юсифов 1963, 252], українсь-
ке ‘очерет’, еламське hapti ‘прийми’ [Дья-
конов 1967, 439], українське “хапати”, ін-
доєвропейське *k[h]ap[h] [Гамкрелидзе, 
Иванов 1984, 146]. Не виключено також, 
що з еламської та споріднених з нею мов 
чи мов племен і народностей, котрі прожи-
вали між ареалами розселення еламців та 
стародавніх індоєвропейців, походить ряд 
слів української мови, корені яких не знай-
дено серед реконструйованих індоєвро-
пейських коренів, тому ці лексичні одиниці 
можуть бути запозичені індоєвропейськи-
ми предками сучасних українців з неіндо-
європейських мов. До таких слів можуть 
відноситися, зокрема: “широкий” (еламсь-
ке riša-r; (irša-r) ‘великий’ [Дьяконов 1967, 
97, 441]; грузинське li-m+šari ‘розширю-
вати’, ‘збільшувати’, ‘додавати’ [Марр 
1915, 52]. Це можуть бути як субстратні 
елементи, так і ізоглоси, що об’єднують 
різні мовні сім’ї. Можливо, й українське 

слово “сережки” та російське “серьги” є 
еламським за походженням і походить від 
еламського si-ri ‘вухо’ [DB: 55]. Оскільки 
праіндоєвропейська етимологія згаданих 
українського та російського слів відсутня, 
а термін “сережки” у багатьох мовах похо-
дить від слова “вухо”, скажімо англійське 
ear-ring ‘сережки’ (від ear ‘вухо’), перське 
gūšvåre ‘сережки’ від gūš ‘вухо’ тощо, то 
не виключено, що терміни “сережки” та 
“серьги” походять від згаданої еламської 
лексеми й були запозичені праслов’янами 
від кімерійців та скіфів, що вторгалися в 
Передню Азію, зокрема в Мідію, ще тоді, 
коли там була поширена еламська і, мож-
ливо, споріднені з нею мови. 

Дану статтю присвячено темі дослі-
дження генеалогічних зв’язків еламської 
мови, найдавніші писемні пам’ятки якої 
відносяться до ІІІ тис. до н.е., тобто до того 
часу, коли виникла писемність узагалі. Се-
ред найвідоміших документів, написаних 
еламською мовою, можна виділити пер-
ший в історії світової цивілізації мирний 
договір, укладений між аккадськми царем 
Нарам-Суеном (роки правління 2236–2220 
до н.е.) та еламським царем, ім’я якого у 
даному документі не збереглося. Можли-
во, це був цар Хіта з найдавнішиої відомої 
історії Аванської династії еламських царів 
[История Древнего Востока 1983, 251–252, 
488, 490].

Проблема генеалогічних зв’язків елам-
ської мови, як і шумерської, на думку ав-
тора, ще остаточно не вирішена. Вислов-
лювалися гіпотези про більш чи менш 
близькі зв’язки або навіть генеалогічну 
спорідненість еламської мови з кавказь-
кими та картвельськими [Кримський, 
близько 1933–40, 33; Марр 1915, 31–97; 
Тураев 2002, 66; Храновський 1999, 6; 
Cameron 1995, 14], хуррито-урартськими 
[Дьяконов 1967, 107–108; Cameron 1995, 
14, Brown 1930, 273–305], індоєвропейсь-
кими, етруською [Cameron 1995, 14–15], 
африканськими (зокрема, мовами манде 
та нілотської сім’ї) [Winters ; Basello Gian 
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Pietro 2001], урало-алтайськими [Алиев 
1960, 107, прим. 2; Дьяконов 1967, 107–
108; Ширалиев 1953, 67], нарешті, дравід-
ськими мовами [Дьяконов 1967, 108–112].

Гіпотези про ізоглоси та можли-
ву спорідненість між еламською мовою 
та дравідськими почали висуватися ще 
у 30-ті рр. ХХ століття такими відоми-
ми вченими, як А. Тромбетті, що вважав 
еламську мову ланкою, яка пов’язує між 
собою шарі-нільські мови та дравідські 
[Cian Pietro, 2001]. Проте він висловлював 
думку, аналогічну до точок зору Ф. Борка, 
Б. Тураєва та А.Ю. Кримського, про те, що 
еламська мова має спільні корені з кавказь-
кими. Видатний американський дослідник 
історії доарійського Ірану Дж. Камерон 
у 30-ті роки минулого століття відзначав 
деякі фонетичні, граматичні та синтак-
сичні паралелі між еламською мовою та 
тамільською, а не з мовами дравідської 
сім’ї в цілому, бо тоді лише починалися 
системні дослідження дравідських мов, а 
порівняльно-історичний метод у вивчен-
ні цієї мовної сім’ї почав застосовувати-
ся значно пізніше. Але Дж. Камерон ут-
римувався від тверджень про генетичну 
спорідненість еламської та тамільської 
мов. Він вважав, що ті приклади схожості 
між елементами еламської мови, з одного 
боку, та тамільської, урартської (тоді вона 
називалася халдською, іноді алародійсь-
кою мовою), давніми загроськими мовами 
(кутійською, луллубейською, касситською 
тощо), а також стародавніми індоєвропей-
ськими й неідноєвропейськими мовами 
Малої Азії та етруською говорять хіба що 
про контакти між носіями цих мов, але не 
про їхню мовну єдність [Cameron 1995, 
14–15]. На початку 40-х років ХХ століт-
тя про можливість спорідненості елам-
ської мови з дравідськими вказував і вже 
згаданий Ф. Борк у своїй роботі “Die 
Zeughausurkunden aus Susa”, виданій у 
1941 році у Лейпцигу [Юсифов 1968, 38]. 

У 60-ті – 80-ті рр. ХХ століття Д. Мак-
Алпін та І.М. Дьяконов проводили порів-
няльно-історичне дослідження еламської 
та дравідських мов. Видатний учений у 
галузі історії Стародавнього Сходу та ста-
родавніх мов Передньої Азії І.М. Дьяконов 
у своїй статті “Эламский язык” (опубліко-
вана у книзі згаданого автора “Языки древ-
ней Передней Азии” у 1967 році), що є, по 

суті, першою повною граматикою елам-
ської мови, виданою російською мовою у 
колишньому СРСР, а потім перевиданою з 
незначними змінами, що суттєво не торка-
лися змісту, у 1979 році у багатотомному 
колективному виданні “Языки Азии и Аф-
рики”. У цій роботі І.М. Дьяконов заявив, 
що єдиною гіпотезою відносно генетичних 
зв’язків еламської мови, на користь якої 
можна навести досить показові факти, є 
гіпотеза еламо-дравідської спорідненості 
[Дьяконов 1979, 37–49]. Він провів порів-
няльний структурний аналіз еламської та 
дравідських мов і прийшов до висновку 
про близькість фонологічної будови елам-
ської мови та дравідських завдяки її про-
стоті. І.М. Дьяконов також відзначив від-
сутність фонематичної різниці між глухи-
ми та дзвінкими вибуховими звуками (це 
явище було поширене по всій давній Пе-
редній Азії), окремі фонологічні явища, ха-
рактерні для еламської та дравідських мов, 
такі як фонема ŵ, чергування m / v, i / u та 
протетичний і перед r (елам. riša-rra / irša-
rra ’великий’). Було виявлено й інші при-
клади спільних рис у фонетиці еламської 
та дравідських мов [Дьяконов 1967, 108].

І.М. Дьяконов також відзначив спіль-
ний характер морфологічної будови 
дравідських та еламської мов. Загальний 
характер цієї будови дравідських мов, на 
думку І.М. Дьяконова, не суперечить гіпо-
тезі про зв’язок дравідських мов з еламсь-
кою. Дравідські мови мають номінативну 
конструкцію, яка почала складатися й у 
новоеламській, але деякі явища можуть 
розглядатися як пережиток конструкції 
ергативної (відсутність пасивного стану, 
крім пізніх описових зворотів, формальне 
розрізнення дієслів дії та стану, архаїчні 
форми дієвідмінювання іменного присуд-
ка у мові курукх-ораон, частково у гонді) 
[Дьяконов 1979, 37–49].

Для усіх цих мов характерна незмінна з 
граматичної точки зору основа як іменних 
частин мови, так і дієслів, а також суфік-
сальна аглютинація. Проте, як зауважив 
згаданий учений, схожість між дравідсь-
кими мовами та еламською в галузі мор-
фологій іменника і дієслова обмежуються 
спільністю деяких структурних особливос-
тей та збігом окремих формантів, що може 
бути й випадковим. Чимало структурних 
особливостей та формантів у еламській 
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мові та дравідських не збігаються. Це яви-
ще, на думку І.М. Дьяконова, можна було 
б у багатьох випадках пояснити тим, що 
еламська та дравідські мови після розпаду 
загальної мови-основи розвивалися само-
стійно, проте таке твердження можна вис-
ловлювати лише тоді, якби вдалося довес-
ти, що випадки схожості являють собою 
систему. Проте, на думку І.М. Дьяконова, 
фактичний рівень знань ще не дозволяє 
нам висловлювати судження про систему 
схожих елементів у морфології еламської 
та дравідських мов [Дьяконов 1967, 108–
109]. Серед спільних рис у морфології зга-
даних мов І.М. Дьяконов звернув увагу на 
перенесення займенникових показників 
на предикат у ряді дравідських мов (гон-
ді, курух), що є аналогічним перенесен-
ню класних показників в еламській мові 
[Дьяконов 1967, 108–109]. Також було 
виділено факультативні форми множини 
ад’єктивізованої форми родового відмінка 
у мові брагуї: bava-na ‘батька’, bava-na-k, 
bava-na-f-k ‘батьківські’, де -f може бути 
реліктом перенесеного класного показ-
ника множини (схоже з еламським показ-
ником множини класу осіб -p) [Дьяконов 
1967, 96, 109]. І.М. Дьяконов виявив також 
деякі відмінкові форманти у дравідських 
мовах, що можуть бути пов’язані з еламсь-
кими післяйменниками. З еламським піс-
ляйменником -n, що у більш пізні періоди 
існування цієї мови утворював знахідний 
відмінок, можна співставити дравідський 
загальний показник непрямого відмінка 
(на -a або -n) та знахідний (браг. -e, -in, 
пдж., кур. -(i)n, гон. -un, кан. -a, -annu, тел. 
-nu); з новоеламським післяйменником 
-na – показником родового відмінка – мо-
жуть бути співставлені такі показники ро-
дового відмінка, як: браг. -na, пдж. -in, там. 
-in [Дьяконов 1967, 110]. І.М. Дьяконов 
звернув увагу й на спільну дативну мор-
фему *(-)ikku в еламській та дравідських 
мовах [Дьяконов 1979, 37–49]. 

Найбільш близькі приклади схожості 
між дравідськими мовами й еламською, 
що, на думку І.М. Дьяконова, навряд чи 
можуть здатися випадковими, спостеріга-
ються в галузі займенників. Вони іноді до-
ходять до повного збігу. Наприклад – осо-
бові займенники (таблиця 1).

Еламський особовий займенник 1-ї осо-
би множини ela можна порівняти з дравід-

ським узагальнюючим займенником ella, 
ello [Дьяконов 1967, 110].

Дуже близькі, як помітив І.М. Дьяко-
нов, основи вказівних та деяких інших 
займенників. Дравідські вказівні займен-
ники, як і еламські, утворюються від трьох 
основ (вказівка на різні ступені віддале-
ності) – *e/i, *o/a, та *a; для множини кла-
су осіб використовується займенник там. 
ave (браг. ēf-k, ōf-k), який можна пов’язати 
з еламським ape [Дьяконов 1967, 110; Дья-
конов 1979, 37–49]. Радянський індолог 
В.С. Воробйов-Десятовський, що відзна-
чав беззаперечну типологічну близькість 
між еламською та дравідськими мовами, 
відносно вказівних займенників в елам-
ській та мові брагуї зазначав, що вони ви-
конують функцію особових займенників 
3-ї особи ((h)e/i в еламській, e в брагуї). У 
множині в еламській мові цей займенник 
має форму ap, у мові брагуї – efk та ofk. Ге-
нетично ці форми можуть бути спорідне-
ними [Воробьев-Десятовский 1956, 101]. 

У галузі дієслова, на думку І.М. Дья-
конова, навряд чи можна чекати значної 
схожості, оскільки утворення дієслівної 
структури з додієслівного стану просте-
жується в еламській мові досить чітко, й 
тому, ймовірно, що, у випадку існування 
спорідненості між еламською й дравід-
ськими мовами, відокремлення еламсь-
кої від загальної мови-основи відбулося 
раніше, ніж утворилася сучасні дієслівні 
системи дравідських мов. Ці дієслівні сис-
теми й у самих дравідських мовах досить 
неоднорідні. Проте деякі небагаточислен-
ні риси дравідського дієслова допускають 
зближення з еламською (незмінність осно-
ви, утворення 2-ї особи тощо) [Дьяконов 
1967, 110–111; Дьяконов 1979, 37–49]. 

В.С. Воробйов-Десятовський відносно 
дієслівних форм у еламській та дравід-
ських мовах звертав увагу на те, що як в 
еламській, так і в дравідських мовах функ-
цію фінітних форм дієслова часто виконує 
віддієслівний іменник із займенникови-
ми показниками [Воробьев-Десятовский 
1956, 100].

Згаданий індолог, відзначаючи типоло-
гічну близькість між еламською та дравід-
ськими мовами, вказував також і на наяв-
ність суфіксальної аглютинації у даних мо-
вах, і на те, що функції відмінкових форм 
іменників виконують з’єднання основ цих 
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іменників із післяйменниками. В.С. Во-
робйов-Десятовський звернув увагу й на 
схожість у фонетиці та відсутність фоне-
тичної відмінності між дзвінкими та глу-
хими приголосними в еламській та дравід-
ських мовах. Саме від позиції приголос-
ного звука у слові залежатиме те, буде він 
глухим чи дзвінким. Проте, з точки зору 
В.С. Воробйова-Десятовського, досить 
важко виявити приклади спорідненості 
між еламською і дравідськими мовами в 
галузі формальних показників та лексики 
[Воробьев-Десятовский 1956, 100].

Однак, на думку автора даної статті, 
твердження про наявність випадків ма-
теріальної схожості між даними мовами 
небезпідставні.

Зокрема, слід звернути увагу на те, що 
І.М. Дьяконов відносно дієслів відзначив 
наявність подібних заперечних часток у 
дравідських та еламській мовах (*ille у 
більшості дравідських мов, in- в еламсь-
кій) [Дьяконов 1967, 111].

Більше схожості, на думку І.М. Дьяко-
нова, можна помітити в галузі дієслівного 
імені. Наприклад, подібні до еламських по-
казників дієприкметників та імен дії -k, -kka 
зустрічаються як форманти дієприкметників 
у тамільській мові, а також у мовах каннада, 
курукх та брагуї [Дьяконов 1967, 111]. 

Дієприкметник минулого часу у біль-
шості дравідських мов має показник -ta, 
який можна співставити з еламським по-
казником -ta, котрий деякі дослідники-
еламознавці, зокрема Ф. Вайсбах, В. Хінц, 
розглядали як перфектний, а інші – як 
показник умовного способу дієслів [Дья-
конов 1067, 111]. На думку автора даної 
статті, досить часто дієслова минулого 
часу зовні, за своєю формою, подібні до 
дієслів умовного способу. Такі приклади 
можна знайти й серед сучасних мов, нап-
риклад в українській мові (зробив (мину-
лий час), щоб зробив (умовний спосіб)) 
чи в перській: miåmad ‘приходив’, agar 
miåmad ‘якби приходив’. В еламських тек-
стах дієслова з таким показником можуть 
відігравати не лише функцію умовного 
способу, а й перфектних дієслів: na-ap-pi 
(i)r-ša-(i)r-ra U-ra-mas-tá ak-ka mu-ru-un hi 
pe-(i)š-tá ‘бог великий Ахурамазда, який 
землю цю сотворив’ [Дьяконов 1967, 441].

Автором даної статті помічено у 
дравідських мовах такі показники форм 

дієслів, які можна знайти в еламській 
мові: дієслівні суфікси минулого часу  
-ć-, -s- у мові тода, -сс- у тамільській мові,  
-c- у мові курукх, -(i)s- у брагуї, показники 
давньоминулого часу -us-, (-as)-s- у брагуї 
[Андронов 1978, 379, 381], показник пере-
хідних дієслів 3-ї особи однини та множи-
ни в еламській мові -šі (-š) [Дьяконов 1967, 
101]; давньотамільський суфікс дійсного 
способу теперішнього часу -(u)δ-, суфікс 
такої ж дієслівної форми у мові каннада 
-utt- [Андронов 1979, 377], еламське закін-
чення іменного присудка -ut, що має під-
тверджувальне значення (nukə sunki-p-ut 
‘ми – дійсно царі’) [Дьяконов 1967, 100]. 

Що стосується порівняльного аналі-
зу лексики еламської та дравідських мов, 
то у цій галузі можливості порівняльного 
аналізу вкрай обмежені, оскільки, як за-
значав І.М. Дьяконов, специфічний харак-
тер еламських текстів, що дійшли до нас, 
не дає можливості виявити чимало з таких 
найважливіших слів основного фонду, як 
числівники, назви частин тіла тощо; ми 
також знаємо мало термінів спорідненості 
(такі “дитячі” слова, как аmmа ‘мати’, atta 
‘батько’, що існують і в дравідських мовах, 
зрозуміло, не враховуються) [Дьяконов 
1967, 111; Дьяконов 1979, 37–49]. Саме тер-
міни спорідненості могли б у значній мірі 
прояснити ситуацію про генетичну спіль-
ність або принаймні про тісний побутовий 
контакт між етносами, що розглядаються, 
оскільки без такого контакту чи спорід-
неності навряд чи можна із впевненістю 
говорити про запозичення з однієї мови 
в іншу таких термінів, як “земля”, “пуп”, 
“лежати”, “чути”, “розуміти”, “кров”, “на-
роджуватися”. Якщо ж і трапляються по-
одинокі випадки співзвучності подібних 
термінів, що не становлять системи, у 
мовах, які порівнюються при відсутності 
спорідненості та побутового контакту між 
ними, то їх, на думку І.М. Дьяконова, важ-
ко, а то й неможливо відрізнити від випад-
ковостей [Дьяконов 1967, 17]. 

Все ж принаймні в одному з еламських 
текстів, а саме в еламській версії Бехіс-
тунського напису Дарія І, автором даної 
статті помічено рядки, де згадуються тер-
міни, що означають частини тіла, такі як 
“око”, “ніс”, “язик”, “вухо”, у тих частинах 
напису, де Дарій згадує про те, як він роз-
правлявся з бунтівниками, що виступили 
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проти нього у Мідії, Парфії, Бактрії тощо. 
Наприклад: ú hi ši-um-me a-ak ti-ut-me a-
ak si-ri maš-zí-ya el-te ‘Я відрізав йому ніс, 
язик, вуха та вийняв очі’ (DB: xxxii). Тут 
ši-um-me означає ‘ніс’, ti-ut-me – ‘язик’, si-
ri – ‘вухо’, el-te – ‘око’. Останнє, очевид-
но, походить від елам. el ‘дивитися’ (http://
www.um.es/ipoa/cuneiforme/elamita).

Слово “ніс” у дравідських мовах пе-
рекладається як: там. mūkkủ, мал. mūkkủ, 
ко. mūk, то. mūk, кан. mūgu, код. mūkủ,  
ту. mūku, mūgu, тел. mūkku, кол. mūkk тощо 
[Андронов 1978, 337], проте автор даної 
статті не виключає можливості утворення 
елам. ši-um-mе від спільного з там. cintu 
(cinti-) ‘дмухати носом’, ‘продувати но-
сом’; мaл. cintuka, cirruka те ж саме; мaл. 
sin (sint-,+ sind-), sinu (sit-) ‘чxати’ ‘чхан-
ня’, ту. simpu ‘продувати ніс’ гад. cind- (c 
= ts) чхати, sind- ‘продувати ніс’ тощо 
[Burrow 1984, 227].

Еламське ti-ut-me – ‘язик’, на думку 
автора роботи, може мати спільні корені 
з кур. tatxa ‘язик’, малт. tarte – те ж саме 
[Burrow 1984, 266].

Еламське si-ri ‘вухо’ може бути спіль-
ного кореня з там. kurai ‘сережка’, ‘вухо’, 
мал. kura – те ж саме, гон. kurka ‘сережка’ 
[Burrow 1984], тел. cevi ‘вухо’ [Андронов 
1978, 337].

Еламські el-te ‘око’ та eul ‘дивитися’, а 
також EL ‘міркувати’ [Дьяконов 1967, 103], 
цілком вірогідно, мають спільне коріння з 
куї era (eri-) ‘займатися шпигунством’, ‘йти 
у розвідку’, ‘шпигунство’, ‘розвідка’; куві 
heri kiyali ‘дивитися’; кур. erna (iryas) ‘ди-
витися’, ‘глянути’, ‘слідкувати’, ‘очікува-
ти’, erta’ana ‘показувати’, eranakhrna ‘ди-
витися одне на одного’; млт. ere ‘дивитися’, 
‘побачити’, ‘спостерігати’ тощо [Burrow 
1984, 86]; гон. als- ‘думати про’, alihana 
‘міркувати’ (тж. al-) [Burrow 1984, 36]. 

І.М. Дьяконов зазначав, що порівняль-
ний словник дравідських мов було опуб-
ліковано порівняно недавно й питання 
історичної фонології та реконструкції про-
тодравідських форм ще перебувають на 
стадії розробки, хоча, очевидно, еламську 
лексику можна було б порівнювати лише 
з цими праформами, але не з сучасними 
словами дравідських мов, щодо яких мож-
на запропонувати невідомі нам фонетичні 
зміни й різного роду новоутворення, а та-
кож іншомовні запозичення. Згаданий до-

слідник запропонував нижчевказані при-
клади співставлення лексики еламської та 
дравідських мов, хоча, на його думку, нема 
ніяких доказів, що це невипадкові збіги 
(таблиця 2).

Як вважав І.М. Дьяконов, можна було б 
знайти й більше прикладів схожості, проте 
вони залишаються дуже рідкими й не яв-
ляють собою систему й тому їх практично 
доводиться розглядати як випадкові [Дья-
конов 1967, 111–112].

В цілому навряд чи можна не згодитися 
з І.М. Дьяконовим, оскільки важко визна-
чити етимологію багатьох еламських слів, 
у чималої кількості елементів еламської 
лексики взагалі важко визначити лексичне 
значення. Причиною такої ситуації може 
служити те, що, крім написів та докумен-
тів ахеменідської епохи, які мають білін-
гву, а також варіанти як давньоперською, 
так і аккадською мовами, численні еламсь-
кі тексти досить важко піддаються, а деякі 
майже взагалі не піддаються розшифруван-
ню [Хинц 1977, 35; Юсифов 1968, 38]. Го-
ловною перепоною у розумінні еламської 
мови є те, що, на жаль, ще досі не вдалося 
виявити близькоспоріднених з еламською 
мов як серед давніх, так і серед сучасних 
[Юсифов 1968, 38]. З одного боку, важко 
розшифрувати чимало еламських текстів 
та виявити лексичне значення ряду слів, 
з іншого боку, нелегко проводити порів-
няння значної кількості еламських слів із 
невизначеним чи нечітко визначеним лек-
сичним значенням із лексикою інших мов 
для встановлення можливої спорідненості, 
навіть віддаленої, еламської мови з інши-
ми внаслідок труднощів із дешифруванням 
текстів цією ізольованою давньосхідною 
мовою. Тут могли б допомогти шумерсько-
еламські чи аккадсько-еламські словники, 
аналогічно шумерсько-аккадським словни-
кам, що існували у школах писарів давньо-
го Дворіччя й на яких, власне, й базуєть-
ся розуміння текстів шумерською мовою 
[Канева 1996, 16]. Шумерсько-еламські чи 
аккадсько-еламські словники, без сумніву, 
мали бути у школах писарів як Еламу, так 
і Дворіччя. Проте, на жаль, досі археоло-
гам ще не вдалося знайти такі документи 
[Хинц 1977, 35].

У 80-х та 90-х рр. минулого століт-
тя І.М. Дьяконов, прийнявши концепцію 
американського дравідолога Д. Мак-Ал-
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піна про спорідненість між еламською та 
дравідськими мовами та його висновки про 
спільне походження 20% лексики еламсь-
кої і дравідських мов, а також про спільні 
риси у системах еламських та дравідських 
займенників і дієслів (Elamo-Dravidian 
languages), прийшов до висновку про те, 
що існує спорідненість еламської мови з 
дравідськими, причому сучасна мова бра-
гуї займає проміжне становище між елам-
ською та основною групою дравідських 
мов [Дьяконов 1990, 591].

Автор цієї роботи, якому, на жаль, були 
доступні не всі видані на Заході роботи з 
даної проблематики, провів порівняльний 
аналіз еламських слів, семантика яких 
більш-менш чітко окреслена, з дравідсь-
кою лексикою. Звичайно, тут можна гово-
рити про ймовірність випадкової схожості, 
враховуючи ситуацію з рівнем досліджень 
еламської мови. Проте спростувати тезу 
про спільний корінь схожих зовні елемен-
тів лексики згаданих мов не менш пробле-
матично, ніж довести цю тезу. 

Автор цієї статті, порівнюючи елемен-
ти лексики сучасних дравідських мов та 
діалектів з еламською лексикою, звернув 
увагу на спільні риси у процесі трансфор-
мації елементів фонетики еламської та 
дравідських мов. Наприклад, трансформа-
ція у мовах телугу, тулу, каннада, таміль-
ській тощо голосних i/u>e/o під впливом 
-a- в останньому складі [Андронов 1982, 
157] аналогічна тому, як у новоеламській 
мові відбулася трансформація давньоелам-
ського u в новоеламське e у ряді випадків: 
tuppa/teppa ‘писати’ [Дьяконов 1967, 441]; 
перехід дравід. *l в j у мові кота [Андро-
нов, 153], на думку автора, подібне до l та 
y в еламській мові [Марр 1915, 45] тощо. 
Цими прикладами не вичерпуються випад-
ки подібності трансформації та чергування 
звуків в еламській і дравідських мовах. 

Приклади схожості еламських та 
дравідських елементів лексики, врахову-
ючи спільне у фонетичних змінах даних 
мов, крім наведених автором прикладів 
назв частин тіла, викладено у таблиці 3.

Автор цієї статті не виключає можли-
вості випадкової співзвучності наведеної 
вище для порівняння лексики еламської 
та дравідських мов, хоча більша частина 
цих лексичних елементів може свідчити 
про їхнє спільне походження. Тут можна 

помітити лексику з повсякденного жит-
тя, деякі господарські терміни, слова з 
релігійної сфери та з галузі звичаєвого 
права. Проте наведені приклади спільної 
між еламською та дравідськими мовами 
лексики не являють собою певної семан-
тичної системи, а лиш поодинокі випадки 
співзвучності між окремими термінами у 
тій чи іншій галузі. Тому й існує ймовір-
ність випадкового збігу між певними еле-
ментами лексики еламської та дравідсь-
ких мов. Якщо згодом, завдяки успіхам в 
аналізі еламської лексики та морфології 
у результаті можливого знайдення елам-
ських текстів, що містять білінгви, а та-
кож стародавніх еламсько-шумерських та 
еламсько-аккадських словників, буде чіт-
кіше виведено етимологію значно більшої 
кількості еламських термінів, їх можна 
буде сміливіше та впевненіше порівню-
вати з дравідською лексикою, етимологія 
якої вивчена на більш досконалому рівні. 
А поки що, на думку автора статті, можна 
висунути такі дві гіпотези: або еламська 
та дравідські мови мають давню генетич-
ну спорідненість, проте протягом багатьох 
тисяч років чимало елементів, що свідчать 
про цю спорідненість, втрачені, або ж де-
які спільні елементи у лексиці та грамати-
ці неспоріднених між собою еламської й 
дравідських мов з’явилися у результаті ет-
нокультурних контактів між протоеламця-
ми, протодравідами та іншими відомими і 
невідомими сучасній науці етномовними 
спільнотами, що могли бути як генетич-
но спорідненими, так і неспорідненими з 
предками еламців та дравідських народ-
ностей і племен.

Цілком вірогідно, що деякі наведені 
вище приклади співзвучності еламської 
та дравідської лексики запозичені як в 
еламську мову, так і в дравідські з інших 
мов або належать до так званих “мандрів-
них” термінів і їхня етимологія ще досі 
не визначена. До таких категорій можна 
віднести, наприклад, згадані елам. kurip 
‘кинджал’ та співзвучні там. kur ‘бути го-
стрим’, мал. kurppu ‘гострота’ тощо. Вони 
зовні нагадують малайське keris ‘кинд-
жал’ [Кулланда 1983, 78; Мосенкис 1997, 
33], шум. gir ‘лезо’ [Дьяконов 1956, 110], 
праностр. *gura ‘лезо, різати’ [Мосенкис 
1997, 33]. Питання наявності австронезій-
ського субстрату серед мов Індостану 
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й навіть Близького Сходу та Східного 
Середземномор’я, зокрема у так званій 
прототигридській мові, що була пошире-
на у Месопотамії в дошумерську епоху, 
а також у крито-мінойській та праіндоєв-
ропейській мові, активно вивчається в ос-
танні десятиліття [Бонгард-Левин, Гуров 
1988, 85–88; Мосенкис 1997, 4–46]. 

Концепції І.М. Дьяконова, Д. Мак-Алпі-
на та інших прибічників концепції еламо-
дравідської генетичної спорідненості не 
знайшли достатньо широкої підтримки ні 
серед дравідологів (зокрема, М.С. Андро-
нова, що досить скептично висловлювався 
щодо гіпотези про еламо-дравідську ге-
нетичну спорідненість, а також М.Б. Еме-
но або Ф.Б.Я. Кьойпера), ані серед еламо-
знавців, зокрема таких визначних дослід-
ників еламської історії, культури та мови, 
як В. Хінц та Ю.Б. Юсифов. 

Так, М.С. Андронов вважає, що статті 
Д. Мак-Алпіна відносно дравідо-еламсь-
ких паралелей через фундаментальні не-
відповідності структурних та етимологіч-
них властивостей роблять ці дослідження 
неперспективними. М.Б. Емено помітив, 
що “...малоймовірно, щоб результати цієї 
роботи виявилися позитивними для ос-
новної тези автора” [Андронов 1982, 185], 
аналогічну думку про малоймовірність 
спорідненості еламської мови з дравідсь-
кими висловлював і Ф.Б.Я. Кьойпер [Анд-
ронов 1982, 185].

Проте деякі учені заявляли про спорід-
неність еламської та дравідських мов, що 
разом з мовами ряду інших сімей належать 
до ностратичної мовної суперсім’ї. До 
таких версій пристав, зокрема, В.В. Іва-
нов. Він, звертаючи увагу на виявлену 
видатним дослідником ностратичних мов 
В.М. Ілліч-Світичем спільну рису між ря-
дом мов ностратичної суперсім’ї, зокрема 
між індоєвропейськими та дравідськими, 
а саме – чергування афіксів з елементами 
*-n-t у непрямих відмінках, підкреслив 
чергування подібних елементів (чергуван-
ня -tt<* -n-tt) у давніх індоєвропейських 
мовах в іменниках середнього роду та на 
-r, а також наявність аналогічних елемен-
тів, що чергуються, в еламській мові (-n-t 
в іменах, що означають неживі предмети) 
[Иванов 1980, 190]. Питання порівняль-
ного дослідження еламської, дравідських, 
уральських, алтайських, картвельських 

мов тощо як окремих мовних сімей, що 
належать до ностратичної сім’ї, на нашу 
думку, є перспективним і чекає на нові від-
криття та детальний науковий аналіз.

Автор цієї роботи, не задовольнившись 
даними на користь версії про генетичну 
спорідненість між еламською мовою та 
дравідськими, проводив детальні порів-
няльні дослідження граматичних елемен-
тів еламської мови та елементів її лексики 
з більш-менш визначеною семантикою з 
лексикою та граматикою іберійсько-кав-
казьких, зокрема картвельських, а також 
індоєвропейських, урало-алтайських та 
інших мов.

Зокрема, автор приділив увагу попу-
лярній у першій половині ХХ століття 
гіпотезі про спорідненість еламської та 
іберійсько-кавказьких мов, розглянув до-
слідження академіка М.Я. Марра, що у 
своїй роботі “Определение языка второй 
категории Ахеменидских клинообразных 
надписей по данным яфетического язы-
кознания”, виданій у 1915 році, порівню-
вав вищезгадані мови між собою, особ-
ливо еламську мову з картвельськими, 
та виділив ряд спільних рис у граматиці 
між цими мовами (спільне у фонетичних 
трансформаціях, деякі подібні відмінкові 
суфікси, зокрема суфікси значень родо-
вого та місцевого відмінків, схожі зай-
менники 1-ї особи однини та множини, 
спільні показники множини в еламській 
та ряді картвельських мов -p (-b), -pe (-be), 
ряд спільних елементів у лексиці) [Марр 
1915, 31–97]. До речі, згаданий показник 
множини, крім вищенаведеного прикла-
ду у мові брагуї, практично відсутній у 
дравідських мовах. Хоча, на думку авто-
ра, можна згодитися з багатьма критика-
ми концепцій М.Я. Марра, зокрема з азер-
байджанським дослідником історії Мідії 
І. Алієвим, який заявляв, що М.Я. Марр у 
згаданій роботі не виклав нічого нового в 
галузі еламської мови, особливо її грама-
тики, зокрема морфології та синтаксису, 
та використовував положення граматики 
Ф. Вейсбаха, у тому числі й помилкові, 
пов’язані з переносом індоєвропейських 
граматичних категорій на еламську мову 
[Алиев 1960, 76], все ж ряд положень про 
спільні лексичні та граматичні елементи 
між іберійсько-кавказькими мовами слід 
оцінити позитивно. 
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Автор цієї роботи також знайшов неба-
гаточисленні приклади спільних елементів 
між еламською лексикою та протокарт-
вельськими лексичними формами. Ці до-
слідження виходять за рамки даної статті. 
В результаті їхнього проведення автор цієї 
статті також прийшов до висновку про не-
достатню кількість аргументів на користь 
концепції про спорідненість еламської та 
картвельської етнолінгвістичних спільнот, 
а лише про певні мовні та етнокультурні 
зв’язки між їхніми предками.

 Дані порівняльного аналізу лінвістики, 
археології, палеозоології, палеоботаніки, 
дослідження міфології також не дають 
достатньо аргументів на користь концеп-
ції спільного походження еламців, карт-
велів та дравідів, хоча свідчать про широкі 
зв’язки між дравідами та стародавніми ет-
носами Близького й Середнього Сходу. 

Зокрема, результати аналізу прото-
дравідської “екологічної лексики” на ос-
нові спільних для більшості дравідських 
мов назв рослин та тварин дають мож-
ливість зробити висновок про формуван-
ня протодравідської спільності у районі 
Північного Пенджабу (верхньої течії Інду 
та його притоків) [Бонгард-Левин, Гуров 
1988, 64–65]. Деякі реконструйовані прото-
дравідські назви рослин та тварин поши-
рюються на представників флори та фауни, 
а саме – лакового дерева, пальміри, ящір-
ки-кровососа, прісноводних крокодилів 
тощо, поширених від Південно-Східного 
Ірану та ріки Кабул до передгір’їв Гімалаїв 
[Бонгард-Левин, Гуров 1988, 93].

Для дослідження питання про прабать-
ківщину дравідів, на думку автора, важли-
во залучати на лише дані протодравідської 
господарської та екологічної лексики, а й 
дані таких історичних джерел, як релігій-
ні тексти, як індуські, так і священну лі-
тературу інших релігій. Тут можуть бути 
корисними, зокрема, дані Біблії, де йдеть-
ся про країну Нод, куди пішов Каїн, після 
того як учинив братовбивство (Буття: 4, 
16). Країна Нод, назва якої нагадує там. 
нâды ‘країна’ [РТС, 985], спільний за по-
ходженням з ним термін “нодр” у мові 
тода та ін. Країна Нод, згідно зі Старим 
Заповітом, знаходилася на схід від Едему 
(Буття: 4, 16). Саме слово “Едем” похо-
дить, найвірогідніше, від шум. eden ‘степ’ 
[Дьяконов 1967, 112–114]. Згідно зі Старим 

Заповітом, з Едему витікала ріка для зро-
шення раю, яка потім розділялася на чоти-
ри ріки: Фісон, Гіхон, Хіддекель (Тигр) та 
Євфрат (Буття: 2, 10–14). Хоча чимало до-
слідників, зокрема І. Франко, вважали, що 
дарма шукати на карті такі ріки, як Пішон 
і Гігон [Франко 2004, 104] (тобто Фісон і 
Гіхон. – В.Х.), все ж у наш час рядом уче-
них на території Іранського Курдистану та 
Іранського Азербайджану знайдено ріки 
з назвами, співзвучними назвам Фісон 
(річка Іжон) та Гіхон. Біблійні оповіді про 
вигнання Адама та Єви з Едему, проклят-
тя Адама тяжкою землеробською працею, 
неприйняття Богом жертви землероба 
Каїна та його вигнання в інший край після 
вбивства брата-скотаря Авеля, на думку ав-
тора, є відображенням процесу переселен-
ня найдавніших землеробських етносів – 
протошумерів, протоеламців та інших – із 
прохолодних гірських долин Загросу, де 
вони жили поряд з племенами пастухів, до 
спекотних долин Тигру, Євфрату, Керхе, 
Каруну тощо, де перші землеробські пле-
мена Близького Сходу змушені були зай-
матися штучним зрошенням, щоб забезпе-
чити стабільні врожаї. 

Що стосується назв сільськогоспо-
дарських та екологічних термінів в елам-
ській мові, то вони в еламських докумен-
тах, зокрема в господарських текстах, 
здебільшого позначаються шумерськими 
ідеограмами й поки що у дослідників не 
було змоги виявити в достатній мірі суто 
еламську “екологічну” та сільськогоспо-
дарську лексику, яку можна було б порів-
нювати за етимологічними характеристи-
ками з аналогічною лексикою дравідських 
чи інших мов.

На думку іранського історика Еламу 
та дослідника у галузі еламської археоло-
гії Е.О. Негяхбана, сама назва Еламу, яку 
дали власне еламці, тобто ендонім hatamti 
(haltamti), що означає “земля богів”, “свя-
щенна земля”, не дає найменшого приводу 
висуванню версій про те, що територія по-
ходження еламців могла знаходитися поза 
межами території, де цей народ жив в істо-
ричну епоху [Negahbản 1993, 24].

 Археологічні дані досліджень культур 
докерамічного та ранньокерамічного не-
оліту viii–vii тис. до н.е. вказують якраз 
більше на те, що еламська цивілізація 
сформувалася на основі мезолітичних та 
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неолітичних культур Південного, мож-
ливо, Центрального Загросу, що також 
були тісно пов’язані з рівнинними райо-
нами Ірану, а саме – на основі культур 
Тепе-Муссіан та Алі-Кош у гірському 
Хузистані. Cаме в цих районах, а також на 
поселеннях Гяндж-Даре, поблизу сучасно-
го Керманшаха, Тепе-Гуран у Луристані 
люди вперше перейшли до землеробс-
тва і тваринництва. У Гяндж-Даре ще в 
ix тис. до н.е. було винайдено кераміку. 
Ранній розвиток землеробства та ремесла 
створив передумови для тривалого осі-
лого життя [Hole 1999, 24–34]. На думку 
автора цієї статті, з процесом етногенезу 
еламців можна пов’язати ще й археологіч-
ну культуру Талл-і-Бакун у на північному 
заході іранської провінції Фарс, де комп-
лекс археологічних знахідок v тис. до н.е., 
зокрема жовта кераміка, дуже близькі за 
своєю формою до матеріалу, знайденого в 
Сузах і в Тепе-Муссіан у більш пізній пе-
ріод [McCown 1942, 434–435]. 

Археологічні дослідження 70-х та  
80-х рр. минулого століття на території 
Іраку, Ірану, Афганістану та Середньої 
Азії, що проводилися дослідниками різ-
них країн – США, СРСР, Франції, Ірану 
тощо, привели багатьох дослідників ранніх 
цивілізацій Еламу та Шумеру другої поло-
вини iv – першої половини iii тис. до н.е. 
до висновків, що в цей період, завдяки зрос-
танню продуктивності праці у сільському 
господарстві та ремеслі, другому великому 
поділу праці, значному зростанню кіль-
кості населення сільських та протоміських 
поселень Шумеру та Сузіани, розвитку тіс-
них торговельних зв’язків між рівнинними 
та гірськими районами Середнього Сходу, 
здійснюється колонізація протошумерами 
Суз та ряду районів Загросу, починаючи 
приблизно з 3300 р. до н.е., а пізніше, по-
чинаючи приблизно з 2900 р. до н.е., – ко-
лонізація протоеламцями Центрального та 
Східного Ірану й, можливо, деяких районів 
Середньої Азії [Ламберг-Карловски 1990, 
3–12]. Тобто здійснюється експансія прото-
еламців з південного заходу на схід та пів-
нічний схід, а не навпаки, вже тоді, коли 
протодравідська спільнота, згідно з виснов-
ками у результаті вищезгаданих порівняль-
них досліджень протодравідської “культур-
ної” й “екологічної лексики”, археології 
тощо, cформувалася на території Північно-

Західної Індії та у районах, що приляга-
ють до неї, й розпочалася міграція прото-
дравідських племен у райони Центральної 
та Південної Індії [Бонгард-Левин, Гуров 
1988, 65–73] й, очевидно, до Південно-
Східного Ірану, Середньої Азії й, можливо, 
навіть до більш віддалених районів. 

Неодноразово дослідниками вислов-
лювалися думки щодо перебування у 
давні часи племен, споріднених із драві-
дами за мовою, на всій території Ірану 
або принаймні у його південній частині 
[Дьяконов 1967, 86]. Чимало вчених роз-
глядали питання про міграцію предків 
дравідів з території Ірану, Месопотамії, 
навіть із Кавказу. Цих версій додержу-
валися, зокрема, англійський археолог 
Холл та румунський дослідник у галузі 
порівняльно-історичного мовознавства 
Н. Лаховарі, що вказував на спільні риси 
між дравідськими мовами та кавказькими. 
Індійський історик Т.Б. Наяр зазначав, що 
ряд географічних назв Дворіччя, Ірану, 
Афганістану та Кавказу мають дравідське 
коріння, зокрема назви місцевостей, котрі 
містять слово “малай”, що дравідськими 
мовами означає “гори” [Шапошникова 
1969, 311–312]. На думку автора, саме 
від цього слова походять такі географічні 
назви Ірану, як Тепе-Мальян на схід від 
Хузестану, де знайдено письмові свідчен-
ня на користь тези про місцезнаходження 
тут еламської історичної області Аншан 
[Хинц 1977, 16], назва міста Малаєр у 
районі нинішнього Хамадану. Думки 
про місцезнаходження прабатьківщини 
дравідів у Шумері й Еламі, а іноді на більш 
широкій території, що охоплювала також 
інші області Ірану та Кавказу, висловлю-
вали також англійський археолог Річард 
Холл та німецький дослідник С. Фюрер-
Хайшендорф. А згаданий Т.Б. Наяр вва-
жав, що дравіди, для яких була харак-
терна археологічна культура мегалітів, 
являють собою пізню хвилю іммігрантів 
із Кавказу [Шапошникова 1969, 313–314]. 
Наводилися також аргументи в археоло-
гічній галузі про схожість статуеток лю-
дей та тварин, знайдених у районі Марлік-
Тепе в Ірані (І тис. до н.е.) та на території 
розселення дравідського племені тода на 
Півдні Індії [Шапошникова 1969, 370]. 
На користь концепції про прихід предків 
дравідів з інших країв як сухопутним, так 
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і морським шляхом учені наводять дані 
пісенного фольклору тода, зокрема пісню 
цього скотарського племені про кораблі 
[Шапошникова 1969, 314]. 

Про культурні та релігійні зв’язки між 
шумерами та протодравідами свідчать і 
дані дослідження мови згаданих тода – су-
часного дравідського племені, що мешкає 
в горах Нілгірі у Південній Індії. Тода, як 
і сусіднє з ними плем’я кодагу, виділяєть-
ся серед інших дравідських народностей 
та племен більш світлим кольором шкіри 
(мал. 1). Форма черепів у представників 
племені тода відзначається доліхокефаль-
ністю [Шапошникова 1978, 265], харак-
терною для населення Середземномор’я 
з давніх часів. Тода мають грецький про-
філь та римський ніс [Шапошникова 1969, 
17]. Верхній одяг тода, як чоловіків, так 
і жінок, – “путукхулі” – шматок ткани-
ни, прикрашений чорними та червоними 
смужками, що прикриває руки та опус-
кається трохи нижче колін [Шапошникова 
1969, 16], – нагадує грецьку тогу (мал. 2). 
Згідно з повір’ями тода та сусідніх з ними 
дравідських племен – кота, курумба, ірула, 
бадага тощо, усі ці племена є пришельця-
ми до Голубих гір (так із дравідських мов 
перекладається назва гірської місцевості 
Нілгірі). Причому тода, плем’я пастухів, 
що розводять буйволів та харчуються 
здебільшого молочними продуктами, згід-
но з повір’ями місцевих дравідів, заселили 
цю місцевість першими й потім ділилися 
землею за символічну платню з дравідсь-
кими племенами, котрі пізніше розселили-
ся тут [Шапошникова 1969, 26–27]. 

Тода, у господарському житті яких буй-
воли та корови відіграють неабияку роль, 
надають особливого значення будь-яким 
діям, пов’язаним із розведенням буй-
волів та виробництвом молока. Зокрема, 
акти доїння перетворилися на ритуал, 
після якого читається особлива молитва 
[Шапошникова 1969, 152]. Обожнювання 
великої рогатої худоби як годувальниці 
та основної тяглової сили, коли ще кінь 
не був приручений, було характерне для 
найдавніших землеробів та скотарів Малої 
Азії з часів одного з найбільш ранніх зем-
леробсько-скотарських поселень – Чатал-
Гуйюку (6500–5400 рр.), а також Ірану, 
Балкан та сусідніх районів Східної Європи, 
у тому числі зони поширення трипільської 

культури. У найраніших цивілізаціях бик 
та корова були об’єктами особливого пок-
лоніння [Відейко 2003, 90; Матюшин 2002, 
100–101].

Проте погляди на сакральність буй-
волів у тода, що зберегли стародавні доін-
дуські релігійні вірування дравідських 
племен, значно відрізняються від традицій 
недоторканності священної корови в ін-
дусів та заборони її вбивати. Досліджуючи 
релігійні вірування тода, можна отримати 
більше даних про найдавнішу релігію та 
ідеологію дравідів та зв’язки з іншими ста-
родавніми релігійними системами, аніж 
вивчаючи релігійні вірування дравідських 
народів, що сповідують індуїзм, буддизм 
та інші релігії. Тода під час поховально-
го обряду приносять у жертву буйволів, 
а перед убивством жертовного буйвола 
чоловіки-тода здійснюють своєрідну “ко-
риду”, тобто змагаються з биками (мал. 3) 
[Шапошникова 1969, 156]. Неодноразово 
учені намагалися пов’язати бій биків із 
сюжетом про двобій шумеро-аккадсько-
го напівміфічного героя Гільгамеша, що 
змагався з чарівним биком, якого боги-
ня Інанна (Іштар), згідно з епосом про 
Гільгамеша, послала, щоб він убив цього 
героя, за те що він не захотів одружитися з 
Інанною. Проте слуга та вірний супутник 
Гільгамеша – Енкіду у двобої перемагає 
бика Інанни [Хук 2005, 46–47] (мал. 4). Як 
сюжет про загрозу смерті Гільгамешу від 
небесної корови, так і жертвопринесення 
буйволів у тода під час поховального об-
ряду свідчать про те, що у свідомості дав-
ніх етномовних спільнот, у тому числі шу-
мерів, еламців та протодравідів, образ бика 
чи буйвола асоціювався не лише із життє-
дайними, проте й потойбічними силами, 
що несуть смерть, а також із образом ночі 
й темряви. Про це, зокрема, свідчать і чис-
ленні скульптурні зображення шумерсько-
го бога підземного царства Нергала, що 
відносяться до початку ІІ тис. до н.е. Це 
божество зображали з коров’ячими вуха-
ми. Аналогічну скульптуру з бронзи, що 
відноситься до того ж періоду, знайдено 
й на території Еламу (мал. 5). Бик у шу-
мерській міфології – це місячна тварина 
[Дьяконов 1991, 20]. 

Не лише культ бика, а й такі елементи 
господарсько-культурних типів населення 
Давньої Месопотамії та сусідніх і більш 
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віддалених областей, навіть Трипілля, а 
також областей розселення дравідів, як 
 тридиційна храмова та житлова архітек-
тура, мають деяку схожість у культурі 
згаданих регіонів. Наприклад, українсь-
кі дослідники виявили аналогії своєрід-
ним трипільським храмам iv тис. до н.е. 
з рельєфами у вигляді стилізованої голови 
бика (корови), арковим перекриттям та ок-
руглим очеретяним дахом, прикрашеним 
на фронтонах згори рогами – лунницями 
(мал. 6), в архітектурі месопотамських хра-
мів дошумерського та ранньошумерського 
періоду v–iv тис. до н.е., що також мали 
напівкруглі очеретяні, а пізніше – кам’яні 
дахи (мал. 7), та в сучасній архітек-
турі заболочених сільських місцевостей 
Південного Іраку, де кілька тисячоліть тому 
існувала шумерська цивілізація (мал. 8–9). 
Подібними до таких культових споруд є 
хатини (мал. 10) та храми тода (мал. 11), 
що за своєю формою не мають аналогій в 
Індії. Ці хатини, побудовані з тростини, на-
гадують, за словами радянського індолога-
етнографа Л.В. Шапошникової, кибитки 
кочівників або розрізані навпіл величезні 
діжки, поставлені зрізом на землю. Вони 
дуже схожі зі згаданими ранніми месопо-
тамськими храмами й певною мірою нага-
дують трипільські. У хатинах тода, як і в 
трипільських храмах, є символічне зобра-
ження буйволячих рогів, виготовлених із 
гілок дерева [Шапошникова 1969, 13–15, 
21]. Слід, на думку автора цієї статті, звер-
нути увагу й на зовнішню схожість між 
храмами “по” у тода (мал. 11) та гробни-
цею пророка Даниїла в Сузах (мал. 12) й 
іншими подібними спорудами в Хузистані, 
що збереглися до нашого часу. 

Дивують також випадки цілковитої 
співзвучності імен основних шумерських 
богів з іменами божеств тода, що звучать 
особливою таємною мовою жерців цьо-
го племені, яка зветься “кворжам”. Цією 
мовою основне жіноче божество-деміург 
тода – богиня Текерзші, що вважається 
творцем землі цього племені, має друге 
імя – Інніні, а іноді зветься Елліль (Енліль), 
а гори Нілгірі часто на кворжам називають-
ся Іннінінор (країна Інніні) [Шапошникова 
1969, 19, 266]. Ім’я Інніні схоже за звучан-
ням з ім’ям шумерської богині кохання, 
родючості та роздорів і війн Інанни (Іннін) 
[Хрестоматия по истории Древнего Востока 

1963, 276], одного з найважливіших бо-
жеств шумеро-аккадського пантеону [На 
ріках Вавілонських... 1991, 377]. У вави-
лонській міфології Інанна звалася Ірніні 
(або Іштар) [Хук 2005, 46]. Шумерський 
бог Енліль (вавилонський Елліль) – бог 
повітря й землі, верховний володар усього, 
що міститься між небом і світовим океа-
ном [На ріках Вавілонських... 1991, 377]. 
Сонце мовою кворжам зветься Уту (Утве) 
[Шапошникова 1969, 266]. У шумерській 
міфології бог Сонця також носить ім’я Уту 
[На ріках Вавілонських... 1991, 377].

Автор цієї статті не виключає можли-
вості зв’язку між предками тода й інших 
дравідських народностей та населенням 
стародавньої Аратти, про яку йде мова в 
шумерській епічній поемі “Енмеркар та 
верховний правитель Аратти”. Згідно з 
цією поемою, Енмеркар, один з найперших 
відомих в історії правителів шумерського 
міста-держави (“ному”) Уруку, посилає 
свого гінця до країни Аратта, що знахо-
диться “за сімома гірськими хребтами” 
[Ламберг-Карловски, Саблов 1992, 175], за 
еламськими містами Сузами й Аншаном 
[Хрестоматия... 269]. Мета цієї місії – зму-
сити правителя Аратти поставляти до 
Шумеру дорогоцінні каменні, “благород-
ний лазурит”, а також золото й срібло в 
обмін на шумерське зерно. У поемі гово-
риться про те, що населення Аратти пок-
лонялося богині Інанні [Белицкий 2000, 
86–89; Хрестоматия... 1963, 268–276]. В 
одній з давніх шумерських версій поеми 
про Енмеркара містяться імена представ-
ників араттської знаті – Енсукушсіранна, 
Ансіггаріа, Ургірнунна та Наменнадума. 
Останні два імені більш нагадують шу-
мерські, а перші два – дравідські імена. 
Проте більш ніяких джерел, що містили б 
дані про мову населення Аратти, не знай-
дено й робити остаточні висновки з цього 
питання поки що передчасно. Не знайде-
но й переконливих даних, які дали б мож-
ливість впевнено локалізувати Аратту. На 
основі археологічних знахідок останніх 
десятиліть ХХ століття ряд вчених вис-
ловлювали гіпотезу про те, що Аратта – це 
поселення Шахр-і Сохта, знайдене на схід-
ному кордоні Ірану [Ламберг-Карловски, 
Саблов 1992, 175].

На користь версії про перебування 
протодравідських чи споріднених з ними 
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племен на значній території Ірану, а мож-
ливо в Месопотамії чи Закавказзі, свід-
чать не лише ізоглоси між дравідськими 
мовами, шумерською, а й між дравідсь-
кими та хуррито-урартськими мовами 
[Brown 1930, 273–305; Cameron 1997, 14; 
Halloran, Hamori 1999].

Якщо серед дравідів, зокрема тода, 
можна виявити сліди впливу шумерської 
міфології, то слідів еламського впливу на 
міфологію та релігійні вірування дравідів 
майже не виявлено, хоча спільне у міфо-
логічних уявах про загальне походження 
етносів або наявність у їхніх мовах подіб-
них між собою назв богів могли б свідчи-
ти на користь генетичної спорідненості 
предків даних етносів. Можна ризикнути, 
висунувши гіпотезу про спільне поход-
ження кінцевого елемента імен родових 
божеств тода – Гокхерші, Котанерш, а 
також верховної богині-творця Текерзші 
(тобто – ерш-, -ерзш-) з еламськими сло-
вами araš ‘головний’, irša ‘великий’, а 
початковий елемент імені останнього бо-
жества тек- – з еламським takki ‘життя’, 
проте цю гіпотезу ще не можна вважати в 
достатній мірі обґрунтованою. Слід шука-
ти більш переконливі дані для її прийняття 
чи заперечення. Аналогічно можна сказати 
й про спокусу ототожнення деяких індусь-
ких божеств дравідського походження, 
зокрема Шіви та його дружини Парваті, з 
еламськими божествами, імена яких схожі 
за звучанням з іменами згаданих божеств, 
а саме еламського бога Сімута (Шимута), 
що мав такі гучні титули, як “бог елам-
ців” та “провісник богів”, та його дружини 
Манзат. На жаль, досі відомості про елам-
ську релігію та міфологію дуже обмежені 
через відсутність будь-якого міфологічно-
го і літературного тексту еламською мо-
вою, хіба що окрім знайденого декілька 
років тому на території Грузії фрагмента 
епосу про Гільгамеша еламською мовою. 

Нижня Месопотамія, як і Єгипет, де 
виникли найдавніші цивілізації, здійсни-
ла величезний культурний вплив на інші 
області Стародавнього Сходу, де рівня 
ранньокласового суспільства й цивілі-
зації було досягнуто пізніше [Дьяконов, 
Якобсон 1982, 5]. Такого ж впливу ме-
сопотамської цивілізації зазнав і Елам, 
особливо його рівнинна частина Сузіана 
(Хузестан), де міська цивілізація виникла 

одночасно з месопотамською, проте, ос-
кільки Хузестанська рівнина є природним 
продовженням Дворіччя, її найдавніше 
населення – еламці – не могло не зазнати 
величезного, майже асимілюючого впливу 
месопотамської цивілізації, культури та 
релігії.

Хоча завдяки бурхливому розвитку 
землеробства, ремесла, торгівлі, а також  
значному зростанню кількості населення 
еламці, починаючи приблизно з 2900-го, 
здійснювали торговельну експансію на 
значну частину Ірану, а можливо, навіть на 
територію Середньої Азії й більш відда-
лених районів [Ламберг-Карловски 1990, 
8–12], все ж елементи протошумерської 
мови, культури та релігії серед народів, чиї 
далекі предки могли перебувати на тери-
торії Середньої Азії, Казахстану або сусід-
ніх з ними регіонів, помітні дещо більше. 
Тут при комплексному дослідженні даної 
теми вченими було виявлено вражаю-
чу схожість імен головних божеств шу-
мерського та фінно-угорського пантеонів 
[Hamori 2002], певної кількості лексич-
них та граматичних запозичень та ізоглос 
між шумерською та урало-алтайськими 
мовами й діалектами [Сулейменов 1990, 
542–550; Halloran, Hamori 1999], а також 
наявність шумерських термінів серед так 
званої “шаманської” мови селькупів та 
цілу систему давніх передньоазіатських 
запозичень у матеріальній культурі цього 
самодійського народу, що мешкає у тай-
говій зоні Західного Сибіру [Пелих 1972, 
159–175]. 

В результаті досліджень неолітич-
них та енеолітичних культур Ірану та 
Месопотамії, здійснених протягом 50-х – 
70-х рр. ХХ століття, археологи зробили 
висновок про значний вплив культур фар-
бованої кераміки, поширених на території 
Месопотамії та Ірану, зокрема Сузіани 
(Хузестану), де існували еламські держа-
ви, на протоміські культури південного за-
ходу Середньої Азії, такі як Алтин-Депе, 
Намазга тощо, а також на сусідні з ними 
неолітичні культури мисливців та рибалок 
Хорезму й далі, на культури Приуралля та 
Алтаю, зокрема на афанасіївську культу-
ру, що існувала у цьому районі у ІІІ тис. 
до н.е. На території сучасного Хорезму 
у iv–iii тис. до н.е. була поширена кель-
темінарська неолітична культура. Її носії 
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використовували мікролітичні знаряддя 
праці, схожі на матеріал неолітичних куль-
тур Ірану й Месопотамії, а кераміка, хоч і 
зазнала впливу останніх культур, все ж має 
аналогії в археологічних культурах Уралу, 
Північно-Східної Європи [Виноградов 
1957, 33–38], які зараз пов’язують із про-
цесом етногенезу фінно-угорських народів 
та Південного Сибіру, що мають відношен-
ня до формування тюркської спільноти. 

Автор цієї статті, звернувши увагу на 
вищезгадані концепції про можливість ге-
нетичної спільності між еламською та ура-
ло-алтайськими мовами, провів власний 
порівняльний аналіз лексики та граматики 
цих мов, проте виявив лише фрагментарні 
приклади схожості в деяких елементах лек-
сики та граматики еламської, тюркських, 
монгольських та фінно-угорських мов. 
Кількість виявлених прикладів співзвуч-
ності між лексикою згаданих мов знач-
но менша, ніж кількість наведених вище 
прикладів схожості елементів лексичного 
фонду еламської та дравідських мов. 

Конкретний аналіз еламо-урало-алтай-
ських ізоглос виходить за межі досліджен-
ня питань даної статті, проте тут, на нашу 
думку, слід звернути увагу на виявлені 
автором цієї роботи деякі спільні елемен-
ти у морфології еламської, дравідських та 
урало-алтайських мов. Саме спільні риси 
у морфології мов, що порівнюються, де 
словотворчі та особливо словозмінні еле-
менти майже виключають можливість 
запозичення і, як справедливо заявив 
М.С. Андронов, можуть у певній мірі пере-
конливо свідчити про cпільне походження 
[Андронов 1969, 309–310], а не про випад-
ковий збіг морфологічних елементів. Тут 
згаданий дравідолог процитував А. Мейє, 
що заявляв: “Чим своєрідніші явища, що 
збігаються у двох мовах, тим більш ар-
гументований сам збіг” [Андронов 1969, 
318; Мейе 1954, 29]. М.С. Андронов, що 
відкидав можливість еламо-дравідської ге-
нетичної спорідненості, не зміг заперечити 
досить переконливих, за його ж словами, 
схожості не лише між незначною кількіс-
тю слів, а й елементів морфології у дравід-
ських та уральских мовах, зокрема проде-
монстровані ним приклади схожості у сис-
темі дієслів минулого часу в уральських 
та дравідських мовах, що містять суфікси 
*-i-, *-s-, *-t- [Андронов 1969, 310–312]. 

Автор цієї статті виявив подібні елементи 
й у предикативних словах еламської мови. 
Хоча існують деякі протиріччя між еламо-
знавцями у поясненні ряду граматичних 
формантів, подібних до вищезгаданих. 
Наприклад, В. Хінц вважає показник -ta в 
еламських дієслівних формах формантом 
минулого часу, інші дослідники – показ-
ником умовного способу [Дьяконов 1967, 
103]. На думку автора, можна й у першому, 
й у другому варіантах вважати цей показ-
ник спільним зі згаданим суфіксом *-t- у 
дравідських та уральських мовах, оскільки 
досить часто дієслова минулого часу зовні, 
за своєю зовнішньою формою, подібні до 
дієслів умовного способу. Суфікс минуло-
го часу *-s- у дравідських та уральських 
мовах подібний до показника минулого 
часу -š в еламській мові. Можна пов’язати 
ряд відмінкових формантів уральських та 
дравідських мов з деякими еламськими 
післяйменниками, подібними за своїми 
функціями до відмінкових показників, а 
саме з еламським післяйменником -m, що 
у більш пізні періоди існування цієї мови 
утворював знахідний відмінок, може бути 
пов’язаний показник такого ж відмінка 
в уральських мовах *-m. З новоеламсь-
ким післяйменником -na, що утворював 
форми родового відмінка, можливо, має 
зв’язок давньоуральський показник родо-
вого відмінка *-n та аналогічні показники 
у дравідських мовах, зокрема у брагуї -na, 
у тамільській мові -in тощо. 

Можна навести ряд прикладів схожості 
у лексиці між еламською, урало-алтайсь-
кими та дравідськими мовами. Ось деякі з 
них, виявлені автором даної статті: eламсь-
ке nap ‘бог’, угорське nap ‘сонце’ << Naj+pi,  
мансі naj ‘сонце’, хантське nai ‘вогонь’, 
‘сонце’ (до речі, в еламській мові для поз-
начення термінів “день” та “сонце” вико-
ристовувався термін nan), алтайське (збе-
реглося в давньояпонському) nop.u ‘день’ 
>> no (nipon >> nihon) [*p>h], дравідські 
anapu ‘вогонь’, ‘гарячий’, nipp ‘світи-
ти’ nep ‘горіння’ [Hamori 2002]; еламське 
kullak ‘прохання’ [Дьяконов 1967, 439], 
тамільське кел ‘молитися’, угорське kértem 
‘я просив’ [Андронов 1969, 312]. Ці при-
клади можна продовжити й доповнити 
їх прикладами зв’язків між еламською, 
уральськими, тюркськими, монгольсь-
кими, дравідськими та іншими мовами в 
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галузі лексики, граматичних показників, 
морфології тощо. 

Проте ці приклади не можуть у достат-
ній мірі свідчити про генеалогічну спіль-
ність між усіма згаданими мовами. Автор 
даної роботи, незважаючи на наведені 
вище приклади співзвучності у лексиці 
еламської та дравідських мов, все ж помі-
тив значні розбіжності між еламським та 
дравідським лексичним складом, що від-
носиться до сфери повсякденного життя 
та, як правило, рідко запозичується з однієї 
мови в іншу, а також про фрагментарність 
та відсутність системи спільних елементів 
у морфології даних мов. 

У таких випадках можна говорити або 
про відсутність генетичного зв’язку між 
згаданими мовами, зокрема між еламсь-
кою та дравідськими, хіба лише про тісні 
етнокультурні та мовні контакти між ними, 
або ж про існування генетичної спорідне-
ності між цими мовами у глибоку давни-
ну, й ця спорідненість уже малопомітна. 
Тут, на нашу думку, слід згадати слова 
М.С. Андронова про те, що спорідненість 
усередині однієї мовної сім’ї не може бути 
споконвічною, проте носить історичний 
характер. Вона створюється поступово та 
може також поступово слабшати й посту-
пово доходити до такої межі, за якою така 
спорідненість стає віддаленою або вза-
галі перестає відчуватися. В іншому ви-
падку у групі неспоріднених мов можуть 
з’являтися елементи, що раніше були їм 
чужими. Якщо кількість таких елементів, 
що стали тепер спільними для всіх мов цієї 
групи, поступово збільшується, то, досяг-

нувши відомої кількісної межі, ці елементи 
починають переважати в цих мовах та виз-
начати їхні споріднені зв’язки. Результатом 
взаємодії цих тенденції, що діяли в доісто-
ричну епоху між предками неспоріднених, 
на думку М.С. Андронова, дравідських та 
уральських мов, і стали деякі спільні риси 
між цими мовами в лексиці та морфології 
[Андронов 1969, 319–320]. 

На думку автора цієї статті, нинішній 
стан порівняльних досліджень різними на-
уковими сферами (лінгвістики, археології, 
етнології, етнографії, палеозоології, палео-
ботаніки тощо) взаємодії між еламською 
та дравідською етномовними спільнотами 
поки що приводить до висунення гіпотез 
про те, що протоеламці та протодравіди, 
генетична спорідненість між якими або 
існувала у незапам’ятні часи, та зникла 
чи майже зникла, або не існувала взагалі, 
взаємодіяли між собою на території сучас-
ного Ірану в період, коли дравідська спіль-
нота почала розпадатися, й у результаті 
цієї взаємодії виник ряд спільних рис у 
лексиці та морфології еламців та дравідсь-
ких народів. Підтвердити чи спростувати 
цю гіпотезу змогли б подальші відкриття 
стародавніх еламо-аккадських та еламо-
шумерських словників чи еламо-давньо-
перських білінгв. А поки що зарано вза-
галі говорити про визначеність семантики 
та етимології багатьох еламських термінів, 
знайдених у письмових джерелах цією 
мовою. Значення чималої кількості слів 
незрозуміле взагалі. Перспективним, на 
думку автора статті, є дослідження даного 
питання в рамках ностратичної теорії.
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елам. дравід.
браг.. там.

одн. 1-ша ос. (h)u, непрям. u-n i e-n (непрям.)
2-га ос.га ос. ос.ос.. nu, ni ni nii

множ.. 1-ша ос. інкл. ela, elu nan namam
екскл. nika, nikuika, niku amm

2-га ос. numum num nin-gal (<*nim)

Таблиця 1
тАБЛиЦІ

еламcькіламcькіькі дравідські
hani- ‘любити’любити’’ дравід. *inin (пн.-др. *en-en--) ‘приємний’, звідси 

браг. hanēnēnn ‘солодкий’, ‘приємний’ 
ketu-- ‘руйнувати’, ‘виколювати (очі)’ дравід. ke�u-, ke��u�u-, ke��uu-, ke��u-, ke��uke��u��uu- ‘гинути’, ‘знищуватися’, 

браг. ke�u-�u-u-- ‘знищувати’
nan ‘день’день’’ дравід. nāļ ‘ранок’, ‘світанок’, ‘день’;ранок’, ‘світанок’, ‘день’;’, ‘світанок’, ‘день’;світанок’, ‘день’;’, ‘день’;день’;’; naļ, браг.. 

nan ‘ніч’ніч’’ 
pari- ‘доходити’, ‘досягати’доходити’, ‘досягати’’, ‘досягати’досягати’’ дравід. pari- ‘бігти’, ‘уникати’бігти’, ‘уникати’’, ‘уникати’уникати’’
tiri-, turu--, turu-turu-- ‘говорити’, ‘оголошувати’, 
‘знати’, ‘розуміти’

дравід. teri-- ‘бути впізнаним, зрозумілим’; пор. 
браг. tir-- ‘брати’, ‘розуміти’ 

titu- ‘брехати’брехати’’ дравід. tī ‘зло’;‘зло’;зло’;’; tītu ‘зло’, ‘недолік’зло’, ‘недолік’’, ‘недолік’недолік’’
tunu- ‘давати’’ дравід. tir--, брагуї tir--, tin-- ‘давати’ 

Таблиця 2

еламські дравідські
-аhtahta ‘для’[Дьяконов 1967,для’[Дьяконов 1967,’ [Дьяконов 1967, [Дьяконов 1967, 
100]

там. -āха ‘для’ [РТС‘для’ [РТСдля’ [РТС’ [РТС [РТС 228]

аsan ‘богиня’, assan 
‘дама’ [Hámori 2003] 

ман. ar (мн. acke), aco-mgar (мн. aco-mgahke) (мн. acke), aco-mgar (мн. aco-mgahke)acke), aco-mgar (мн. aco-mgahke)), aco-mgar (мн. aco-mgahke)aco-mgar (мн. aco-mgahke)-mgar (мн. aco-mgahke)mgar (мн. aco-mgahke) (мн. aco-mgahke)aco-mgahke)-mgahke)mgahke)) ‘жінка’; куї 
asa (pl. -ska/-saka);pl. -ska/-saka);. -ska/-saka);ska/-saka);/-saka);saka);); куві aca (мн. aska) (мн. aska)aska)) ‘жінка’ [Burrow,Burrow,, 
Emenau 1968, 1968, 3]

a��a��aa ‘обробляти’ (шкіру 
тварин ножем) [Юсифов 
1963, 241] 

гонд. accana ‘бути порізаним (про ногу, кульшу чи руку 
складаним ножем)’, ‘відрізати (руку, ногу тощо)’, acc-- ‘ко-
лоти’, ‘пиляти’, askana ‘розрізати’, ‘розділяти м’ясо’, ask-- 
‘різати (м’ясо)’, ‘нарізати (м’ясо)’, ‘вирізати’; млт. asye 
‘вирізати (скульптору тощо)’, кан. haccu, heccu, heccuheccu ‘різати на 
шматки’ [Burrow, Emenau 1984,Burrow, Emenau 1984,, Emenau 1984,Emenau 1984, 1984, 6]

azzaka ‘великий’ (ARi),ARi),), 
h a - i z - z a - i š - n i  ‘ н е х а й 
звеличить’ [DB: ex. Lxvi, ex. Lxvi, Lxvi,Lxvi,, 
87] 

тел. gaja ‘великий’, пен. gaja ‘великий’, куві kaja,, діал. 
kajja ‘великий’ [Burrow, Emenau 1984,Burrow, Emenau 1984,, Emenau 1984,Emenau 1984, 1984, 132]

Таблиця 3
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arašš ‘головний’ (за Шей-
лем) [Юсифов 1963, 241]; 
На припущення автора 
роботи, це слово могло ут-
воритися від двох основ: 
ar--, спільної з паралельно 
наведеними дравідськи-
ми, та ešašaa ‘контролювати’ 
(http://www.um.es/ipoa/
cuneiform /elamita) .  Не 
виключено, що злиття ос-
нов, подібних за звучанням 
до згаданих у дравідських 
мовах, утворили слова, 
наведені у паралельній 
колонці, такі як: aracan,, 
arca, acu, acuacu тощо.

там. al (alv-, ant-)alv-, ant-)-, ant-)ant-)-) ‘управляти’, ‘царствувати над’, ‘керувати’ 
тощо; alan, ali, aliali ‘той, що управляє’, alvar ‘божество як вер-
ховний управитель’, atci ‘влада’, ‘володіння’, ‘уряд’, ‘ке-
рування’, ‘правління’, atcai ‘день у тижні’; мал. aluka ‘ке-
рувати’, ‘володіти’, ‘мати’, arca ‘день у тижні’, ‘тиждень’; 
то. ol- (od-)- (od-)od-)-) ‘володіти (буйволами)’, ‘керувати’, ‘управля-
ти’; кан. al (ald-) (ald-)ald-)-) ‘отримати’, ‘мати’, ‘володіти’, ‘керувати’, 
‘управляти’, alike,, alke ‘отримування’, ‘керування’, ‘царс-
твування’, ‘влада’, ‘панування’, ‘уряд’, alisu ‘cпонукати от-cпонукати от-понукати от-
римання’, ‘спонукати до керування’ [Burrow, Emenau 1984,Burrow, Emenau 1984,, Emenau 1984,Emenau 1984, 1984, 
468]; там. aracan, araican, araiyan, araican, araiyanaraican, araiyan, araiyanaraiyan ‘цар’, ‘принц’, araci 
‘цариця’, aracu, araicu, araicuaraicu ‘цар’, ‘царство’, ‘уряд’government;government;; 
мал. aracan, arasan, arayan, arasan, arayanarasan, arayan, arayanarayan ‘цар’, aracam, aracu, aracuaracu ‘члени 
царської родини’, ‘конституція’; то. ars ‘цар’, ‘король’, 
‘європеєць’; кан. аrasa,rasa,, arasu ‘цар’, ‘лорд’, arasi, arasati, arasatiarasati 
‘цариця’; ту. arasu, arase, arasearase ‘цар’, ‘монарх’; тел. arusu ‘цар’ 
[Burrow, Emenau 1984,Burrow, Emenau 1984,, Emenau 1984,Emenau 1984, 1984, 19]; acu ‘перевіряти’, ‘запобігати’, 
‘підкорювати’, ‘тримати під контролем’ [Burrow, EmenauBurrow, Emenau, EmenauEmenau 
1984, 32]

ete ‘додавати’, ‘накопичу-
вати’ [http://www.um.es/
ipoa/cuneiforme/elamita], 
-itaka ‘з’ [Дьяконов 1967, 
100] 

там. intu (inti-) (inti-)inti-)-) ‘збиратися’, ‘зближуватися’; ittu (itti-) (itti-)itti-)-) ‘зби-
рати’, ‘накопичувати’; мал. ittam ‘збір’, ituka ‘приєднува-
тися’, ‘збільшуватися’; кан. idu ‘єднання’, ‘збільшення’, 
‘збільшення’, ‘багатство’ [Burrow, Emenau 1984,Burrow, Emenau 1984,, Emenau 1984,Emenau 1984, 1984, 53]

enpi ‘начальник’, ‘голова’начальник’, ‘голова’’, ‘голова’голова’’ 
[Юсифов 1963,Юсифов 1963, 241]

кан. anma, anba ‘правитель’ [Burrow, Emenau 1984,правитель’ [Burrow, Emenau 1984,’ [Burrow, Emenau 1984, [Burrow, Emenau 1984,Burrow, Emenau 1984,, Emenau 1984,Emenau 1984, 1984, 468]; 
там. аnn ‘верхня частина’, ana (-pp-, -nt-) (-pp-, -nt-)pp-, -nt-)-, -nt-)nt-)-) ‘піднімати голову’, 
anavu (anavi-) (anavi-)anavi-)-) ‘підійматися вгору’, annal ‘велич’, ‘підви-
щення (напр., посади)’ exaltation, ‘зверхність’, ‘перевага’exaltation, ‘зверхність’, ‘перевага’, ‘зверхність’, ‘перевага’ 
superiority, ‘велика людина’, ‘цар’, ‘бог’,, ‘велика людина’, ‘цар’, ‘бог’, anna (-pp-, -nt-) (-pp-, -nt-)pp-, -nt-)-, -nt-)nt-)-) 
‘дивитися вгору’, ‘тримати голову прямо’, annavi ‘вчитель’, 
‘режисер театральних вистав’, ‘господар’, ‘майстер’, ‘пан’, 
‘представник властей’; мал. anna ‘вгору’, ‘нагорі’ annal 
‘високий’, ‘бог’, anna ‘погляд вгору’, annavi ‘вчитель’, ‘го-
лова акторської трупи’, ту. anavuni, annavuni, annavuniannavuni ‘подивитися‘подивитисяподивитися 
вгору’, ‘підняти обличчя вгору’ [Burrow, Emenau 1984,’, ‘підняти обличчя вгору’ [Burrow, Emenau 1984,, ‘підняти обличчя вгору’ [Burrow, Emenau 1984,‘підняти обличчя вгору’ [Burrow, Emenau 1984,підняти обличчя вгору’ [Burrow, Emenau 1984,’ [Burrow, Emenau 1984, [Burrow, Emenau 1984,Burrow, Emenau 1984,, Emenau 1984,Emenau 1984, 1984, 12]

irša ‘великий’, iršara 
‘великий’, iršeki ‘багато’, 
‘дуже’ [ARi]ARi]]

кон. els- (-t-)- (-t-)t-)-) ‘збільшуватися’ (про сім’ю), ‘збільшуватися 
розміром’ [Burrow, Emenau 1984,Burrow, Emenau 1984,, Emenau 1984,Emenau 1984, 1984, 766]

ulhi ‘дім’ [ARi]дім’ [ARi]’ [ARi] [ARi]ARi]] там. il дім, будинок тощо; малдім, будинок тощо; мал, будинок тощо; малбудинок тощо; мал; малмал. il дім, місце; тулдім, місце; тул, місце; тулмісце; тул; тултул. illu ‘дім’,дім’,’,, 
‘житло’, ‘родина’; тел, ‘родина’; телродина’; тел. illu ‘дім’, ‘житло’ тощо [Burrow,дім’, ‘житло’ тощо [Burrow,’, ‘житло’ тощо [Burrow,житло’ тощо [Burrow,’ тощо [Burrow,тощо [Burrow,[Burrow,, 
Emenau 1984, 48]; протодр.протодр. *ilil ‘дім’ [Парпола... 1976, 518]

uri ‘попередній, 
попередник’ (www.iranica.www.iranica..iranica.iranica..
com))

там. ur (-v-, -nt-) (-v-, -nt-)v-, -nt-)-, -nt-)nt-)-) ‘старіти’; ur (-pp-, -tt-)pp-, -tt-)-, -tt-)tt-)-) ‘старіти’, ‘прожива-
ти більшу частину житття’, uriyan ‘довгожитель’ [Burrow,Burrow,, 
Emenau 1984, 1984, 238]

dau ‘допомога’ [Winters]допомога’ [Winters]’ [Winters] там.. utavu (utavi-) ‘давати’, ‘робити внесок’, ‘жертвувати’,давати’, ‘робити внесок’, ‘жертвувати’,’, ‘робити внесок’, ‘жертвувати’,, ‘робити внесок’, ‘жертвувати’,‘робити внесок’, ‘жертвувати’,робити внесок’, ‘жертвувати’,’, ‘жертвувати’,, ‘жертвувати’,‘жертвувати’,жертвувати’,’,, 
‘сприяти’, ‘співпрацювати’, ‘допомагати’, ‘бути корис-сприяти’, ‘співпрацювати’, ‘допомагати’, ‘бути корис-’, ‘співпрацювати’, ‘допомагати’, ‘бути корис-, ‘співпрацювати’, ‘допомагати’, ‘бути корис-‘співпрацювати’, ‘допомагати’, ‘бути корис-співпрацювати’, ‘допомагати’, ‘бути корис-’, ‘допомагати’, ‘бути корис-допомагати’, ‘бути корис-’, ‘бути корис-бути корис-
ним’; мал.’; мал.мал. utakkam, utavi ‘допомога’; код.допомога’; код.’; код.код. odyv ‘допомога’допомога’’ 
[Burrow, Emenau 1984,Burrow, Emenau 1984,, Emenau 1984,Emenau 1984, 1984, 522]

da-la-ri ‘давній’ [DB: ІІІ,DB: ІІІ,: ІІІ, 6]  там. тол ‘далекий’, толаи ‘далина’ [РТС, 225]
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halpi ‘убивати’ [Дьяко-
нов 1967, 102]; ‘вмирати’ 
[ARi]ARi]] 

там. kol (kolv-, konr-) (kolv-, konr-)kolv-, konr-)-, konr-)konr-)-) ‘вбивати’, ‘нищити, руйнувати’; то. 
kwaly ‘вбивати’, ‘кривавий, смертоносний’, ‘померлий, 
код. koll- (kolluv-, kond-)- (kolluv-, kond-)kolluv-, kond-)-, kond-)kond-)-) ‘вбивати’; бр. xalling ‘бити’, ‘вби-
вати’, ‘стріляти (з pушниці)’, ‘кидати (камінь)’ тощо [Bur-pушниці)’, ‘кидати (камінь)’ тощо [Bur-ушниці)’, ‘кидати (камінь)’ тощо [Bur-Bur-
row, Emenau 1984,, Emenau 1984,Emenau 1984, 1984, 192]

halmarriš ‘зміцнювати’, 
‘сильний’ [ARi];ARi];]; hara 
‘скріплювати (печаткою)’, 
‘ставити (печатку)’, ‘ви-ставити (печатку)’, ‘ви-’, ‘ви-, ‘ви-‘ви-ви-
готовляти’ (за В. Шейлем)’ (за В. Шейлем) (за В. Шейлем) 
[Юсифов 1968,Юсифов 1968, 244] 

там. arru (arri-) ‘ставати сильним, могутнім’, ‘бути здат-
ним’, ‘бути достатнім, підхожим’, ‘накопичувати’ (багатс-
тво), ‘зносити’; мал. arruka ‘багатіти’, ‘процвітати’, ‘зро-
стати’, arram ‘дуже’, arral ‘зростання’, ‘здоровий’, ‘велич-
ний’; кан. ar (art-) ‘дужчати’, ‘ставати дужим’, ‘бути мо-
гутнім’, ‘бути здатним’, ‘бути компетентим’, aru ‘влада’, 
‘сила’, ‘енергія’, ‘сміливий’, ‘вольовий’, arpu ‘могутність’, 
‘сила’ [Burrow, Emenau 1984,Burrow, Emenau 1984,, Emenau 1984,Emenau 1984, 1984, 38]

harti ‘встановлювати’, ‘за-встановлювати’, ‘за-’, ‘за-, ‘за-‘за-за-
сновувати’ [Алиев 1960,’ [Алиев 1960,Алиев 1960, 
96]

там. iruttu (irutti-) ‘змушувати сідати’, ‘затримувати’, ‘утри-змушувати сідати’, ‘затримувати’, ‘утри-’, ‘затримувати’, ‘утри-затримувати’, ‘утри-’, ‘утри-, ‘утри-‘утри-утри-
мувати’, ‘надовго встановлювати, закріплювати’; мал.’, ‘надовго встановлювати, закріплювати’; мал.надовго встановлювати, закріплювати’; мал.’; мал.мал. irut-
tikka ‘змушувати сідати’,змушувати сідати’, irutti ‘місце сидіння’, ‘стілець’,місце сидіння’, ‘стілець’,’, ‘стілець’,, ‘стілець’,‘стілець’,стілець’,’, 
iruttam, iruttu ‘сидіння’, ‘перебування’; код.сидіння’, ‘перебування’; код.’, ‘перебування’; код.перебування’; код.; код.код. ir- (-ipp-, inj-) 
‘бути на місці’, тубути на місці’, ту туту. ippuni (itt-) ‘бути’, ‘існувати’, ‘мати’,бути’, ‘існувати’, ‘мати’,, ‘існувати’, ‘мати’,існувати’, ‘мати’,, ‘мати’,мати’,, 
‘володіти’ тощо [Burrow, Emenau 1984,володіти’ тощо [Burrow, Emenau 1984, тощо [Burrow, Emenau 1984,тощо [Burrow, Emenau 1984,Burrow, Emenau 1984,, Emenau 1984,Emenau 1984, 1984, 48]

hi-en-ga ‘отримає’ [UN]‘отримає’ [UN]отримає’ [UN]’ [UN] [UN][UN]UN]] койя en- ‘отримувати’; пенотримувати’; пен; пенпен. еn- (-t-), en- (-t-)n- (-t-), en- (-t-) ‘просити’;просити’;’;; 
манда en- (-t-); куїкуї еnba (et-)nba (et-) ‘протягнути руку, щоб отри-протягнути руку, щоб отри-
мати’, ‘приймати’, ‘прийняття’, ‘прийом’; куві’, ‘приймати’, ‘прийняття’, ‘прийом’; кувіприймати’, ‘прийняття’, ‘прийом’; куві’, ‘прийняття’, ‘прийом’; кувіприйняття’, ‘прийом’; куві’, ‘прийом’; кувіприйом’; куві’; кувікуві e’nai ‘при-при-
ймати’; бр.’; бр.бр. (h)eling ‘розстеляти’ тощо [Burrow, Emenauрозстеляти’ тощо [Burrow, Emenau’ тощо [Burrow, Emenauтощо [Burrow, EmenauBurrow, Emenau, EmenauEmenau 
1984, 766]

huhhuda ‘кроїти’, ‘шити’кроїти’, ‘шити’’, ‘шити’шити’’ 
(за В. Хінцом та Ю.Б. Юси-
фовим) [Юсифов 1963, [Юсифов 1963,Юсифов 1963, 
244]

кан. kuttu ‘проколювати’; тел. kuttu ‘проколювати’, ‘проби-
вати’, ‘свердлити’, ‘шити’, ‘шиття’, ‘шов’ тощо; кол. kut-- 
(kutt-)kutt-)-) ‘шити’; нк. kutt-- тощо [Burrow, Emenau 1984,Burrow, Emenau 1984,, Emenau 1984,Emenau 1984, 1984, 153]

ka��аа ‘виготовляти, різати’виготовляти, різати’, різати’різати’’ 
[Юсифов 1963, 246]

кол. kacci ‘ ‘меч’; гонд. kacci ‘меч’, ‘залізний меч’, kacc ‘за-
лізо’, ‘залізне лезо лопати, заступа’ тощо [Burrow, EmenauBurrow, Emenau, EmenauEmenau 
1984, 153]

katu ‘жити’, ‘бути живим’, 
‘поселяти’; kat ‘місце’, 
‘трон’ [ARi]ARi]]

там. kutir (-v- -nt-)v- -nt-)- -nt-)nt-)-) ‘бути поселеним’ ‘бути визначеним, 
встановленим’; кан. kuduru ‘поселяти’, ‘видужати після 
хвороби’, ‘бути встановленим’, ‘бути поселеним’; тулу 
kudi ‘встановлений’, ‘поселений’ тощо [Burrow, EmenauBurrow, Emenau, EmenauEmenau 
1984, 156]

kukta ‘плащ’ (за Ю.Б. Юси-
фовим), ‘вид одягу чи ма-
терії’ (за В. Шейлем), ‘тка-
нина, сукно’ (за В. Хінцом) 
[Юсифов 1968, 244]

пен. kadiya, kediya, kediyakediya ‘пов’язка на стегнах’; ман. kediya, kidi-, kidi-kidi-
ya ‘одяг’; там. kati (-pp-,-tt-) (-pp-,-tt-)pp-,-tt-)-,-tt-)tt-)-) те ж саме [Burrow, EmenauBurrow, Emenau, EmenauEmenau 
1984 // http://dsal.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.
plc.1:1:1053.burrow]

kus ‘принести’ [Юсифовпринести’ [Юсифов’ [Юсифов [Юсифов 
1968, 246],, kuti ‘носи-‘носи-носи-
ти’, ‘нести’,’, ‘нести’,, ‘нести’,‘нести’,нести’,, kutira ‘носій’носій’’ 
[http://users.primushost.http://users.primushost.
com/india/ejvs, or: interna-
tional Journal of Dravidian 
Linguistics 2001]]

там. katattu (katatti-) (katatti-)katatti-)-) ‘змушувати йти’, ‘їхати (в екіпажі, 
автомобілем)’, ‘перевозити, транспортувати’, ‘правити 
(кіньми)’, ‘керувати (автомобілем)’; мал. katattu ‘транс-
портування’, ‘перевезення’, ‘переправа’; млт. kate ‘пере-
вищувати’, ‘проходити’, ‘переходити’, ‘переправлятися’, 
kattre ‘проходити’, ‘проводити час’; бр. xarring ‘проходити 
пішки’ тощо [Burrow, Emenau 1984,Burrow, Emenau 1984,, Emenau 1984,Emenau 1984, 1984, 104]
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ku-ul-la-ak-ul-la-akul-la-ak-la-akla-ak-akak ‘прохання’ [Дья-
конов 1967, 439]

 там. kel (ketp-, kett-) (ketp-, kett-)ketp-, kett-)-, kett-)kett-)-) ‘почути, слухати’, ‘запитувати’, ‘запи-
тання’, ‘вимога’; мал. kelkka ‘почути’, ‘розуміти, осягати’, 
‘почувати, відчувати’, ‘слухатися, коритися’, ‘запитувати’, 
‘вимагати’; кол. kelyv ‘запитання’, ‘слова’, ‘виступ’ ‘промо-
ва’; кан. kel (keld-), kelu (keli-) (keld-), kelu (keli-)keld-), kelu (keli-)-), kelu (keli-)kelu (keli-) (keli-)keli-)-) ‘слухати’, ‘почути’, ‘увага’, 
‘запитання’, ‘вимога’, kelisu ‘змусити слухати’, ‘змусити 
запитати’ тощо [Burrow, Emenau 1984,Burrow, Emenau 1984,, Emenau 1984,Emenau 1984, 1984, 182]

kurip ‘кинджал’ (?) [Юси-кинджал’ (?) [Юси-’ (?) [Юси-Юси-
фов 1968, 247]

там. kur (-pp-, -tt-) ‘бути гострим’, ‘гострота (у різних зна-бути гострим’, ‘гострота (у різних зна-’, ‘гострота (у різних зна-, ‘гострота (у різних зна-‘гострота (у різних зна-гострота (у різних зна-
ченнях)’; мал’; малмал. kur ‘гострота’, ‘наконечник стріли’;гострота’, ‘наконечник стріли’;’, ‘наконечник стріли’;, ‘наконечник стріли’;‘наконечник стріли’;наконечник стріли’;’; kurp-
pikka ‘гострити’;гострити’;’; kurppu, kurccam ‘гострота’,гострота’,’, kurmma ‘лезолезо 
меча’, ‘гострий’; кан’, ‘гострий’; кангострий’; кан’; канкан. kurpu ‘гострота’, ‘доблесть’, ‘проноз-гострота’, ‘доблесть’, ‘проноз-’, ‘доблесть’, ‘проноз-доблесть’, ‘проноз-’, ‘проноз-проноз-
ливість’ тощо [Burrow 1984,’ тощо [Burrow 1984, тощо [Burrow 1984, [Burrow 1984, 173]; кон.кон. kuram ‘ніж’, ‘малийніж’, ‘малий’, ‘малий, ‘малий‘малиймалий 
ніж’; куї’; куїкуї kure ‘ніж’ [Burrow, Emenau 1984,ніж’ [Burrow, Emenau 1984,’ [Burrow, Emenau 1984, [Burrow, Emenau 1984,[Burrow, Emenau 1984,, Emenau 1984,Emenau 1984, 174]..

kurhalla ‘предмет зі сріб-
ла’[Юсифов 1963, 246] 

протодр. *kurV-kV < *kurVkurV-kV < *kurV-kV < *kurVkV < *kurV < *kurVkurV ‘сяяти’, від цього протодравід-
ського терміна походять назви срібла у центральнодравід-
ських мовах [Бонгард-Левин, Гуров 1988, 70]

kur.min.minmin ‘руками, з рук’ (за 
Дж. Камероном) [Юсифов 
1968, 246–247]

там. kai ‘рука’, ‘хобот (слона)’, ‘ручка’; мал. kai, kayyi, kayyikayyi 
‘рука’, ‘хобот (слона)’, ‘ручка’; тел. kelu, kai, kaikai ‘рука’; кол. 
ki (pl. -l) (pl. -l)pl. -l). -l)l)), нк. ki (мн. kil) (мн. kil)kil)) ‘рука’; гдб. ki (мн. kil) (мн. kil)kil)) ‘рука’ тощо 
[Burrow, Emenau 1984,Burrow, Emenau 1984,, Emenau 1984,Emenau 1984, 1984, 183]

kiri ‘богиня’ [Хинц 1977,богиня’ [Хинц 1977,’ [Хинц 1977,Хинц 1977, 
39]

там. cira (-pp-, -tt-) ‘величний’, ‘видатний’, ‘яскравий’;величний’, ‘видатний’, ‘яскравий’;’, ‘видатний’, ‘яскравий’;видатний’, ‘яскравий’;’, ‘яскравий’;яскравий’;’; ci-
rantor ‘великий’, ‘величний’, ‘яскравий’, ‘божественний’;великий’, ‘величний’, ‘яскравий’, ‘божественний’;’, ‘величний’, ‘яскравий’, ‘божественний’;величний’, ‘яскравий’, ‘божественний’;’, ‘яскравий’, ‘божественний’;яскравий’, ‘божественний’;’, ‘божественний’;божественний’;’; 
мал. cirakka (cirannu) ‘бути чудовим, видатним, славним’;бути чудовим, видатним, славним’;’; 
кан. serapu ‘гостинність, щедрість’, ‘честь’, ‘свято’ [Bur-гостинність, щедрість’, ‘честь’, ‘свято’ [Bur-’, ‘честь’, ‘свято’ [Bur-честь’, ‘свято’ [Bur-’, ‘свято’ [Bur-свято’ [Bur-’ [Bur-
row, Emenau 1984,, Emenau 1984,Emenau 1984, 225] 

kutu ‘кінь’ [Алиев 1960,кінь’ [Алиев 1960,’ [Алиев 1960,[Алиев 1960, 
66]

там. kutirai ‘кінь’, ‘курок рушниці’; мал. kutira ‘кінь’, ‘ка-
валерія, кіннота’; ко. kudyr ‘кінь’; то. kiQir те ж саме; код. 
kudire ‘кінь’ тощо [Burrow, Emenau 1984,Burrow, Emenau 1984,, Emenau 1984,Emenau 1984, 1984, 156]

kute ‘зберігати’,‘залишати’зберігати’,‘ залишати’’ 
[Юсифов 1963, 247] 

там. ka (-pp-, -tt-) ‘охороняти’, ‘зберігати’, ‘давати приту-охороняти’, ‘зберігати’, ‘давати приту-’, ‘зберігати’, ‘давати приту-, ‘зберігати’, ‘давати приту-‘зберігати’, ‘давати приту-зберігати’, ‘давати приту-’, ‘давати приту-давати приту-
лок’, ‘оберігати’, ‘спостерігати’, ‘чекати’; ‘збереження’,’, ‘оберігати’, ‘спостерігати’, ‘чекати’; ‘збереження’,, ‘оберігати’, ‘спостерігати’, ‘чекати’; ‘збереження’,‘оберігати’, ‘спостерігати’, ‘чекати’; ‘збереження’,оберігати’, ‘спостерігати’, ‘чекати’; ‘збереження’,’, ‘спостерігати’, ‘чекати’; ‘збереження’,, ‘спостерігати’, ‘чекати’; ‘збереження’,‘спостерігати’, ‘чекати’; ‘збереження’,спостерігати’, ‘чекати’; ‘збереження’,’, ‘чекати’; ‘збереження’,, ‘чекати’; ‘збереження’,‘чекати’; ‘збереження’,чекати’; ‘збереження’,’; ‘збереження’,збереження’,’,, 
‘захист’; кoзахист’; кo’; кoкoo. kav- (kat-) ‘спостерігати’, ‘охороняти’; тоспостерігати’, ‘охороняти’; то’, ‘охороняти’; то, ‘охороняти’; то‘охороняти’; тоохороняти’; то’; тото. kof- 
(kot-) ‘чекати’, ‘спостерігати’; канчекати’, ‘спостерігати’; кан’, ‘спостерігати’; канспостерігати’; кан’; канкан. ka (kad-), kay (kad-/kayd-), 
kayi (kayid-) ‘охороняти’, ‘захищати’, ‘зберігати’, ‘рятувати’,охороняти’, ‘захищати’, ‘зберігати’, ‘рятувати’,’, ‘захищати’, ‘зберігати’, ‘рятувати’,, ‘захищати’, ‘зберігати’, ‘рятувати’,‘захищати’, ‘зберігати’, ‘рятувати’,захищати’, ‘зберігати’, ‘рятувати’,’, ‘зберігати’, ‘рятувати’,зберігати’, ‘рятувати’,’, ‘рятувати’,рятувати’,’, 
‘наглядати’, ‘піклуватися’; коднаглядати’, ‘піклуватися’; код’, ‘піклуватися’; код, ‘піклуватися’; код‘піклуватися’; кодпіклуватися’; код’; кодкод. ka- (kap-, kat-) ‘чекати’;чекати’;’; ka-
pad- (kapadi-) ‘охороняти’ [Burrow, Emenau 1984,охороняти’ [Burrow, Emenau 1984,’ [Burrow, Emenau 1984,[Burrow, Emenau 1984,Burrow, Emenau 1984,, Emenau 1984,Emenau 1984, 1984, 132]

kutta ‘та’, ‘і’ (сполучник) 
[ARi],ARi],],, kut-tin-na ‘всі разом’всі разом’ разом’разом’’ 
[DB]DB]]

там. kutu (kuti-) ‘об’єднуватися’, ‘збиратися’, ‘зустрічати-об’єднуватися’, ‘збиратися’, ‘зустрічати-’єднуватися’, ‘збиратися’, ‘зустрічати-єднуватися’, ‘збиратися’, ‘зустрічати-’, ‘збиратися’, ‘зустрічати-збиратися’, ‘зустрічати-’, ‘зустрічати-зустрічати-
ся’, ‘запасатися’, ‘поєднувати’;’, ‘запасатися’, ‘поєднувати’;, ‘запасатися’, ‘поєднувати’;‘запасатися’, ‘поєднувати’;запасатися’, ‘поєднувати’;’, ‘поєднувати’;поєднувати’;’; kuta ‘разом з’, ‘на додатокразом з’, ‘на додаток’, ‘на додатокна додаток 
до’;’; kuttu (kutti-) ‘об’єднуватися’, ‘приєднувати’, ‘змішу-об’єднуватися’, ‘приєднувати’, ‘змішу-’єднуватися’, ‘приєднувати’, ‘змішу-єднуватися’, ‘приєднувати’, ‘змішу-’, ‘приєднувати’, ‘змішу-, ‘приєднувати’, ‘змішу-‘приєднувати’, ‘змішу-приєднувати’, ‘змішу-’, ‘змішу-, ‘змішу-‘змішу-змішу-
вати’, ‘додавати’; мал.’, ‘додавати’; мал., ‘додавати’; мал.‘додавати’; мал.додавати’; мал.’; мал.мал. kuttu ‘об’єднання’, ‘братерство’,об’єднання’, ‘братерство’,’єднання’, ‘братерство’,єднання’, ‘братерство’,’, ‘братерство’,братерство’,, 
‘змішання’, ‘згода’,змішання’, ‘згода’,, ‘згода’, ‘згода’,, kuttam ‘збір, збори (людей)’, ‘згpая’,збір, збори (людей)’, ‘згpая’,’, ‘згpая’,згpая’,pая’,ая’,’, 
‘купа’, ‘каста’ тощо; то.купа’, ‘каста’ тощо; то.’, ‘каста’ тощо; то., ‘каста’ тощо; то. ‘каста’ тощо; то.каста’ тощо; то.’ тощо; то. тощо; то.; то.то. kut- (kuty-) ‘об’єднуватися’, ‘закри-‘об’єднуватися’, ‘закри-об’єднуватися’, ‘закри-’єднуватися’, ‘закри-єднуватися’, ‘закри-’, ‘закри-закри-
вати (очі)’;’; kutm ‘збори’, ‘диспут’, ‘дискусія’ тощо [Burrow,збори’, ‘диспут’, ‘дискусія’ тощо [Burrow,’, ‘диспут’, ‘дискусія’ тощо [Burrow,диспут’, ‘дискусія’ тощо [Burrow,’, ‘дискусія’ тощо [Burrow,, ‘дискусія’ тощо [Burrow,‘дискусія’ тощо [Burrow,дискусія’ тощо [Burrow,’ тощо [Burrow, тощо [Burrow, [Burrow,[Burrow,Burrow,, 
Emenau 1984, 1984, 171–172–172172]

giri ‘вшановувати’, ‘відда-
вати належне’ [Salvini]Salvini]]

там. г*аурави ‘вшановувати’ [РТС, 1082]

lu-ur ‘поле’ [DB]поле’ [DB]’ [DB][DB]DB]] код. ul- (upp-, utt-)- (upp-, utt-)upp-, utt-)-, utt-)utt-)-) ‘орати’; кол. ur- (urt-)- (urt-)urt-)-) ‘боронити’, ора-
ти (плугом)’; нк. ur-- ‘орати (плугом)’, ‘боронити’; діалек-
ти гон. lum-,-, lumm-- ‘пускати коріння’; пен. ru- (-t-)- (-t-)t-)-) ‘орати 
(плугом)’; куї ruva (rut-) (rut-)rut-)-) ‘оранка (плугом)’; куві lunai, ru-, ru-ru--  
(-t-)t-)-) орати (плугом) тощо [Burrow, Emenau 1984,Burrow, Emenau 1984,, Emenau 1984,Emenau 1984, 1984, 67] 
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Чи існувала еламо-дравідська етнолінгвістична спільнота?

malu ‘дерево’ [Юсифовдерево’ [Юсифов’ [ЮсифовЮсифов 
1963, 248]

там. maram ‘дерево, деревина, дрова’, ‘ліс’; малдерево, деревина, дрова’, ‘ліс’; мал’, ‘ліс’; малліс’; мал; малмал. maram ‘де-де-
рево, деревина, дрова’; кан’; канкан. mara (те ж саме); код(те ж саме); код; кодкод. mara те жте ж 
саме; ту.; ту.ту. mara те ж саме тощо [Burrow, Emenau 1984,те ж саме тощо [Burrow, Emenau 1984,Burrow, Emenau 1984,, Emenau 1984,Emenau 1984, 1984, 416]

marri ‘тримати’, ‘захоп-
лювати’ [Дьяконов 1967, 
95; ARi]ARi]]

там. реры ‘отримувати’ [РТС, 786]реры ‘отримувати’ [РТС, 786] ‘отримувати’ [РТС, 786]отримувати’ [РТС, 786]’ [РТС, 786][РТС, 786]786]]

meluk ‘числений’ [UN]‘числений’ [UN]числений’ [UN]’ [UN] [UN]UN]] там. pala ‘багато’, ‘декілька’, ‘різноманітний’; мал. pala 
‘багато’, ‘декілька’, ‘різноманітний’; тел. palu (те ж саме) 
[Burrow, Emenau 1984,Burrow, Emenau 1984,, Emenau 1984,Emenau 1984, 1984, 355]

meni ‘після’, ‘потім’ [ARi]після’, ‘потім’ [ARi]’, ‘потім’ [ARi] ‘потім’ [ARi]‘потім’ [ARi]потім’ [ARi]’ [ARi][ARi]ARi]] там. мун, мунбы ‘до (раніше)’ [РТС, 282]; там. munti ‘пе-
редня частина’; мал. mumpil ‘попереду’, mumpe ‘перед’; ко. 
mun-, mu--, mu-mu-- ‘передній’, ‘передня частина’, ‘перед’ тощо [Bur-Bur-
row, Emenau 1984,, Emenau 1984,Emenau 1984, 1984, 453] 

mišnuka ‘поганий, злий’  
[ARi]ARi]]

там. мōсамāха ‘поганий’ [РТС,‘поганий’ [РТС,поганий’ [РТС,’ [РТС,[РТС,, 750]

murta ‘покласти на місце’ 
[ARi]ARi]]

там. murai (-v-, -nt-) (-v-, -nt-)v-, -nt-)-, -nt-)nt-)-) ‘входити’, ‘вступати’; murai ‘видов-
бане (у печері тощо)’, ‘викопане місце, яма, заглиблення’ 
[Burrow, Emenau 1984,Burrow, Emenau 1984,, Emenau 1984,Emenau 1984, 1984, 449]; *драв. mutal, motal, motalmotal ‘основа’, 
‘фундамент’, ‘нога’, ‘нижня частина чого-небудь’ [Парпо-
ла... 1976, 527–528]

nap ‘бог’, ‘божество’, ‘бог 
місяця’ [Дьяконов 1967, 
98; Хинц 1977, 44; ARi]ARi]]

драв. anapu ‘вогонь’, ‘гарячий’; nipp ‘світити’; nep ‘горіння’ 
[Hamori 2002]

ba�a�aa ‘захист’, ‘захисник’ 
[Гамкрелидзе, Иванов 
1984, 883]

там. паðуха, песы ‘захищати’ [РТС, 343] 

рakak ‘жінка’ [Юсифов 1968, 
391]; ‘дочка’ [Юсифов 
1974]

д.-там. pẹ��d����d��d���� ‘жінка’ [Андронов 1978, 350] 

para ‘дивитися’, ‘читати’дивитися’, ‘читати’’ 
[Salvini]Salvini]]

там.. пāр ‘дивитися’ [РТС,‘дивитися’ [РТС,дивитися’ [РТС,’ [РТС,РТС, 466] 

pet ‘боротися’ [Salvini]боротися’ [Salvini]’ [Salvini] [Salvini]Salvini]] там.. пōрид�ы ‘боротися’ [РТС,‘боротися’ [РТС,боротися’ [РТС,’ [РТС, [РТС, 346]
pi-el (UNTASNAPiRiSA 
Susa nº 10 [EKi 10c, iRS[EKi 10c, iRSEKi 10c, iRS 
30]),), pur ‘білий’ [Юсифовбілий’ [Юсифов’ [ЮсифовЮсифов 
1963, 251] 

протодр. *vel-vel-- ‘білий, яскравий’ [Парпола...1976, 527]

pili ‘компенсувати’, ‘відро-
джувати’ [Юсифов 1968, 
265] 

там. пираðи ‘відшкодування’, ‘компенсація’ [РТС, 132]

-pir-pir-- ‘бог (?)’ у слові hap-
irti (те, що й hatamti ‘зем-
ля бога’ (назва Еламу, дана 
власне еламцями)) [Юси-
фов 1968, 32]; pír-ra-šá-umír-ra-šá-umr-ra-šá-um-ra-šá-umra-šá-um-šá-umum 
‘велич’ [DB]DB]]

тaм.aм.м. peru, perum, per, perum, perperum, per, perper ‘великий’; peritu ‘те, що є вели-
ким, величним’; periya ‘великий’, ‘cтарший’, ‘важли-cтарший’, ‘важли-тарший’, ‘важли-
вий’; periyar, periyor, periyorperiyor ‘старий, літній’, ‘великий’, ‘свя-
тий’, ‘царський’; periyon ‘велика людина, бог’; perum-puli-pulipuli 
‘тигр’; perun-ten-tenten ‘бджола-медоносиця великого розміру’; 
peru (-pp-, -tt-) (-pp-, -tt-)pp-, -tt-)-, -tt-)tt-)-) ‘гладшати’, ‘більшати’, ‘міцніти’, ‘става-
ти численним’; peruku (peruki-) (peruki-)peruki-)-) ‘рости кількосно’, ‘мно-
жити’, ‘повніти’, ‘досконалий’; peruka ‘цілковито’; мал. 
peru, per, perper ‘великий’, ‘головний’; periya ‘ведикий’; perip-
pam ‘велич’, ‘велика кількість’, ‘маса’; piran ‘пан, влади-
ка, володар, Господь Бог’, ‘цар’; ко. pe-- ‘великий’ [Bur-Bur-
row, Emenau 1984,, Emenau 1984,Emenau 1984, 1984, 389]
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pi-tu-tutu4-um-maum-ma-mama ‘внутрішня 
огорожа’ [EKi 13 A, MDAiEKi 13 A, MDAi 13 A, MDAiA, MDAi, MDAiMDAi 
xLi 31] 31]

там.. пад�уппы ‘огорожа’ [РТС,‘огорожа’ [РТС,огорожа’ [РТС,’ [РТС, [РТС, 295]

rutaš ‘навпроти’[Дьяконовнавпроти’[Дьяконов’ [ДьяконовДьяконов 
1967]

там. etir ‘те, що навпроти’, ‘перед’, ‘об’єкт суперечностей’,те, що навпроти’, ‘перед’, ‘об’єкт суперечностей’,’, ‘перед’, ‘об’єкт суперечностей’,перед’, ‘об’єкт суперечностей’,’, ‘об’єкт суперечностей’,об’єкт суперечностей’, 
‘ворожий’; мал.; мал. etir ‘протилежний’, ‘ворожий’; капротилежний’, ‘ворожий’; ка’, ‘ворожий’; каворожий’; ка’; кака. idircu, 
idirisu, edarisu, edirisu, edurisu ‘cтояти віч-на-віч (більш утояти віч-на-віч (більш у 
значенні протистояння)’, ‘зіштовхуватися віч-на-віч’, ‘чи-’, ‘чи-, ‘чи-‘чи-чи-
нити опір’ [Burrow, Emenau 1984,’ [Burrow, Emenau 1984,[Burrow, Emenau 1984,Burrow, Emenau 1984,, Emenau 1984,Emenau 1984, 1984, 78]

siri ‘точно’, ‘правильно’точно’, ‘правильно’’ 
[Юсифов 1968,Юсифов 1968, 251]

там.. сарийāха ‘точний’ [РТС,‘точний’ [РТС,точний’ [РТС,’ [РТС, [РТС, 1015] 

ša ‘ходити’ [Salvini]ходити’ [Salvini]’ [Salvini][Salvini]Salvini]] ко. so- (-t-)- (-t-)t-)-) ‘вирушати в дорогу’, ‘виходити’ ‘сходити (про 
сонце, місяць тощо)’; пе. ho- (-t-)- (-t-)t-)-) ‘виходити’; ман. ja--  
(-t-)t-)-) ‘виходити’, ‘сходити (про сонце)’; млт. coye ‘вставати’, 
‘сходити’, ‘відходити’, ‘починати’ тощо [Burrow, EmenauBurrow, Emenau, EmenauEmenau 
1984, 248]

šillailla ‘сильний’, ‘дужий’, 
‘могутній’ [ARi]ARi]]

там. kil (kirp-, kirr-) (kirp-, kirr-)kirp-, kirr-)-, kirr-)kirr-)-) ‘бути здатним’; kirpu, kerpu, kerpukerpu ‘сила’, 
‘здатність’, ‘дія’ тощо; kirral ‘здатність до дії’; мал. kelpu 
‘сила’, ‘міць’; kelpar ‘могутність’ тощо [Burrow, EmenauBurrow, Emenau, EmenauEmenau 
1984, 144]

šuturutur ‘закон’, ‘правило’закон’, ‘правило’’, ‘правило’правило’’ 
[Юсифов 1968, 261, 262, 
392]

там. cattam ‘дерев’яна рамка’, ‘гніздо’, ‘план’, ‘привило’,дерев’яна рамка’, ‘гніздо’, ‘план’, ‘привило’,’яна рамка’, ‘гніздо’, ‘план’, ‘привило’,яна рамка’, ‘гніздо’, ‘план’, ‘привило’,’, ‘гніздо’, ‘план’, ‘привило’,гніздо’, ‘план’, ‘привило’,’, ‘план’, ‘привило’,план’, ‘привило’,’, ‘привило’,привило’,’, 
‘наказ’, ‘регулювання’; мал.наказ’, ‘регулювання’; мал.’, ‘регулювання’; мал.регулювання’; мал.’; мал. мал. cattam ‘рама для дверей’, ‘вік-рама для дверей’, ‘вік-’, ‘вік-вік-
но’, ‘хатина’, ‘огорожа’, ‘план’, ‘порядок’, ‘наказ’, ‘про-’, ‘хатина’, ‘огорожа’, ‘план’, ‘порядок’, ‘наказ’, ‘про-хатина’, ‘огорожа’, ‘план’, ‘порядок’, ‘наказ’, ‘про-’, ‘огорожа’, ‘план’, ‘порядок’, ‘наказ’, ‘про- ‘огорожа’, ‘план’, ‘порядок’, ‘наказ’, ‘про-‘огорожа’, ‘план’, ‘порядок’, ‘наказ’, ‘про-огорожа’, ‘план’, ‘порядок’, ‘наказ’, ‘про-’, ‘план’, ‘порядок’, ‘наказ’, ‘про-, ‘план’, ‘порядок’, ‘наказ’, ‘про-‘план’, ‘порядок’, ‘наказ’, ‘про-план’, ‘порядок’, ‘наказ’, ‘про-’, ‘порядок’, ‘наказ’, ‘про-, ‘порядок’, ‘наказ’, ‘про-‘порядок’, ‘наказ’, ‘про-порядок’, ‘наказ’, ‘про-’, ‘наказ’, ‘про-, ‘наказ’, ‘про-‘наказ’, ‘про-наказ’, ‘про-’, ‘про-, ‘про-‘про-про-
порція’, ‘регулювання’, ‘правило’, ‘закон’; ко’, ‘регулювання’, ‘правило’, ‘закон’; ко, ‘регулювання’, ‘правило’, ‘закон’; ко‘регулювання’, ‘правило’, ‘закон’; корегулювання’, ‘правило’, ‘закон’; ко’, ‘правило’, ‘закон’; ко, ‘правило’, ‘закон’; ко‘правило’, ‘закон’; коправило’, ‘закон’; ко’, ‘закон’; ко, ‘закон’; ко‘закон’; козакон’; ко’; ко; ко. catm ‘пра-‘пра-пра-
вило’, ‘традиція племені’; кан’, ‘традиція племені’; кан, ‘традиція племені’; кан‘традиція племені’; кантрадиція племені’; кан племені’; канплемені’; кан’; кан; кан. catta ‘план’, ‘порядок’, ‘на-‘план’, ‘порядок’, ‘на-план’, ‘порядок’, ‘на-’, ‘порядок’, ‘на-, ‘порядок’, ‘на-‘порядок’, ‘на-порядок’, ‘на-’, ‘на-, ‘на-‘на-на-
каз’, ‘регулювання’ тощо [Burrow, Emenau 1984,’, ‘регулювання’ тощо [Burrow, Emenau 1984,, ‘регулювання’ тощо [Burrow, Emenau 1984,‘регулювання’ тощо [Burrow, Emenau 1984,регулювання’ тощо [Burrow, Emenau 1984,’ тощо [Burrow, Emenau 1984, тощо [Burrow, Emenau 1984,Burrow, Emenau 1984,, Emenau 1984,Emenau 1984, 1984, 203]

takki ‘життя’ [Дьяконов‘життя’ [Дьяконовжиття’ [Дьяконов’ [Дьяконов [Дьяконов 
1967, 98]

кол. tak- (takt-)- (takt-)takt-)-) ‘жити’ (на певному місці), ‘залишатися’; нк. 
tak-- ‘залишатися’ тощо [Burrow, Emenau 1984,Burrow, Emenau 1984,, Emenau 1984,Emenau 1984, 1984, 260]

te-la-ak-la-akla-ak-akak ‘приходить’ [UN]UN]] ка. tul ‘йти’, ‘рухатися’, ‘поїхати’, ‘слідувати’, ‘пересліду-
вати’; tulu ‘виходити, йти геть’, ‘рватися вперед’, ‘напада-
ти’, ‘гнатися’, ‘відскакувати’; тел. tulu ‘розбігатися (напри-
клад, про військо під час битви)’, ‘гнатися’, ‘тікати’; кол. 
tul- (tut-)- (tut-)tut-)-) ‘бігти’; нк. tul- (tut-)- (tut-)tut-)-) ‘бігти’, ‘текти’ тощо [Burrow,Burrow,, 
Emenau 1984, 1984, 297]

tampt ‘(милостивий) пан’, 
‘Господь’, ‘Бог’ [Хинц 
1977, 16] 

протодр. *tampa(ļa)tampa(ļa)(ļa)a)) ‘жрець храму’ [Парпола... 1976, 
515]

te-pu-pupu ‘плавити’ [EKi]EKi]] там. ti (-v-, -nt-), tiy (-v-, -nt-) (-v-, -nt-), tiy (-v-, -nt-)v-, -nt-), tiy (-v-, -nt-)-, -nt-), tiy (-v-, -nt-)nt-), tiy (-v-, -nt-)-), tiy (-v-, -nt-)tiy (-v-, -nt-) (-v-, -nt-)v-, -nt-)-, -nt-)nt-)-) ‘бути спаленим’, ‘заржавіти’; 
(-pp-, -tt-)pp-, -tt-)-, -tt-)tt-)-) ‘висушувати’; ‘вогонь’, ‘лампа’, ‘жар’, ‘гнів’; 
tippi ‘вогонь’; tippu ‘почорніння від вогню’; те. tipu ‘пеку-
чий біль’; бр. tin ‘жар’; tirunk ‘іскра’ тощо [Burrow, EmenauBurrow, Emenau, EmenauEmenau 
1984, 285].

teppa ‘нагорі’ [ARi]ARi]] др.*ti�V-mpV ‘височина’, ‘гора’, ‘скеля’, ‘круча’ [Бонгард-височина’, ‘гора’, ‘скеля’, ‘круча’ [Бонгард-’, ‘гора’, ‘скеля’, ‘круча’ [Бонгард-гора’, ‘скеля’, ‘круча’ [Бонгард-’, ‘скеля’, ‘круча’ [Бонгард-скеля’, ‘круча’ [Бонгард-’, ‘круча’ [Бонгард-, ‘круча’ [Бонгард-‘круча’ [Бонгард-круча’ [Бонгард-’ [Бонгард-Бонгард-
Левин, Гуров 1988, 63].

Примітка. Кирилицею надруковані слова тамільської мови, взяті з “Русско-тамильского сло-
варя” (скорочено РТС) за редакцією М.С. Андронова.
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ІЛЮстрАЦІї

Мал. 1. Чоловік-тода 
похилого віку (з книги: 
Шапошникова Л.В. Тайна 
племени голубых гор. 
Москва, 1969). 

Мал. 2. Жінка-тода, 
одягнена в путукхулі (з 
книги: Шапошникова Л.В. 
Тайна племени голубых гор. 
Москва, 1969). 

Мал. 3. Принесення в жертву буйволиці 
під час поховального обряду у тода (з книги: 
Шапошникова Л.В. Тайна племени голубых гор. 
Москва, 1969). 

Мал. 5. Еламське бо-
жество на колісниці (1-ша 
половина ІІ тис. до н.е.). 
Божество має бичачі вуха, 
подібно до божества підзем-
ного світу Нергала, стату-
етки якого, що відносяться 
до початку ІІ тис. до н.е., 
знайдено на території 
Вавилонії (з книги: Amiet P. 
Tảrikh-e-Ilảm. Tehran. 1993). 

Мал. 4. Поєдинок героя 
(можливо, Гільгамеша) 
з биком (з печаток пе-
ріоду династії Аккаде. 
С а н к т - П е т е р б у р г . 
Е р м і т а ж )  ( И с т о р и я 
Древнего Востока Ч. 1. 
Месопотамия. М., 1983). 
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Мал. 6. Моделі трипільських храмів (з книги: 
Відейко М.Ю. Трипільська цивілізація. Київ, 2003). 

Мал. 7. Зображення очере-
тяних храмів Месопотамії (від-
битки печаток, рельєфи) та 
знаки, які позначали їх у ранніх 
писемних документах (з кни-
ги: Відейко М.Ю. Трипільська 
цивілізація. Київ, 2003). 

М а л .  8 .  М у д х і ф 
(культова споруда) в 
сучасному Південному 
Іраку (за Д. Ролом) (з 
книги: Відейко М.Ю. 
Трипільська цивілізація. 
Київ, 2003). 

Мал. 9. Арабські будинки, 
збудовані з очерету в районі 
шумерського міста Лагаша 
(за Дж. Сандерсом) (з книги: 
Відейко М.Ю. Трипільська 
цивілізація. Київ, 2003). 

М а л .  1 0 .  Ж и т л о в і 
будинки тода (з книги: 
Шапошникова Л.В. Тайна 
племени голубых гор. 
Москва, 1969). 

Ма л.  11 .  Храмова  
архітектура тода (з 
книги: Шапошникова 
Л.В. Тайна племени голу-
бых гор. Москва, 1969). 

Мал. 12. Гробниця 
пророка Даниїла в Сузах 

(Іран). 
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скОрОЧеННя
РТС – Андронов М.С., Ибрагимов А.Ш., Юганов Н.Н. Русско-тамильский словарь. 

Москва, 1965.
ARI – Achaemenid Royal Inscriptions // www – oi.vchicago.edu/OI/PROJ/ARI/html
EKI – König F.W. Die Elamischen Königsinschriften. Graz, 1965. 
JAOS – Journal of the American Oriental Society.
UN – UNTASNAPIRISA Tchoga-Zambil n◦ 30 // König F.W. Die Elamischen 

Kцnigsinschriften. Graz, 1965.

скОрОЧеНІ НАзви мОв
елам. – еламська
дравідські мови: там. – тамільська, д.-там. – давньотамільська, мал. – малаялам, 

ко. – кота, то. – тода, код. – кодагу, кан. – каннада, ту. – тулу, кор. – корага, тел. – те-
лугу, клм. – коламі, нк. – найкі, пдж. – парджі, пен. – пенго, гдб. – гадаба, гон. – гонді, 
кур. – курукх, кон. – конда, кол. – коламі, млт. – малто, ман. – манда, браг. – брагуї, 
дравід. – дравідськa, протодр. – протодравідська.

праностр. – праностратична
шум. – шумерська 
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віД готських часів у Наддніпрянщині 
залишилося чимало слідів ранньої 

євангелізації місцевого варварського на-
селення. Судячи з топонімічних свідчень, 
його провадили ченці різних напрямків 
тодішнього християнства, у тому числі 
й монофіситського. Це цілком поясни-
ме фактом приналежності самих готів до 
аріянства – однієї з версій монофіситства. 
Говорити про поширення ідей християнс-
тва задовго до державного хрещення киян 
988 року стало можливим внаслідок три-
валих студій топонімії України, яка вияви-
лася вагомим мовно-історичним джерелом 
подій дописемної історії.

Всього в Україні збереглося понад 600 
топонімів (див. підсумкову таблицю стат-
ті), які вказують на перебування тут у 
ранньому Середньовіччі ченців-василіян 
(імовірно, більша частина з 158 назв від 
основ Василь-, Базиль-), ірландців-колу-
мбан (98 назв), гоноратців (8 назв), паулин-
ців (6 назв), а з іншого боку, монофіситів – 
павликан (126 назв), яковитів (72 назви), 
несторіян (халдеїв; 36 назв), вірменських 
григоріян (20 назв), а також пелагіянців (5 
назв). Переважно павликан, а інколи й інші 
конфесійні групи в Україні (зокрема, аріян) 
у різний час іменували кацірами (катарами, 
“павликанською єрессю”), репужинцями 
(відступниками) та ін. Таким чином, за да-
ними топонімії, близько 300 назв вказує на 
діяльність ортодоксальних християнських 
ченців і ще стільки ж – на ченців східних 
монофіситських церков. Виклад матеріалу 
почнемо зі слідів західних церков.

1. Готська християнська аріянська 
церква. Аріянство – це єресь, що виник-
ла з проповідей Арія, котрий, заперечу-
ючи єдиносутність Отця і Сина, твердив, 
що Христос має не цілком божественну 
природу. Єресіарх Арій (бл. 280–336) був 
учнем Лукіана Антіохійського, став свя-
щенником у 312 р. На Олександрійському 
соборі 321 р. він був засуджений єписко-
пом Олександром за проповідь аріянізму. 
Знайшов притулок у Нікомедії в оточенні 

численних послідовників, з яких Євсевій 
став справжнім натхненником аріянства. 
Повторно засуджений соборами в Антіохії 
та Нікеї (324, 325 рр.), Арій помер напе-
редодні обіцяного йому імператором Кос-
тянтином відновлення на посаді патріарха. 
Інші імператори (Констанцій ІІ, Валент, 
Валентиніан ІІ) також надавали офіційну 
підтримку аріянству. Натомість захисника-
ми ортодоксії були отці церкви – святі Ва-
силій, Григорій Назіянзин, Григорій Нись-
кий, Іларій з Пуатьє.

Після Арія його доктрина продовжилася 
у кількох течіях: оміусіянці визнавали схожі, 
але не тотожні сутності; оміянці визнавали 
їхню неістотну подібність; аноміянці – ра-
дикальну відмінність Отця і Сина. Захід у 
цілому зберіг Нікейську ортодоксію, а Схід 
довго вагався: єпископські кафедри займа-
ли почергово ортодокси й аріянці.

Аріянство вкоренилося на Сході у iv ст. 
(зокрема, завдяки місіонерській діяльності 
Вульфили), викликавши одну з найглиб-
ших релігійно-політичних криз у христи-
янстві. Хоча й відкинуте на Нікейському 
соборі 325 р., що підтвердив божествен-
ну природу Христа (“рожденна, а не со-
творенна, єдиносущна Отцю”), на Сході 
аріянство поширювалося й далі, до Кос-
тянтинопольського собору 381 року. його 
скликав імператор Феодосій, який прого-
лосив державну ортодоксію і закрив обго-
ворення теми. Однак аріянство продовжи-
ло своє існування до vi ст. у середовищі 
варварів, переважно або й виключно гер-
манців – готів, візиготів, остроготів, ван-
далів і лангобардів [Zanichelli, 129].

Вýльфила (букв. “Вовчик” [Воль-
фрам, 129]) (бл. 311–383) був готським 
єпископом родом з Каппадокії. Він пере-
клав із грецької Біблію готською мовою 
(Codex argenteus досі зберігається в Уп-
салі, Швеція). Вульфила охрестив части-
ну готів, залучивши їх у такий спосіб до 
аріянського християнства. Згодом це ще 
більше загострило відмінності у світогляді 
римлян і варварських народів. 

К.М. Тищенко

схІдНІ й зАхІдНІ Церкви IV–VII ст. 
у тОПОНІмІї укрАїНи
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Кримська Готія засвоїла християнство 
ще раніше, судячи з усього – від полонених 
римських християн, які потім перетворили 
“своїх володарів у братів” [там само, 119]. 
Серед отців, котрі зібралися в Нікеї у 325 
році, відразу по єпископі Боспорському 
(Керч) названо Теофіла Готія. Католицька 
апологетика вважає його попередником й 
учителем Вульфили, що вельми ймовірно. 
Таким чином, готи першими серед варварів 
прийняли християнство. “Вже те, що Вуль-
фила дістав сан єпископа, свідчить про на-
явність християнської громади у країні 
готів, так само як переклад Біблії відоб-
ражає діяльність у їхньому середовищі у 
попередній період як латинських, так і 
грецьких місіонерів” [там само, 118].

Так само у Польщі всі без винятку назви 
найближчого сусіднього села (до сіл з назва-
ми від основи Bogut-) пов’язані з готами. Це 
або пряма етнічна назва (Gdeszyn, Kutylowo, 
Chodaki, Gacki, Gutanów, Koziegłowy, 
Kozienice), або синонім (Kozarze ‘хоза-
ри’, Russów ‘скандинави-руси’, Pomorze, 
Pomorzany ‘поморці’), або непряма вказів-
ка на готів (Сerekiew ‘церква’ (слово у зву-
чанні v cт. [Фасмер, iv, 300], крім того, це 
не kościoł), Bratucice ‘брати гутів’, тоб-
то їхні анти (єдина така назва у Польщі; 
пор. Anzenkirche у Німеччині), Braciejówka 
(село не поруч, але у найближчій околиці), 
Witoszyn ‘війтове’, Tulibowo ‘дулібове’ – теж 
єдина така назва у Польщі).

Серед 50 сіл України з назвою Богданів-
ка половина досі розміщена по сусідству із 
селом з етнофорною готською назвою, а ре-
шта має такі села у своєму районі (Вигода, 
Кодня, Кодема, Кадомка, Славутине, Кса-

верівка, Княжичі, Русанів, Водяне, Одрада, 
Кучерівка, Кудирявці, Романівка, Худоліївка, 
Федорівка, Гармащина, Козин). Часто трап-
ляються назви, що вказують на греків або 
ознаки нової віри: Гречківка, Греківка, Вос-
кресенка, Кряківка, Катеринівка, Качанівка, 
Каціри, Нестерівці, Базилівщина, Свічківка. 
Деякі своєрідні назви від топооснови Бог-
дан- наведені разом з готськими фрагмента-
ми їхніх тополандшафтів на с. 139.

За Віслою (у давній “Германії” держа-
ви Германариха) топоніми від основи 
Cer(e)kv- є вказівкою на “докостельне” 
християнство (див. мал. 1) і можуть бути 
пов’язані з церквою готів (адже самé слово 
церква, як сказано, є грецьким запозичен-
ням праслов’янської доби, засвоєним через 

готів). Ще архаїчнішими за звучанням є на-
зви від основи Kerk-, Керч- у Криму, Ні-
меччині й Угорщині (в останній показовий 
топонім Kerkakutas ‘церковні готи’ (див. 
мал. 1). Серед чеських назв збереглася ці-
кава формальна аналогія до розглянутого 
далі нлуж. knigły ‘книжка’ – Сerkytly. 

Іншим готським запозиченням цієї 
доби, явно пов’язаним з письмом, оподат-
куванням, євангелізацією, є слово буква і 
похідне від нього буквар. Українське слово 
буква, крім загальнопоширеного значення 
‘літера’, донедавна мало в говірках сенс 
[азбука, буквар] [ЕСУМ, І, 286]. Поши-
рене в усіх слов’янських мовах, це слово 
являє собою “запозичення з германських 
мов; готс. bōka ‘буква’, bōkōs (множина) 
‘письмо, книжка, документ, грамота’, двн. 
buoh ‘книжка’, дісл. bōk, bøkr (мн.) ‘книж-
ка’ пов’язані з назвою бука в германських 
мовах (готс. bōka, дісл. bōk, двн. buohha  

Матеріал топонімних ландшафтів України також свідчить про регулярну пов’язаність 
із готським фракталом осідків ченців усіх тодішніх напрямків і водночас виявляє ознаки 
ранньої обізнаності слов’ян із християнством. Варто нагадати, що саме через готську 
мову слов’яни засвоїли низку слів християнської тематики (церква, буква, хрест, піп, 
піст, сатана). Залежні від готів язичники-слов’яни (ливарники, ковалі, смерди, холопи) 
не могли не зазнавати від них впливу нової віри, так, як це тоді ж мало місце, зокрема, у 
Криму [Пиоро]. Справді, у багатьох ойконімах згаданий християнський Бог – “Бог гутів” 
(пор. також готс. *���� �бог’ �� анг. ���). В Україні це –���� �бог’ �� анг. ���). В Україні це –�� �бог’ �� анг. ���). В Україні це –���). В Україні це –). В Україні це – Богутин Лв, Богуші Рв, Богушівка 
Рв, Вл, Богодисти Пл; у Польщі – ������, �������, ��������� �, ������� �, ��������.������, �������, ��������� �, ������� �, ��������., �������, ��������� �, ������� �, ��������.�������, ��������� �, ������� �, ��������., ��������� �, ������� �, ��������.��������� �, ������� �, ��������. �, ������� �, ��������.������� �, ��������. �, ��������.��������.. 
Зрозуміло, що знайомство з християнством могло за тих обставин відбуватися лише 
через особисті контакти із сусідами-готами. Це означало б, що назва найближчого 
сусіднього села мусить щоразу містити вказівку на готів. Так воно і виявляється 
насправді. Зокрема, для перелічених назв в Україні це села Поморяни Лв, Князівка Рв, 
Посників Рв, Романки Пл. 
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і т.д. – на букових дощечках або паличках у 
германців накреслювались письмена, один 
з видів рунічних знаків)...” [там само].

Виявляється, незалежний переконливий 
матеріал про обставини запозичення слова 
буква саме від готів також дотривав до нашо-
го часу в українській топонімії. У характер-
ному готському топонімічному ландшафті 
розміщене степове село з унікальною в Ук-
раїні назвою Букварка Кг 922 (Олександрів-
ка): ̂ Роздолля ̂ Тарасівка; Северинівка, Хай-
нівка, Красний Кут ^Ясинове, Ясинуватка, 
Цвітне, – пор. готс. bôkareis ‘писар’.

Далі для порівняння показані фраг-
менти тополандшафтів сіл із назвами від 
спорідненої основи Бук(в)-: 

Назви в дужках після скорочення об-
ласті вказують райцентр, після двокрапки 
вказані кортежі назв сіл того ж району, а 
наприкінці у дужках – села сусіднього 
району. Як бачимо, наведені 17 тополан-
дшафтів навколо назв від основи Бук(в)- 
мають низку спільних особливостей. По-
перше, в усіх згадано готів, а в багатьох 
назва сусіднього села (знак^) має готську 
топооснову: Постоята (готс. stojan ‘суд-
дя’), Роздольне, Розсохувате, Потік (етно-
форні), Бортники (сокирне), Ясинів (слу-
га), Лютовиська (плавище), Брище (Аре-
сове або оброве). По-друге, майже всюди 
є згадка ченців (переважно ірландців). 
По-третє, в кожному з районів згадано іс-
нування огороджених палями укріплень 
(Поляна) або городищ (7 і 5 назв), де був 
якийсь притулок і для освіти. Трапляються 
додаткові вказівки на письменність меш-
канців: Грамотне, Писарівка. 

Такі особливості тополандшафтів спо-
нукають до висновку, зокрема, про те, що 
назви цих селищ дані не від факту поши-
реності бука (до речі, зокрема, на Харків-
щині він не росте), а від імовірного ос-
воєння букв, літер. Тодішнє знайомство 
з ранніми формами християнства згодом 
могло стати причиною хрещень, що й по-
мітно в незвичній частоті назв Перехрес-
не (див. далі). Нарешті, так само незвичні 
згадки про княгинь NB – чи ж справді вони 
жили окремо від князів? Не виключено, 

Богдашів Рв 419 (Здолбунів): Кошатин, Миро-
тин, В’юнівщина, Урвенна, ЛідАВА...
Богданка См 1658 (Шостка): Богданівка, Ковтунове...
Богданівці Хм 1220 (Хмельницький): Книжків-

ці (!), Крачки, Кудринці, Ходаківці, Катеринівка, 
Антонівка...
Богданівці Хм 283 (Деражня): Березове, Розсо-

хи, Гатна...
Богдалівка Чг 642 (Корюківка): Гутище...
Богдан Зк 353 (Рахів): пот. Смідуватий (!), 

Видричка...
Богдани Кв 408 (Іванків): ПилЯВА, Русаки, 

Хочева, Овдієва Нива...
Богдани Чк 182 (Золотоноша): Домантове, 

Ковтуни, Ковтунівка...
Богдани Чг 238 (Варва): Рубанів, Саверське...

Букварка (І) Кг (Олександрівка): ^Роздолля, Тарасівка, Северинівка, Хайнівка, 
Красний Кут^ Ясинове, Ясинуватка, Цвітне^ Колона, Ружичеве (Перехрестівка)...

Букине Хк (Ізюм): ^Розсохувате, Голубівка, Поляна, Княжне, (Перехрестівка)...
Буки Чк (Буки): Кути, Русанівка, Нестерівка, Крачківка...
Буки Кв (Сквира): Домантівка, Пустоварівка, Кузьківка, Каленна, (Княжичі)...
Буки Жт (Жт): ^Рудня 2, Вигода 2, Кодня, Глибочок, Городище, Скоморохи, (Княжин)...
Буки Жт (Малин): ^Бучки, Забране, Кутище, Ксаверів, Писарівка...
Буків Вл (Луцьк): ^Брище, Охотин, Романів 2, Одеради, Полонка 2, Городище...
Буківцеве Зк (Вел. Березний): Розтоцька Пастіль, Руський Мочар, СтричАВА, Княгиня...
Буковець Зк (Воловець): Завадка, Абранка, Скотарське, Перехресний...
Буковець Зк (Міжгір’я): ^Потік, Стригальня, Кужбії, Репище...
Букове Зк (Виноградів): Руська Долина, Гудя, Гетиня, Перехрестя, (Княгиня)...
Буківна ІФ (Тлумач): ^Антонівка, Одаїв, Кутище, Колінці, Палагичі, Яківка...
Буковець ІФ (Верховина): ^Верх. Ясенів, Вигода, Полянки, Грамотне, Перехресне...
Буковець ІФ (Долина): ^Полянище, Розточки, Вигодівка, Вигода, Церковна (І)...
Букове ІФ (Надвірна): ^Постоята, Климпуші, (Княгиничі)...
Букова Лв (Ст. Самбір): ^Лютовиська, Виців, Ясениця-Сільна, Глибока, Поляна 2, Княжпіль, 

(Княгиничі)...
Буковина Лв (Жидачів): ^Бортники, Орішівці, Романівка, Тейсарів, Городище, Кологори, 

Монастирець...
Буківка Чв (Глибока): ^Поляна, Годинівка, Кут, Глибока, Широка Поляна...
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що принаймні частина цих назв є пізнішим 
пристосуванням під престижнішу згадку 
князя давнішої причини початкової пре-
стижності – книжності, яка з часом стала 
звичайним явищем.

Згадані в останніх рядках таблиці назви 
с. Буковина Лв і Буківка Чв у самій історич-
ній області Буковина зобов’язують розгля-
нути й карпатський вектор топонімів від ос-
нови Бук-. У топонімії Румунії та Молдови 
також існує низка характерних назв від то-
поснови Bucur-. Цілком можливо, що Бу-
ковина для людини Cередньовіччя була не 
“краєм буків” (їх доволі й деінде), а подиву 
гідним “краєм букв”, нечуваного засобу ут-
ривалити слово на букових дощечках, яким 
володіли тодішні мешканці Карпат готи. 
Германські мови досі бережуть цю спільну 
зі слов’янами частину культурної спадщи-
ни: нім. Buch ‘книжка’, Buchstabe ‘буква, 
літера’, анг. book ‘книжка’ тощо. Зворотною 
стороною проблеми постає пошук причин, 
чому у слов’ян для назви книги не прище-
пилося германське запозичення – при тому 
що слово буква ‘літера’ має таки готське по-
ходження.

2. Василіяни. Св. Василь Великий 
(бл. 330–379) – архієпископ Кесарійський 
(з 370 р.), один з отців церкви, виступав 
проти аріянської єресі [Zanichelli, 205]. 
Засновник чину василіян (це сталося у 
Каппадокії, в Малій Азії), славетний про-
повідник і церковний письменник. Автор 
багатьох творів, у т.ч. (бл. 362 р.) монас-
тирських правил: 55 т.зв. “ширших” і 313 
“коротших” [ЕУ, І, 213]. Ці правила лягли 
в основу організації чернецтва на Сході й 
частково на Заході. З візантійських земель 
вони проникли й в Україну. Традиційно 
вважають, що це сталося в ХІ ст., коли 
тут постало (нове) чернецтво [там само]. 
Проте, за даними топонімії, не виключе-
но, що василіяни були присутні тут ще від 
готських часів. На давність назв цієї гру-
пи вказує їхній суфікс -щина, а у частини 
назв – відмінна основа Базиль-: Базилів-
щина Пл, Базелівщина См, Василівщина 
См, Васильківщина См. Безпосередньо 
датувати 128 назв від основи Василь- за-
собами топоніміки неможливо. Проте піс-
ля застосування методу топонімного кон-
тексту до всього масиву топонімії України 

Мал. 1. Слід готської церкви у топонімії Європи.
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 виявилося, що численні сусідні назви вка-
зують на інші чини і єретичні секти ран-
нього Cередньовіччя, які локалізуються і 
датуються краще. Тодішню євангелізацію 
неможливо собі уявити без участі василіян. 
Помітна частина всіх цих назв зберегла ти-
повий суфікс -щина ‘місце колишнього 
селища’ або -ище ‘місце колишнього пере-
бування, події’: Голубівщина, Колонщина, 
Чернещина (11), Климівщина, Кириївщина, 
Сирківщина, Сіряківщина, Кирияківщина, 
Дуб’янщина, Леонівщина, Максимівщина, 
Павлівщина, Яковенщина (2); а з іншого 
боку – Монастирище (2), Хрестище, Ду-
бище (4), Новодубище.

3. Населені пункти України з основою 
Гонор(ат)- витягнуті вузькою характер-
ною смугою уздовж цілої течії Дністра і 
так само мають в околицях згадки Ареса, 
готів, гунів і ченців інших чинів (див. таб-
лицю й карту на мал. 2, знаки Н). У Польщі 
таких назв усього дві, що мінімізує ймовір-
ність засвоєння назв від такого рідкісного 
імені пізніше від поляків. Св. Гонорат (бл. 
350–430) заснував близько 400 р. монастир 
на одному з Леринських о-вів під Каннами 
(тепер о. Св. Гонората), який був широкові-
домий у vi–vi ст. У 427 р. став єпископом 
Арля [Robert, ii, 855]. 

У ті часи монастирський рух на землях 
Європи набував щораз більшого поширен-
ня. Ченці-анахорети шукали відлюдних 

місць на острівцях або у Північно-Афри-
канській пустелі, – не виключено, що й на 
Поліссі. Важливо констатувати, що євро-
пейський світ не меншав – він став прос-
то менш безпечним. Показово, що перші 
відомості про християнізацію Британії 
містяться у двох письмових документах з 
Африки [Диллон, Чедвик, 202, 204].

4. Ірландці-колумбани. Св. Колум-
ба, або Колумкілле (ірл. Columcille ‘Го-
луб Церкви’) (бл. 521 – бл. 597), – ір-
ландський священик і чернець із клану 
О’Доннел, святий, званий апостолом 
Каледонії. Заснував монастир на о. йона 
(564 р.), який став центром євангелізації 
жителів Шотландії та Гебридських о-вів 
[Zanichelli, 127–128]. Традиція зображує 
св. Колумкілле як пристрасно відданого 
навчанню і майстра письма – у монасти-
рях того часу створення рукописних кни-
жок було серед найважливіших завдань. 
Найдавнішим збереженим манускриптом 
Західної Європи є Псалтир, який тради-
ційно вважають написаним св. Колумбою 
власноручно. Легенда твердить, що він 
був і воїн, і святий, – і, мабуть, не випад-
ково його нащадки зберегли цю книжку 
як бойовий талісман, відомий під назвою 
Cathach ‘Бойовий’. Це робочий Псал-
тир – простий і водночас дуже вишука-
ний. Він походить з його часів, написаний 
почерком ірландської школи і може бути 

Гонората Од (Котовськ��Бірзула): Борщі, Романівка, Глибочок, Качурівка, 
Бочманівка, Вестерничани, Домниця...

Гоноратівка ІФ (Рогатин): По.свірж, Кути, Витків, Васючин^ Воскресинці, 
Колоколин, Вигода, Юнашків, Черче, Луковище, Козарі, По.гребівка...

Гоноратка Вн (Іллінці): Рожична, Оратів (2), Оратівка, Лиса Гора, ЛишАВА, 
Іванівка, Петро-Марківка, Криштопівка, Якимівка, Якубівка...

Гоноратка Рв (Радівілів): Боратин, Без.одня, Козин, Митниця, Іванівка, 
Гусари, Коти, Пусто.іванне...

Гонорівка Вн (Піщанка): Брохвичі^ Козацьке, Кукули, Студена, ^Палійове,^ Козацьке, Кукули, Студена, ^Палійове,Козацьке, Кукули, Студена, ^Палійове,^Палійове,Палійове, 
Козлівка, Гордище...

Гонорівка Вн (Ямпіль): ^Війтівка, ^Регляшин, Дорошівка, Держанка, Без.
водне, РусАВА, Качківка, Северинівка...

Гонорівка Хм (Волочиськ): Порохня, Качуринці, Криштопівка, Вигода, 
Па.хутинці, Війтківці, ВидАВА, ЧернЯВА, Іванівка, Холодець, Авратин, 
Раціборівка...

Онорівка Од (Березівка): Ряснопіль, Зброжівка?, Кудрявка, Одрадна Балка^̂ 
Мар’янівка, Іванівка (2)...

Honoratka (K����) 92 �2: Sław�ę���, Sławsk, R�m��, M��la, M��l�b���w����, 
��ża�k�...

Honoratów (Łó�ź) 135 A3: Św�ę������ów, M��szków, Ra�������, Prz��łów (<*T- !)...
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його власноручним рукописом [O’Brien, 
27–28]. 

Колумкілле був не лише прибічником 
нового, християнського, вчення. За пере-
казом, він учився у школі бардів і завжди 
приязно ставився до поетів. Це поготів 
вартий уваги факт, бо за його часів слава 
про філідів-язичників з їхніми магічними 
піснями ще була жива у суспільній пам’яті. 
його справжнє ім’я Crimthann ‘Лис’ – не-
мов відлуння давньої міфології, і, напевно, 
він був рудим [Cahill, 169]. В ірландських 
піснях та історії Колумкілле – великий 
прихильник і захисник поетів-співвітчиз-
ників. З іншого боку, повернувшись із про-
щі до могили св. Мартина в Турі, він став 
енергійно закладати монастирі в Ірландії і 
до свого віку в 41 рік мав їх створеними 
стільки само.

Для пізніших поколінь Колумкілле зали-
шається першим і найшанованішим пред-
ставником типово ірландського духовного 
прояву – руху “вигнанців Христа ради”. 
Сутністю цього вигнання було безкровне, 
або “біле”, мучеництво – різновид цивіль-
ної смерті. Людина набезвік залишала своє 
плем’я, не лише рвучи природні родинні й 
товариські зв’язки, а й покидаючи все, що 

становило її звичну набуту ідентичність, 
і оселялася у якомусь відлюдному міс-
ці, де можна було заново народитися для 
 Христа. 

Невдовзі розвинувся рух до пошуку 
не лише фізичного відлюдництва, а й від-
людництва серед чужих. Тобто напочат-
ку це був імпульс не місіонерський, але в 
силу обставин він виявився важливим для 
євангелізації численних язичницьких пле-
мен, які оселилися у Європі за століття 
після великого прориву варварів через Рейн 
і падіння Римської імперії. “На континен-
ті такі ченці вагалися між споглядальним 
життям і милосердям до варварських на-
родів. Милосердя переважило, і кельтсь-
кі школи й монастирі постали від йони, 
Ліндісфарне й Гластонбері на заході до 
Сент-Галла, Боббіо і Відня за Альпами” 
[O’Brien, 29]. 

Тепер можна впевнено твердити, що 
просвітницька й місіонерська діяльність 
ірландських ченців сягала далеко за межі 
Боббіо і Відня. Очевидно, що, орієнтую-
чись на знайомі топоніми й мандруючи від 
острівця до острівця земляків у Східній 
Європі, послідовники св. Колумкілле осе-
лялися в тому числі й у сусідстві з їхніми 

Мал. 2. Поширення в Україні назв від топооснов Гонорат-, Колу(м)б-, Мартин-(м).
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язичницькими культовими осередками 
(див. таблицю). 

Типовим епізодом застосування контек-
стуального підходу в топоніміці є атрибу-
ція назви білоруського села Калéна (Коле-
но) на самому кордоні з Україною. Автор 
запам’ятав його зі своєї поїздки у складі 
геоботанічної експедиції 1963 року через 
дивну назву лісового села, через вивіску 
на хаті: “Калéнаўская пачáткавая школа”. 
Неподалік від цього сільця з українського 
боку кордону ойконім Гречища Вл вже дає 
певні підстави припускати пов’язаність 
Колено < *Colomb- ‘Колумба’. Проте з бі-
лоруського боку найближчим від с. Калена 
(за 4 км) є с. Баландичи, назва якого знімає 
тут усякі сумніви, адже лит. balañdis якраз 
означає ‘голуб’. На десятки кілометрів 
навколо немає нічого подібного.

Серед 9 ойконімів від основи Holub- у 
Чехії існує рідкісна знахідка для нашої 
теми – діагностична назва Holubovská 
Bašta (!) 47 H5 в сусідстві із с. Babice, Brusná, 
Třebín, Slavče (пор. мал. 3). Це прямий від-
повідник гальс. cilicnon, впізнаваного в на-
зві українського села Киликіїв Хм (Славута). 
Отже, найімовірніше,“голуби” – це таки ір-
ландські ченці, послідовники Колумкілле.

5. Найвідомішим і найвідданішим при-
бічником кельтських традицій у христи-
янстві був святий Колумбан (бл. 540–615). 
Ірландський чернець і пророк, св. Колу-
мбан від 590 р. виїхав з Бангора і жив у 

Франції, де заснував низку монастирів. 
Запровадив у них статут, заснований на 
покараннях і аскетизмі. Висланий Брюно у 
610 р., перебрався до Швейцарії (Брегенц), 
а потім до Італії, де створив монастир у 
Боббіо (612 р.) зі школою і бібліотекою 
[Zanichelli, 428, 243; Robert, ii, 428]. 

Вплив його на цивілізацію Західної Єв-
ропи можна порівняти із впливом св. Ко-
лумби. Головним рушієм розвитку інте-
лектуального життя стали засновані ним 
монастирі. Вони сприяли розвитку вченос-
ті, книжності й допитливості, розбудженої 
писемним словом. Вплив св. Колумбана 
слід оцінювати за практичними результата-
ми, а не за його працями. Монастирський 
устав, складений св. Колумбаном, є пер-
шим з відомих нам уставів ірландського 
походження [див: Диллон, Чедвик, 233]. 

У лісостеповій Україні ірландські ченці, 
як виявляється, провадили велику місіо-
нерську діяльність, досі помітну в назвах 
населених пунктів. Ім’я св. Колумбана 
цілком упізнаване у сучасних назвах ук-
раїнських сіл Колубаївці, поруч Колибаївка 
Хм, Котлубаївка Вн, Колбаєвичі Лв, далі – 
Колибабинці Вн, Колибань Хм, Клебани 
Лв, Клебанівка Тр, Клебань Вн, Кейбалівка 
Пл, Кулябкине Дп, Кулябчине См, Клубів-
ка Хм, Чг, Клубівці ІФ, Клубочин Вл (див. 
карту на мал. 2, знаки Cb), звідки десятки 
народних пристосувань Голубівці, Голубці, 
Глубочиця, Глибочиця, Глибочок...

Топонім Сусіднє село Коментар
Колом’є Хм

Голуби Пл
Коломійцеве Дп
Коломійцеве Чг

К о м а р і в к а ; 
б л и з ь к о 
Киликіїв
Бабичі
Водяне
Гейці

На численних топонімах встановлено, що 
топооснова Комар- є наслідком слов’янського 
пристосування етноніма кимер ‘кельт’; гальс. 
cilicnon означає ‘башта’; Баб- вказує на відмінну 
вимову мешканців селища, Вод- ‘гот’, Гей-ці < 
готс. haims ‘селище’.

Коломийці См
Голубів Вн

Голубівка, Грамине
Гранів

Грам-, Гран- < кельтс. gran- ‘болото’. 

Голоби Вл
Голубівка Дп

Бруховичі
Барвінок

Брух-, Брус- < кельтс. bruisn- ‘броня’; 
Барв- < кімр. berw- ‘варити’ (у т.ч. метал).

Коломиці Чк
КоломійцівкаЧг
Ко л о м і й ц е в а 
Долина См
Голуби См і ур. 
Хрещатик
Голубицьке Дц
Голубів Чг
Колінки ІФ

Тарасівка
Лукашівка
Вел. Лука

Б о л о т і в к а , 
Біжівка
Веселе
Веселівка, Каціри
Репужинці, Дубки

В назвах сусідніх сіл вказані імена Тараніса 
і Левкетія, божеств грози і грому; готс. blot- 
‘жертва’, у топонімах слово “веселе” можна пояс-
нити як евфемізм для селищ, де приносили вогне-
пальні жертви. Біж – присвійний прикметник від 
назви язичницького бога. Каціри – єретики (від 
назви катарів, через пол. pokacerzyć się ‘стати 
єретиком’), репужинці – відступники (від лат. 
repugnare ‘відкидати’); готс. dáupjan ‘хрестити’.
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Чимраз більше конкретизується кель-
тський тополандшафт історичного цент-
ру Києва: р. Глибочиця бере початок на 
Лук’янівці неподалік від Куренівки і Баби-
ного яру з ур. Капич, протікає повз Ста-
ру поляну поза Лисою горою і Серховицею 
(Юрховицею), далі неподалік від Копире-
вого кінця, г. Дитинка й Беремище попід 
г. Хоривицею виходить на Поділ. Ось тут 
біля вул. Волоської і могло бути найімовір-
ніше розміщення ірландського монастиря 
у Києві, згадуваного в західноєвропейсь-
ких джерелах на час взяття міста Батиєм у 
1240 році [Диллон, Чедвик, 408]. (Виділені 
назви мають кельтські топооснови: Колу-
мбан, Левкетій, Серх, дірл. cuire ‘військо, 
плем’я’, кімр. poliaf ‘оточувати частоко-
лом’, cobyr ‘мідь’, datodedig ‘від’єднаний, 
окремий’ [GPC, i, 903–904], berwi ‘варити’, 
*(g)orfenny ‘стрімка гора’, герм. *walhōz 
‘волох, кельт’).

Поблизу сіл з назвами Хрещатик Чв, Кв, 
Чк, См (2), Хрещате Чг, Пл, Хк, Хрещико-
ве См, Хрещенівка Хс, Хрестище Хк, Дц, 
Хрестівка Хс, Хрестителеве Чк, як прави-
ло, можна за характером етномовного сере-
довища встановити джерело євангелізації: 
несторіанське (Холодне, Холодник См; див. 
нижче), павликанське (Катеринівка Хк), 
яковитське (Яковенкове, Якимовичі См), гот-
ське (Кудряве Хс), ортодоксальне (Василь-
ківщина, Гречкине См; Геронимівка Чк), але 

Мал. 3. Монастир Девеніш, заснований у 
VI ст. (круглі башти почали будувати з X ст.; 
інші споруди пізніші [O’Brien, 31]). Типове 
розміщення келій в ірландському монастирі 
(Cahill).

Топонім Сусіднє село Околиці
Колубаївці Хм 
(Кам’янець-Под.)
Котлубаївка Вн 
(Могилів-Под.)
Колбаєвичі Лв 
(Самбір)
Колибань Хм 
(Хмельницький)
Колибабинці Вн 
(Хмільник)
Кулябчине См 
(Лип. Долина)
Клебани Лв 
(Жовква)
Клубівка Хм 
(Ізяслав)

Лисогірка

Ш е н д е р і в ка , 
Дубина
–

–

Кривошиї

Грабщина

Гіркани

Васьківці

Колибаївка, Бабшин, Малинівці, Лучки, Бакота, 
Тарасівка, Барвінкове, Ніверка...
Бабчинці, Біляни, Букатинка, Бронниця, Вила-
Ярузькі, Тарасівка, Вендичани, Володіївці...
Глибоч, Круковець, Луки, Лукавиця, Сіде, Чуква, 
Максимовичі, ТарАВА...
Черепівка, Черепове, Калинівка, Малиничі, Крачка, 
Книжківка^ М. Колибань, Рідкодуби...
Крижанівка, Качанівка, Лісогірка, Кропивна, 
Пустовійти, Тараски...
Веселе, Шатравине, Вел. Лука, Тарасенки, Весела 
Долина^̂ Коломийцева Долина...
Лущики, Білани, Пальчишини, Жигайли, Луцики, 
Малини, Мощана...
Бейзими, Топори, Путринці, Більчин, Білотин, 
Більчинці, Білогородка, Тарасівка, Влашанівка...

K ł o b u c z y n 
(Głogów)
Holubovská Bašta 
47 H3

Bukwica

Babice

Klębanowice, rz. Odra, Kromolin...

Vlhlavy, jez. volešek, Dubné, Ratiborova Lhota, 
Dubenec, Malé Chrášt’any, Dolné Chrášt’any...



Східний світ №4 2006 14�

К.М. Тищенко

найчастіше – ортодоксальне через кельтське 
посередництво (Пигарівка См; Біляївка, Дуд-
чани Хс; Бабин, Репужинці ІФ; Неровнине 
См; Лісна Стінка Хк). Нерідко в околицях 
прямо названі колумбани – “голуби”: Хрес-
тище Дц (Глибока Макатиха); Хрещате Чг 
(Гальчин); Хрещате Пл (Каленики, Голуби, 
Голубівка, Коліньки, Глибока Балка, Коло-
мак). Найбільш збережені і впізнавані назви 
ірландців-колумбан зосереджені у басейні 
Дністра, одна є і в Молдові: Colibabovca.

 У наведеній вище таблиці топоніміч-
них околиць назв від основи Кол-б- сусід-
нє із с. М. Колибань Хм, єдине в Україні 
село з назвою Книжківка має унікальну 
аналогію в топонімії Польщі, де також 
єдина назва Książki (NB: у множині) нале-
жить селу, оточеному кількома осередками 
ірландців-колумбан: Golub, Golębiew-o, 
~ko [AP, 54 A1, C1]. Найближчі містечка – 
Golub-Dobrzyń (NB) і Brodniсa. Неподалік 
с. Golębiewo 56 A2 лежить с. Szkotowo на 
р. Szkotówka (це вказує на середньовіч-
ну назву ірландців). Пошук аналогічних 
сусідств в Україні виявив існування с. Кіль-
чень Дп поруч із с. Голубівка неподалік від 
двох сіл з назвою Скотувате. Діяльність 
ірландців засвідчена у назві села тієї ж 
сільради, що й Кільчень і Голубівка, – це 
с. Воскресенівка. Пізніші народні присто-
сування призвели до появи назв на зразок 
Скотарське (див. далі у топооколиці с. Бу-
ковець Зк), пов’язаність яких зі скóтами-
ірландцями можна приймати лише як 
другорядний аргумент за наявності надій-
ніших відомостей. Серед інших топоніміч-
них свідчень показове існування в одному 
адміністративному районі сіл Скотувате і 
Коломийці Дп (Покровське) або с. Скочи-
ще і Голубівка Жт (Коростишів). 

6. Після таких промовистих і числен-
них збігів напрошується висновок: слід 
розглянути можливість кельтського по-
ходження слова книга, для якого не існує 
загальноприйнятої етимології. Як зазначе-
но в ЕСУМ, “укр. книга, рос., макед., болг. 
книга, білор. кніга, друс. КЪНИГЫ, (рід-
ше) К(Ъ)НИГА, пол. księga (<*knięga, пор. 
кашуб. [knega, knəga]), чес., словац. kniha, 
влуж. kniha, knižka, нлуж. knigły (мн.), серб. 
књù`га, хорв. knjì`ga, слн. knjíga ‘книга, спи-
сок’, стсл. КЪНИГЫ; псл. *kъnigy (мн.); 
не зовсім ясне; можливо, судячи з рос. 
книгочей (яке має бути тюркізмом, подібно 

до казначей), через посередництво дтюрк. 
*küinig, *küiniv (уйгур. kuin) зводиться до 
кит. k‘üen ‘сувій, згорток’; джерело слова 
можна шукати і в ассир. kunukku ‘печатка’, 
kanīku ‘запечатане’, вірм. ‘печатка’ (також 
з ассирійського джерела [що зводиться до 
шумерського kunukku. – K.T.])...” [ЕСУМ, 
ІІ, 473]. Ніяк не прокоментоване ниж-
ньолужицьке knigły, яке не просто “стоїть” 
у множині, а не має форми однини NB: 
“Buch – Knigły Plt. (pluralia tantum. – K.T.): 
se nowE knigłY kupiś” [Hannusch, 41], тобто 
‘купити собі новУ книгУ’. Або “Wót Jany 
jo dostała zajmnE knigłY”, що переклада-
ють ‘Від Яни одержала цікавУ книгУ’ [там 
само, 64]. У російському етимологічному 
словнику тут прикра неточність: knigwy 
[Фасмер, ІІ, 263]. Принаймні перше з про-
понованих гіпотетичних джерел слова – ки-
тайське – не просто географічно віддалене: 
воно мусить спиратися на якісь підстави 
історичної потреби знайомства слов’ян із 
книжками відповідними проміжними мо-
вами ще у праслов’янську добу, чого досі 
не знайдено. Автор довго дотримувався 
шумеро-вірменської етимології слова кни-
га, проте після картографування збереже-
них в Україні топонімів від основи Кач-
кар- (карта у другій частині статті) стає 
очевидним обмежене поширення можли-
вого впливу цього напрямку християнства 
у Наддніпрянщині.

Важливі для нашої теми міркування 
викладені у статті ЕСУМ «книжка ‘один 
з відділів шлунка жуйних тварин’». Серед 
схожого на попередній матеріал у різних мо-
вах впадає в око властива тільки для цього 
значення форма множини: в українських 
карпатських діалектах [кнúги], в діалектах 
білоруської мови [кнíгі], пол. księgі поруч 
з księga, влуж. kníhi, нлуж. knigły, серб. 
књù`гe, хорв. knjì`ge. Самé перенесення 
значення слова “мотивоване подібністю 
складок слизової оболонки частини шлун-
ка до сторінок книжки (пор. нім. Büchlein 
‘книжка; частина шлунка жуйних тварин’); 
про давність слова, крім поширеності у 
слов’ян, свідчить збереження у багатьох 
слов’янських мовах архаїчної множин-
ної форми, втраченої словом в основному 
значенні” [ЕСУМ, ІІ, 473 з посиланням на 
Славського і Шустера-Шевця]. Як бачимо, 
саме ці архаїчні форми і стають підставою 
для наведеної у словнику реконструкції 
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обох праслов’янських слів (спільних для 
всіх слов’ян) у вигляді *kъnigy (множина 
NB). Проте нижньолужицька форма так і 
залишається осторонь.

Придивімося уважніше, з якими книж-
ками могли провадити євангелізацію ір-
ландці-колумбани у Наддніпрянщині. Най-
імовірніше, це були Псалтирі такого типу, як 
зображений вище на мал. 4. Псалтир – це 
«‘книга псалмів’ < гр. ψαλτέριον; від ψάλμος 
‘мелодія, виконувана на струнному інстру-
менті’; звідси псалмóдія ‘монотонне декла-
мування або промовляння’, фр. psalmodier 
‘промовляти або співати у монотонний 
ритуальний спосіб’» [Robert, i, 1419]. 

Дієслово саме з таким сполученням зна-
чень існує в усіх кельтських мовах. Це “кімр. 
canaf, canu [корн. cane, брет. cana, ірл. canim, 
лат. canō від іє. *qan- ‘співати, звучати, про-
мовляти’] – 1) ‘співати’: Salm. c.1. Cenwch 
yn llafar i’r Arglwydd yr holl ddaiar; 2) ‘інто-
нувати, вимовляти співуче’: ХІІ ст. a chenich 
golychuid; 3) ‘говорити, казати’: Esec. xii 
22. beth yw y ddihareb hon a genwch am dîr 
israel?” [GPC, i, 408]. Важливими похідними 
є слова кімр. «CANiG, CENiG, CENNiG [cân 
+ ig, пор. лат. canticum] ‘спів, коротка пісня, 
сонет; пісня на кілька голосів (glee)’» [там 
само, 411], а також кімр. «CANNiGOL [canig 
+ ol] ‘той, що стосується сонетів або пісень 
на кілька голосів’» [там само]. 

Те, що і в Україні, і в Польщі села, у на-
звах яких міститься згадка книжок, мають 
поруч або й оточені населеними пунктами 
від основи, де відтворено ім’я Колумкілле, 
чи Колумбана, стає достатньою підставою 
для уважного розгляду запропонованої ети-
мології. Що більше, нестійкий голосний 
першого складу А/Е виявляється відповід-
ником давньоруського, старослов’янського 
і реконструйованого праслов’янського го-
лосного -ъ-, а інакше непояснимий мор-
фологічний елемент -ł- нижньолужицько-
го knig-ł-y отримує задовільне пояснення 
як прямий відповідник прикметникового 
суфікса кімр. -ol ‘-ий’. Таким чином, пер-
вісне значення knig-ł-y мало би бути ‘те, що 
стосується псалмів’, адже саме псалмами 
були ті писані тексти, якими євангелізува-
ли варварів ірландці. Перевага кельтської 
етимології полягає у її відповідності конк-
ретним історичним обставинам, а також у 
незалежній від інших мовних фактів доку-
ментованості контактів ірландських ченців 
із племенами на схід від Карпат. 

Важливий додатковий аргумент – на-
явність в околицях єдиного чеського села 
з назвою від тієї ж основи (Knihy біля 
г. Knižská skála 34 В3) згадок про ірланд-
ців: Skočice і г. Skočická mýt’.

В разі прийняття розглянутої етимоло-
гії стає очевидним, що нижньолужицьке 

Мал. 4. Св. Колумба (ірл. Columcille ‘Голуб Церкви’; мал. пером ІХ ст.). 
Сторінка з найдавнішого рукопису Західної Європи – Псалтиря св. Ко-
лумби [O’Brien, 28, 29].
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слово не є новацією: воно – мовний релікт, 
і це зобов’язує уточнити реконструйова-
ну праслов’янську форму псл. *kъnigy як 
*kъnigly. При цьому до морфологічного 
перерозкладу сприйнятого кельтського 
слова-прототипу і до народної етимології 
вже на слов’янському ґрунті (з прикметни-
ка – іменник у множині) могло спонукати 
саме тривале і спочатку чисто зовнішнє 
сприйняття книжки як предмета у двох 
обкладинках-стулках – за аналогією, на-
приклад, до слов. двері, пор. нлуж. рśed 
źurjami ‘перед дверима’ (також із двох сту-
лок), – спостереження А. Шарафутдінова.

Те, що й західноосетинське k‘iunugä ‘кни-
га’ походить “з того ж джерела” [Фасмер, ІІ, 
263], може відповідати фактам євангелізації 
аланів із Заходу за часів св. Мартина (алани 
згадані в його епітафії) і давнім контактам 
аланів із Заходом [Бахрах 1993].

Структура топонімів типу Перехрес-
не, Перехрестівка (с. 139) потребує по-
яснень. Як випливає з аналізу всієї низки 
назв із префіксом Пере-, він вжитий тут у 

Топонім Сусіднє село Околиці
Книжківка Хм 
(Хмельницький)
Ksią�kią�kiki PlPl 
(Gołub-Dobrzyń)Gołub-Dobrzyń)łub-Dobrzyń)ub-Dobrzyń)-Dobrzyń)
Knihy Cz 
(Unětice)

^М. КолибаньМ. Колибань

^Bukowiec

^vodokrty (v. 
Knižská skála)

Колибань, Захарівці, Крачки, Рідкодуби, Мартинівка, 
Чабани, Хоминці...
Golębiewo, Golębiewko, Gołub-Dobrzyń, Szczepanki,ębiewo, Golębiewko, Gołub-Dobrzyń, Szczepanki,biewo, Golębiewko, Gołub-Dobrzyń, Szczepanki,, Golębiewko, Gołub-Dobrzyń, Szczepanki,Golębiewko, Gołub-Dobrzyń, Szczepanki,ębiewko, Gołub-Dobrzyń, Szczepanki,biewko, Gołub-Dobrzyń, Szczepanki,, Gołub-Dobrzyń, Szczepanki,Gołub-Dobrzyń, Szczepanki,łub-Dobrzyń, Szczepanki,ub-Dobrzyń, Szczepanki,-Dobrzyń, Szczepanki,Szczepanki,, 
Konojady......
Skočice, г. Skočická mýt’, Lukavice, Svárkov,čice, г. Skočická mýt’, Lukavice, Svárkov,ice, г. Skočická mýt’, Lukavice, Svárkov,, г. Skočická mýt’, Lukavice, Svárkov,Skočická mýt’, Lukavice, Svárkov,čická mýt’, Lukavice, Svárkov,ická mýt’, Lukavice, Svárkov,á mýt’, Lukavice, Svárkov,mýt’, Lukavice, Svárkov,ýt’, Lukavice, Svárkov,t’, Lukavice, Svárkov,’, Lukavice, Svárkov,Lukavice, Svárkov,, Svárkov,Svárkov,árkov,rkov,, 
Komorno, Unětice..., Unětice...Unětice...ětice...tice......

давньому значенні ‘раніше, колись’: пор. 
Перевод, Переводчикове, Переходи, Пере-
ходичі, Переходівка, Перегуди (раніше тут 
були готи); Переволока, Переволочна (тут 
були волохи); Перегінка, Перегінське, Пе-
регонівка (тут були хини, хинці); Пере-
милів, Перемилля, Перемилівка (тут були 
писарі); Переямпіль (тут був ям, владний 
центр алтайців). Це не єдина модель назв 
із таким значенням: пор. топоніми з по-
чатковим По-, Без-, Не-: Поди, Подище, 
Покотилівка, Покутне, Покутине; Без-
водне, Безодня, Невгоди, Неходівка; Пол-
ствин; Недригайлів; Посвірж; Нетребів-
ка, Нетеребка, Нетягівщина, Нетяжине; 
Немилів, Немильня, Нерубаївка, Порубаї, 
Нерубайка, Нерубаївка, Безпальче, Без-
палівка; Побиванка, Покрова, Покров-
щина, Безкровне; Покропивна; Повітне, 
Понора, Понорниця, Погінки, Погоня, 
Погонівка, Поливанівка, Безуглівка, Бе-
зугляки, Поромів; Нехристівка, Нечаїв, 
Почаїв, р. Почайна; Безсали, Безсалівка; 
Безп’ятне; Безсокирне.
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У широкомУ спектрі проблем су-
часної компаративістики, куди вхо-

дять художній переклад, історія й теорія 
міжлітературних взаємин, вагоме місце 
займають і ті, що, зберігаючи властиву 
їм методологічну самототожність, “зба-
гачуватимуть контекстуальні горизонти”. 
Мова йде про студії, що, виконуючи певне 
завдання в дослідженні літератури, куль-
тури, філософії, послуговуються й мето-
диками інших галузей знань. Плодотвор-
ними у зв’язку з цим стали праці з про-
блем порівняльного вивчення цивілізацій. 
Розробляючи загальні принципи цивілі-
заційної компаративістики і вказуючи на 
глибоку відмінність кожної культури (сві-
товідчуттям, філософією автора, художнім 
стилем), автори наголошують (Д. Стідман, 
Ф. Бегбі) на перевагах не протиставлення, а 
всебічного вивчення внутрішньої своєрід-
ності (розмаїтості) багатства. Концепція 
самобутності утверджується як методо-
логічна передумова цивілізаційної ком-
паративістики. Одне пізнається поряд і за 
допомогою іншого. Інше є також засобом 
пізнання свого. Інтерес до самобутнього 
“свого” й своєрідності “чужого”/”іншого”, 
як показали сучасні компаративні студії 
(див., напр., Літературознавчу компара-
тивістику. К., 2004, вип. 1, 2005, вип. 2 та 
ін.), таким чином, є незмінний увагою до 
першооснови літературності – менталь-
ності, що формує “несхематичні уявлення 
про розмаїття образів мислення й відчу-
вання, проявлення їх у найдивовижніших 
і несподіваних формах”. Це, коротко, те 
теоретико-методологічне поле, в якому 
проводить дослідження Г. Кванталіані. За 
змістом це робота імагологічного плану, 
що потверджує її актуальність і перспек-
тивність, а зважаючи на невизначеність і 
невідпрацьованість методик дослідження, 
як в українському, так і грузинському лі-
тературознавстві, – і новизну досліджен-
ня. Адже відомо: імагологія, на цьому не 
раз наголошував, зокрема, Д. Наливайко, 
ще не склалася у визначений напрям, хоч 

Україністика в Грузії: нові аспекти досліджень (Г. Кванталіані. Творчість Олеся 
Гончара в контексті українсько-грузинських літературних взаємин. Тб., 2005).

її методичні прийоми присутні в багатьох 
дослідженнях. Це міркування знаходить 
підтвердження і у висновках істориків, те-
оретиків літератури, та й самого Г. Кван-
таліані. “Розбудовуючи простір українсь-
кого літературознавства, – пише С. Ан-
друхів, – можна і треба ходити не тільки 
колом, а й різними дорогами (зокрема, 
методологічними), і чим їх, доріг, більше, 
тим краще, головне – зосередити зусилля 
на текстах”. Доріг у Г. Кванталіані було 
таки немало. Чого варті тільки три фунда-
ментальні томи “Української літератури” 
О. Баканідзе, що досліджуваним матеріа-
лом, методами аналізу, метою зайняли 
важливе місце в новітніх компаративних 
студіях, стали “крилами сучасного порів-
няльного літературознавства” (Б. Баку-
ла). У цьому ж ряду праці С. Хуцішвілі, 
Р. Хведелідзе, О. Мушкудіані, Н. Вердза-
дзе. Як і його попередники, Г. Кванталіані 
не ставить за мету досліджуваним матеріа-
лом виробити якусь універсальну модель 
компаративістики чи вписати напрацьова-
не в парадигму грузинського порівняльно-
го літературознавства. Для нього найваж-
ливіше – “досягнутий ефект”. А він, як на 
мене, є. Це підтверджують усі три розділи 
праці. Справді, про О. Гончара на сьогод-
ні написано немало і в Україні, і в Грузії. 
Авторові слід було насамперед перечита-
ти О. Гончара і, незважаючи на існування 
різних тлумачень його прози (від позитив-
ного – до негативного), дати своє її спри-
йняття, де суб’єктивне, авторове, не запе-
речуватиме чи стверджуватиме усталену 
думку, а формуватиме її на основі фахово-
го прочитання творчого доробку письмен-
ника як у контексті історії української лі-
тератури, так і історії українсько-грузинсь-
ких літературно-культурних взаємин. Аби 
переконати в тому, що дисертант, по суті, 
піднімав цілину в обраній темі, наведу 
приклад: на сьогодні монографія “З історії 
українсько-грузинських літературно-куль-
турних взаємин” (О. Мушкудіані, 1986) 
тричі згадує О. Гончара в цьому контексті. 
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Лише у третьому томі “Української літе-
ратури” проблеми творчості письменника 
у відповідному контексті одержують ви-
світлення, щоправда настільки, наскільки 
дозволяв задум самого видання. Власне, ці 
праці й стали теоретико-методологічним 
підґрунтям дослідження Г. Кванталіані. 
Автор визначає домінантні риси багато-
жанрової художньої спадщини Майстра: 
виразну філософську наповненість об-
разних побудов, “розлогий метафоризм 
оповіді, масштабність змісту, гуманістич-
ну прозірливість автора, симфонізм мис-
лення, естетичну розкутість” – тобто усе 
те, що, спроектоване на грузинську літе-
ратуру відповідного періоду, дозволяло 
робити висновки про невипадкове пись-
менникове зацікавлення Грузією та її літе-
ратурою. Г. Кванталіані простежує найріз-
номанітніші шляхи входження грузинсь-
кої теми у творчу лабораторію О. Гонча-
ра. Аналіз матеріалу приводить автора до 
обґрунтованого вибору: найбільш вдалими 
для спостереження є новели, щоденники і 
роман “Циклон”. Гончарові щоденники 
потрапляють у поле наукового досліджен-
ня також уперше. І зроблено це не лише 
завдяки появі книги “О. Гончар – Катар-
сис” та публікації першого із трьох то-
мів “Щоденників”, а й плідній співпраці 
Г. Кванталіані з дружиною О. Гончара над 
архівом письменника, в тому числі й руко-
писами. Саме цей матеріал дав можливість 
авторові визначити ті найголовніші мо-
менти, що сприяли Гончаровій рецепції 
Грузії і виразилися далі в перекладах та 
критичних виступах, у центрі яких “най-
характеристичніші” у грузинській літе-
ратурі постаті – Шота Руставелі, Ніколоз 
Бараташвілі, Ілля Чавчавадзе. Аналізуючи 
щоденники, Г. Кванталіані переконливо 
доводить, що низка малих творів О. Гон-
чара “зав’язувалася” під грузинськими 
враженнями. Це в першу чергу стосується 
оповідання “Дорога за хмари”. Зібраний 
фактичний матеріал, систематизація його 
дозволили К. Кванталіані зробити висно-
вок про те, що О. Гончар блискуче знав 
історію Грузії, грузинську класику. Про це 
свідчать і ті імена, події, які з’являються 
у листах і критичних виступах, і, знамен-
но, ті твори, що їх перекладає письменник. 
Про це, зокрема, автор детально пише і в 
публікаціях, що передували появі праці 

(наприклад, “Вісникові східних мов та лі-
тератур”, 2003, № 7). 

В історії української літератури І. Чав-
чавадзе добре відомий ще із ХІХ ст. (з пе-
рекладів Б. Грінченка, П. Грабовського, з 
виступу газети “Рада” про І. Чавчавадзе як 
лицаря свого народу, потому перекладів 
Тичини, Бажана, Новицького). Вибір для 
перекладу поезії “Горам Кварелі”, що ви-
ражала тогочасне ідейно-естетичне кредо 
І. Чавчавадзе та грузинських “тергдале-
улі”, був, як стверджує автор, абсолютно 
невипадковий для О. Гончара. Письмен-
ник знаходив у думках великого попере-
дника мотиви, співзвучні власним, його 
“Ars poetica” багато в чому збігалася з 
Гончаровою, вибудуваною в інших умо-
вах і на іншому ґрунті. Наскільки вдався 
переклад – доцільно все ж судити не з по-
зицій регалій перекладача, пафосу його 
творчості (адже стосовно читача перекла-
дач є “внутрішній автор”), а насамперед з 
погляду відповідності українського пере-
кладу оригіналові (це і як зауваження, і як 
побажання!). Мова йде й про відповідність 
(співмірність) емоційних полів, відповід-
ність образів-символів поезії І. Чавчавадзе 
та виконаного перекладу і того іншого, що 
“загубилося” або змаліло силою у процесі 
відображення оригіналу. На мою думку, 
український текст “Горам Кварелі” – твір, 
який, кажучи словами словацького пе-
рекладознавця А. Поповича, “дає мож-
ливість характеризувати... переклад як 
текст, у якого дві батьківщини”. Тим ча-
сом ґрунтовна робота на Гончаровому 
полі дозволила К. Кванталіані з вершин 
освоєного критично підійти до напрацьо-
ваного грузинською критикою, відзначив-
ши найважливіші напрями досліджень та 
актуальні проблеми. Певна річ, і тут про-
блеми рецепції творчості О. Гончара, що 
пов’язані з читацькими “обріями очікуван-
ня” (Г. Яусс) та “сигнальними структура-
ми художнього твору” (Х. Вайнріх), поста-
ють особливо гостро. Власне, зміщується 
основний акцент у процесі реципіювання: 
з осі “художник – твір”, за О. Червінсь-
кою, – на вісь “твір – читач – критик – ре-
ципієнт”, з особливою увагою до техніки 
оповіді, “оповідних стратегій”. Аналіз ба-
гатого фактичного матеріалу приводить 
Г. Кванталіані до переконливих висновків 
про те, що “повторне”, нове прочитання 
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 О. Гончара у Грузії (у 50-ті рр., 60-ті, 90-
ті) виводить розмову про творчість пись-
менника з площини ідейно-художньої у 
власне художню, де поєднується “безпо-
середнє” (робота з оригіналами) й “опо-
середковане” (через російські переклади) 
сприйняття (Г. Ломідзе, С. Чілая). У про-
цесі взаємоознайомлення літератур акту-
алізується художній переклад, зокрема ті 
його аспекти, що торкаються проблем тео-
рії, історії художнього перекладу, принци-
пів відбору художніх творів для перекладу 
тощо. Аналізуючи грузинські переклади 
О. Гончара (від 50-х рр. ХХ ст. – до вико-
наних у 90-ті рр.), Г. Кванталіані одержує 
можливість простежити не тільки еволю-
цію грузинського перекладу з української, 
а й те, як позначається на роботі з прототек-
стом (оригіналом) знання/незнання мови 
першотвору; наскільки якість метатексту 
(перекладу) залежить від цього факту, як 
зв’язана вона (якість) із категоріями есте-
тичної краси, таланту тощо. Міркування 
Г. Кванталіані над грузинськими пере-
кладами з О. Гончара, якого він читає в 
оригіналі, виключно важливі не лише для 
подальшої практики перекладу, перекла-

дології, це, без перебільшення, важливий 
матеріал для теорії перекладу, її намагань 
поєднати літературознавчі й лінгвістичні 
рівні відтворення оригіналу, вироблення 
певної концепції українсько-грузинсько-
го перекладу взагалі, зокрема прозових 
жанрів. Заслуговують на увагу й інші про-
блеми, які не обминає автор, наприклад 
зіставляючи оригінали й переклади п’яти 
оповідань чи роману “Прапороносці”. Се-
ред них – проблема відображення індиві-
дуальності автора в перекладі (проблема 
“стилістичного коду”), функціональної за-
міни (субституції) неперекладних елемен-
тів у творі, текстової онтології тощо.

Певна річ, висновки Г. Кванталіані не є 
останнім словом у грузинському гончаро-
знавстві. Однак зроблене – значний, ваго-
мий зібраним і проаналізованим фактичним 
матеріалом крок на новому рівні українсь-
ко-грузинських літературних взаємин. Про 
це свідчить і виконане дослідження, і пуб-
лікації, і те, що наукові здобутки Г. Кван-
таліані були удостоєні в Україні премії 
Олеся Гончара. Україністика в Грузії, на 
щастя, ще не завершений проект. 

Л.В. ГрИцИК
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Україна щиро вітає публікацію в 
далекому Казахстані пам’яток вір-

мено-кипчацького письма, яке викорис-
товувалось більше як півтора століття на 
території України і по праву належить до 
культурної спадщини, що загалом охоплює 
історичний період від 1519-го до 1786 р., 
залишеної тюркськими народами і на те-
ренах нашої держави. 

Вперше О.М. Гаркавцем здійснюється 
систематизація не лише вірмено-кипча-
цьких пам’яток, які віднайдено в Україні, 
а й вірмено-кипчацьких колекцій в інших 
країнах. 

Мета авторів даного компендіуму, за їх-
нім власним формулюванням, – «...ми пра-
цюємо, аби кожен міг мати у себе напох-
ваті воскреслі тексти половецькою мовою 
та першу в світі кипчацьку книгу, надруко-
вану 1618 року у Львові...» 

Задумана авторами унікальна колекція 
текстів вперше пропонується в такому об-
сязі: більше трьох з половиною мільйонів 
символів, затранскрибованих за допомо-
гою тюркологічної транскрипції вірмено-
писемних текстів з бібліотек Австрії, Вір-
менії, Італії, Нідерландів, Польщі, Росії, 
Румунії, України та Франції. 

Вперше в унікальній колекції авторами 
зібрано незрівнянний друкований «Мо-
литовник для простих людей» Ованеса 
Кармаданенца та пізніші, менш відомі мо-
литовники, а також сто дев’ять рукописів 
1519–1689 років, як-от: літописи, псалти-
рі, Послання апостола Павла, збірки житій, 
судебники, процесуальні кодекси, твори з 
теософії, дидактики, історії релігії та цер-
кви, космології, астрології, селекції, хімії, 
медицини, календарі, документи само-
врядування вірмено-кипчаків Кам’янця-
Подільського, Львова, Станіслава, приват-
них осіб, вірмено-кипчацькі словники та 
глосарії xvi–xvii ст. 

Неможливо не відзначити ставлення са-
мих авторів до пропонованого текстового 
матеріалу. В передмові вони зазначають: у 
рукописах «...вас вразить багато що: і тер-
зання людського духу, й дивовижні деталі 
побуту, й витончена архаїка тюркського 
слова, й гідна подиву смілива мовотвор-
чість затято відданих слову подвижників».

Новому зведенню кипчацьких писем-
них пам’яток вірменським письмом пе-
редує відредагована автором стаття, уже 
раніше опублікована українською мовою 
як передмова до першого, українського, 
видання пам’яток1. 

Авторами визначено самоідентифікацію 
носіїв мови та наукове визначення мови – 
об’єкта студії, класифіковано за родами 
тексти, що становлять вірмено-кипчацьку 
писемну спадщину. У нотатках до змісту та 
особливостей подачі матеріалу зазначається, 
що публіковані писемні пам’ятки доволі різ-
номанітні у жанровому відношенні, завдяки 
чому вони набувають неабиякого значен-
ня як джерела з історії тюрків і тюркських 
мов та літератур Південно-Східної Європи 
xvi–xvii ст., оскільки у мові цих пам’яток 
відображено розмовну мову одного з давніх, 
нині мертвих, етнолінгвістичних відгалу-
жень кипчаків – куманів – половців2. 

Серед пропонованих ста десяти вірме-
но-кипчацьких пам’яток дослідник не знай-
де кількох турецьких та огузо-татарських 
текстів вірмено-кипчацьким письмом, зок-
рема, з Марбурзької колекції. Авторами та-
кож виправлено фактичний матеріал щодо 
мовної приналежності окремих пам’яток 
вірменським письмом та їхньої наявності у 
бібліотеках. У транскрипційній передачі ав-
тори відзначають, що вірменська графічна 
традиція могла відбивати фонологічні яви-
ща, властиві тюркській мові, зокрема реду-
ковані голосні. Крім того, спеціальну ува-
гу звернено на значний масив українізмів, 

НОвІ звОди 
вІрмеНО-киПЧАЦЬких ПАм’ятОк

Гаркавец А. Кыпчакское письменное наследие. Том 1. Каталог и тексты памятни-
ков армянским письмом. Русская версия. – Алматы: Национальная академия Республики 
Казахстан, Институт истории и этнологии имени Чокана Валиханова, Казахский гу-
манитарно-юридический университет, Международный центр кыпчаковедения, Центр 
евразийских исследований «Дешт-и-Кыпчак», 2002. – 1084 с. 
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полонізмів та інших місцевих запозичень 
у текстах. Пропонується також вичерпна 
бібліографія з топіку, до якої увійшли не 
лише класичні студії вірмено-кипчацьких 
рукописів та їхні мови, а й новіші публіка-
ції 2000-х рр.

Подальше структурування текстів 
носить географічний принцип: наявні 
пам’ятки згруповано за країнами зберіган-
ня. Рукописи, що зберігаються в Україні, 
за кількістю пам’яток становлять левову 
частку публікації. 

Уже зараз український дослідник може 
безкоштовно мати доступ до частини вір-

мено-кипчацьких та інших кипчацьких 
текстів в електронній колекції центру 
євразійських досліджень «Дешт-и-Кып-
чак» на двох сайтах www.qypchaq.unesco.
kz та www.qypchaq.freenet.kz. 

Укладачами передбачається також ви-
дання найближчим часом індексів та слов-
ника вірмено-кипчацької мови, доповне-
ного текстами новопридбаних рукописів, 
а після того – підготовка та видання комп-
лекту матеріалів обох томів у електронно-
му вигляді на компакт-диску в текстовому 
форматі. 

І.М. ДрИГА

Торе Бітігі. Кыпчакско-польская версия армянского судебника и армяно-кыпчакский 
процессуальный кодекс. – Львов, Каменец-Подольский, 1519–1594. – Составители: А.Н. 
Гаркавец, Г. Сапаргалиев. – Алматы: Дешт-и-Кыпчак, Баур, 2003. – 792 с.

ВІРМЕНСьКИй судебник ХІІ–ХІІІ ст. 
латиною на початку xvi ст. було пе-

рекладено у Львові польською та кипча-
цькою (татарча) мовами. його публікація 
в наші дні насамперед апелює до відро-
дження давніх національних традицій у 
культурному та духовному житті народу, і 
зокрема поновлення юриспруденції із вра-
хуванням національної історії права. 

Уявлення про право тюркських народів 
Євразії протягом історії мали системний 
характер. Це стверджує наявність пра-
вової традиції у великих за обсягом вір-
мено-кипчацьких юридичних писемних 
пам’ятках, яким є не лише опублікований 
сьогодні Судебник, а й Процесуальний ко-
декс, статути організацій, актові книги са-
моврядування тощо.

Укладачами даної публікації виконано 
транскрипцію пам’ятки, російський пере-
клад із вірменського оригіналу, кипчаць-
ко-російський глосарій (О.М. Гаркавець), 
а також переклад казахською мовою та 
кипчацько-казахський глосарій (Г. Сапар-
галієв). Крім того, опубліковано версію су-
дебника латиною, кипчацькою та польсь-
кою мовами. Глосарії нараховують близько 
1270 ключових лексем. 

Кипчацька версія підготована до друку за 
трьома рукописами з Вроцлава (Бібліотека 
Національного інституту ім. Оссолінських, 
1523 р.), Парижа (Національна бібліотека, 
1568 р.) та Відня (Бібліотека конгрегації 
мхитаристів, 1575 р.), тоді як за основу для 
публікації узято найбільш повний, вроц-
лавський, рукопис. Текст кипчацької версії є 
значно відмінним від вірменського оригіна-
лу, адаптованим до місцевих умов та особ-
ливостей тогочасної кипчацької мови і може 
бути розглянутий як самостійна кипчацька 
юридична пам’ятка, яка лише будувалася 
на засадах вірменського Судебника, проте 
увібрала у себе зводи та норми руського, 
німецького, литовського, мадярського та 
польського права. 

Хоча характер публікації рукописів не 
дозволяє провести більш повного аналізу 
лексики пам’яток, все ж укладачі вважали 
за необхідне відзначити глибоко розробле-
ну спеціальну кипчацьку юридичну тер-
мінологію Судебника та Процесуального 
кодексу 1523–1594 р., що, на їхню думку, 
«...свідчить про безперервність кипчацької 
юридичної традиції, яка коріниться у дав-
ньотюркській добі тенгріанства...».

І.М. ДрИГА

1 Олександр Гаркавець. Вiрмено-кипчацькi рукописи в Україні, Вірменії, Росії: каталог. – НАН 
України, Інститут української археографії, Інститут сходознавства ім. А. Кримського, ЦДІАУ, 
Київ: Українознавство, 1993. 

2 Гаркавец А. Кыпчакское письменное наследие... – С. 18.
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ЯвлЯє собою надзвичайно цінне ви-
дання Псалтиря xvi ст. львівського 

диякона Луссіга двома мовами – давньовір-
менською та кипчацькою вірменським 
письмом. йдеться про текст, укладений 
представником кипчакофонного населен-
ня Правобережної України, яке незабаром 
спіткала полонізація. 

До книги увійшли дві найбільш ранні 
версії вірмено-кипчацького Псалтиря за 
рукописами із музею Чарториських у Кра-
кові (№ 3546/ІІІ) та з Австрійської націо-
нальної бібліотеки, що у Відні. Крім того, 
опубліковано також глосарій до Псалтиря 
за рукописом № 2267 Інституту давніх ру-
кописів ім. Месропа Маштоца (Матенада-
ран, Єреван, Вірменія). 

У передмові до видання укладачі да-
ють наукову оцінку історії вірмено-кипча-
цьких поселень та вірменських міграцій. 
Вони підкреслюють факт наданої їхнім 
колоніям незалежності, спираючись на 
тексти пам’яток, коротко характеризують 
їхній побут та особливості судових доку-
ментів. Наголосимо на важливості публі-
кації таких матеріалів, оскільки в руках 
українського тюрколога опинились тексти 
тюркською мовою, фактично дуже схожою 
на мову пам’ятки «Кодекс Куманікус» або 
мову половців Південно-Східної Європи 
до xv ст. 

Публікацію текстів супроводжують до-
сить ретельні текстологічні відомості та 
коментарі, зокрема про особливості пись-
ма, текстової пунктуації, знаки просодії, 
співвіднесення буквених знаків та цифр, 

а також визначено та в самій публікації 
звернено увагу на помилки (lapsus calami) 
переписувачів, які, на думку укладачів, 
«втім, можуть мати й діалектне походжен-
ня» (с. ХХІ). 

У тексті вирішуються також проблеми 
авторства пам’ятки. Зокрема, на прикла-
дах кількох колофонів укладачі торка-
ються проблеми середньовічного етике-
ту книжника-переписувача (богобоязна 
скромність) та, співставляючи колофони, 
полемізують із З. Дубинською (с. ХХІv) 
щодо наявності «індивідуальних» кипча-
цьких перекладів Псалтиря, доводячи, 
що і перекладачем, і редактором наявних 
версій кипчацького перекладу був той же 
самий книжник – диякон Лусіг. 

Укладачі, втім, не зупиняються на до-
сягнутому та заявляють про наробки для 
подальших досліджень: встановлення 
значення доданого до пам’ятки глосарія, 
звіряння версій, доповнення зводу не-
доступними примірниками рукописів та 
уточнення гіпотез щодо авторства. 

Копітка робота укладачів по прочи-
танню рукописів пам’ятки у всіх відомих 
версіях та їхня публікація, порівняння цих 
версій, виправлення неточностей та науко-
ва оцінка рукописів сприяли максимально 
достовірному відтворенню пам’яток у ви-
данні, наукову вартість для світової тюр-
кології якого важко переоцінити. 

Публікація книги присвячена 1700-річ-
чю проголошення християнства держав-
ною релігією Вірменії 27–28 серпня 301 р.

І.М. ДрИГА

Armenian – Qypchaq Psalter written by deacon Lussig from Lviv 1575/1580. edited by 
Alexander Garkavets and Eduard Khurshudian. – Almaty: Desht-i-Qypchaq, 2001. – 658 p. 
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Буддизм І ПОЛІтикА: мОНгОЛЬсЬкий 
дОсвІд ПОЧАтку хх стОЛІття

І.В. Отрощенко. Роль буддійської церкви у національно-визвольному русі Монголії 
(1905–1911) / НАН України. Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – К., 2005.

книга І.В. Отрощенко, попри всю не-
звичність для української науки обра-

ної нею тематики, актуальна і новаторська 
у багатьох своїх аспектах. Серед них я б 
виділив головно такі. 

По-перше, на прикладі історії Мон-
голії початку ХХ ст. розкриваються до-
сить типові не лише для далекого мину-
лого (згадаймо хоча б давній Ізраїль), а 
й для сьогодення складні взаємозв’язки 
між релігійними, національними та полі-
тичними, державотворчими процесами й 
інституціями. Це дає неабиякий матеріал 
для порівняльно-історичних досліджень, 
а також і для прогнозування процесів, що 
розгортаються на наших очах (консоліда-
ція мусульман-босняків, курдів тощо) та, 
мабуть, будуть мати місце і надалі.

По-друге, дослідниця на великому фак-
тичному матеріалі розгортає перед нами 
та глибоко аналізує складні і суперечливі 
процеси розвитку однієї з найбільших за 
площею та найбільш унікальних за тради-
ційною національною культурою держави 
Центральної Азії, виступаючи у цій справі 
майже першопрохідцем не лише у вітчиз-
няній, а, як виглядає, і у світовій науці. Но-
ваторство полягає саме у вмінні аналізувати 
історичні процеси не з точки зору звичного 
для нас по минулих десятиліттях моноде-
термінізму (щось одне, зокрема економіка, 
визначає все інше), а з огляду на взаємодію 
різних факторів, що дають несподіваний 
ефект.

По-третє, розглядаючи процеси на-
ціонально-державотворчого процесу у 
Монголії з огляду на велику роль у них 
конфесійного фактора, І.В. Отрощенко 
враховує широкі історичні паралелі (ціл-
ком виправдано – головно з буддійського 
регіону). Завдяки цьому висновки, що міс-
тяться в монографії, виглядають ще більш 
обґрунтованими.

Наведені міркування вже засвідчують 
непересічне значення, оригінальність, гли-
бину і масштабність монографії І.В. Отро-

щенко, присвяченої, власне кажучи, досить 
спеціальній темі. Через ретельний аналіз 
історичної конкретики (історичної в широ-
кому розумінні, включно з історією релігії, 
національної культури, народної менталь-
ності тощо) дослідниця доходить до вис-
новків, значення яких сягає далеко за межі 
розуміння однієї лише монгольської історії. 
Висунута нею концепція може бути плідно 
використана для осмислення історичного 
шляху багатьох народів Євразії.

Аналізуючи працю І.В. Отрощенко, необ-
хідно звернути увагу на ті теоретико-методо-
логічні принципи, які в ній використані. 

Основним з них є порівняльно-історич-
ний підхід, – що цілком слушно – який пос-
лідовно проводиться через всю працю. Між 
тим при аналізі запропонованої монографії 
з точки зору філософії, зокрема такого її 
розділу, як логіка і методологія науки, роз-
криваються і глибші підвалини цієї роботи. 
На теоретичному, філософсько-історично-
му рівні ми бачимо вдале поєднання багато-
рівневого розуміння історичного руху. 

По-перше, це розуміння стадійності, 
зокрема розгляд обраного предмета до-
слідження в контексті відповідної стадії 
розвитку людства, а саме фази його гло-
балізації (яка розпочалася значно раніше, 
ніж відповідне слово почало вживатися). 
На цій стадії, після завершення поділу 
планети між конкуруючими імперіями тра-
диціоналістського (як Китай), колоніаліст-
ського (британська, французька тощо) та 
проміжного між ними (російська) типів, 
на кінець ХІХ ст. серед “недержавних” на-
родів актуалізуються національно-держа-
вотворчі ідеї, часто-густо (як у Монголії) 
на міцному етно-конфесійному підґрунті. 

По-друге, в роботі проглядається від-
чуття полілінійності руху історії, зокре-
ма якісна, типологічна відмінність соціо-
культурних засад та можливих моделей 
 розвитку для Сходу і Заходу. Зрозуміло, 
і це добре показано в книзі, що Мон-
голія є типовою країною східного типу з 
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 традиційною домінантою корпоративно-
 патерналістських, а не індивідуалістично-
приватновласницьких відносин. 

По-третє, дослідниця аналізує історич-
ний шлях Монголії в контексті цивіліза-
ційної структури людства (серед буддій-
сько-ламаїстських народів Центральної 
Азії: єдиновірних із монголами тибетців, 
бурятів, тувинців тощо). І тут відкрива-
ються глибокі типологічні паралелі і солі-
дарність між, скажімо, Монголією та Ти-
бетом, переконливо розкриті у дисертації. 
Спільна цивілізаційно-релігійна, а відтак 
загальнокультурна, соціально-економіч-
на, ціннісно-мотиваційна тощо структура 
визначає, як переконливо демонструє І.В. 
Отрощенко, і взаємотяжіння народів та 
їхні схожі політичні реакції (відгуки, ко-
ристуючись термінологією А.Дж. Тойнбі) 
на подібні виклики долі. Ось чому в центрі 
уваги дослідниці стоїть саме роль і вплив 
буддійської церкви на політичне життя 
Монголії початку ХХ ст. 

По-четверте, особлива увага приділяєть-
ся етнічній площині, і не лише власне етно-
конфесійно-державотворчому процесу са-
мих халха-монголів, а і його взаємозв’язку 
з подібними, хоча й не такими яскравими, 
процесами у середовищі монголомовно-
буддійських народів у цілому (бурятів, 
калмиків тощо), тобто на макроетнічному 
рівні. Це дає можливість зрозуміти приро-
ду панмонголізму (який співставляється зі 
спорідненими йому ідеологіями, як-от пан-
тюркізм, панславізм тощо) як ідейно-полі-
тичної течії, що закономірно виникає у від-
повідному середовищі на початку ХХ ст.

Саме вдале поєднання таких теоретико-
методологічних підходів, при ретельному 
вивченні фактичного матеріалу та його до-
слідженні конкретно-науковим порівняль-
но-історичним методом, забезпечує глиби-
ну та панорамність праці І.В. Отрощенко.

Дослідниця послідовно простежує, як у 
кризовій ситуації, що склалася в китайсь-
кій імперії династії Цин (маньчжурського 
походження) на межі ХІХ–ХХ ст. (до скла-
ду якої у своїй більшості входили монголь-
ські племена), у Монголії починають по-
ширюватися самостійницькі настрої, що 
(як і в інших подібних випадках, скажімо в 
Україні початку та кінця ХХ ст.) актуалізує 
напівміфологізовану історичну пам’ять 
про героїчне минуле народу. 

Між тим політична структура монголь-
ського етносу на той час була строкатою 
та розпорошеною. Світські володарі, що 
очолювали окремі племена, конкурува-
ли між собою і не мали спільного лідера. 
Водночас беззаперечним авторитетом для 
всього монгольського суспільства була 
буддійська церква, провідники якої й очо-
лили процеси національної консолідації та 
державотворення, що якісно активізували-
ся у 1911 р. внаслідок Сіньхайської рево-
люції у Китаї та падіння династії Цин. 

Для того щоб осмислити факт провідної 
ролі церкви у відповідному національно-
політичному процесі (висвітлення якого 
є основним науковим здобутком роботи), 
І.В. Отрощенко звертається до розгляду 
традиційного місця буддійських монасти-
рів, ширше – ченців-лам, у монгольському 
суспільстві. 

І тут відкривається цікава картина. 
Монголія не мала централізованої цер-
ковної ієрархії, але чернецтво було про-
відним у культурному та економічному 
житті станом, а серед монастирів існувала 
своя, не інституціоналізована формально, 
але загальновизнана ієрархія, на чолі якої 
стояв монастирський центр в Урзі (пор. в 
Україні – Києво-Печерська лавра). його 
лідер вважався перевтіленням бодхисат-
ви і мав майже абсолютний морально-ду-
ховний авторитет, що й актуалізувалося у 
політично-державотворчому відношенні 
на початку ХХ ст. 

При цьому монастирі акумулювали 
великі кошти, вели активну і прибуткову 
економічну діяльність, що забезпечувало 
матеріальну базу їхньої могутності. До 
того ж майже з кожної монгольської сім’ї 
хтось ставав ламою, а це забезпечувало 
міцний зв’язок цього стану з усіма інши-
ми шарами монгольського суспільства. На 
соціальному рівні це забезпечувало його 
інтегрованість (при провідній ролі ченців) 
навіть без наявної спільної для всього на-
роду політичної організації.

Подібний аналіз і зроблені внаслідок 
нього висновки є новим словом у науці. 
Вони пояснюють, чому саме буддійська 
церква на початку ХХ ст. очолила націо-
нально-інтеграційний та державотворчий 
процеси в Монголії, чому саме лами (і не 
лише вище духовенство, а й пересічні чен-
ці) відігравали провідну роль у внутрішній 
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∗ Як дрібне уточнення можна додати, що в останні роки Камбоджа знов зветься Камбоджею, 
а не Кампучією, як то фігурує в тексті, а Бірма була перейменована на М’ямну.

та зовнішній політиці Монголії до початку 
20-х рр. минулого століття.

Тепер перейдемо до розгляду моногра-
фії по її розділах.  

У першому розділі І.В. Отрощенко 
всебічно розглядає поширення буддиз-
му махаяни, у його тибетсько-ламаїстсь-
кій формі, в Монголії та місце буддійсь-
кої церкви в монгольському суспільстві. 
Особливу увагу дослідниці привертають 
соціальні функції монгольської церкви, а 
відтак і релігійний фактор у політичному 
житті традиційної Монголії. Попри по-
ширену думку про пасивне, інертне став-
лення буддизму до етно-національних та 
суспільно-політичних проблем, вона пере-
конливо доводить, що провідне становище 
цієї церкви в монгольському суспільстві 
зумовило її активну участь насамперед 
у національно-визвольному русі (с. 50). 
Відтак за умов, коли сановиті аристокра-
ти користувалися незаперечним впливом 
у своїх володіннях, але не сприймалися 
як загальнонаціональні лідери, на початок 
ХХ ст. буддійська церква виступала про-
відною силою в суспільстві. Такий стан 
справ був наслідком історичних процесів 
минулих століть. Ці тези послідовно роз-
криваються у двох наступних розділах.

Розвиток монгольського національ-
но-визвольного руху на початку ХХ ст., 
чому присвячений другий розділ, розкри-
вається як у контексті попередньої історії 
Монголії, так і в контексті складних між-
народних відносин (перш за все взаємин 
між Китаєм, Росією і Японією) тих років. 
Показується, як за умов послаблення ди-
настії Цин та російсько-японського полі-
тичного, а потім і військового протистоян-
ня з 1905–1906 рр. починає формуватися 
рух за відокремлення Монголії від Китаю, 
каталізований політикою правителя Тибе-
ту – Далай-ламою ХІІІ. 

Аналіз спроб координації зусиль Ти-
бету та Монголії у їх паралельній бороть-
бі за незалежність від Китаю є особли-
во цікавим. На цьому тлі, при констата-
ції інтенсифікації китайської колоніза-
ційної політики у Зовнішній Монголії,  
висвітлюються і зростання політичного ав-
торитету загальномонгольського духовного 

лідера богдо-гегена (який стає в опозицію 
до маньчжурської влади) та заворушен-
ня лам в Урзі у 1905, 1907 та 1910 рр. Не 
стоять осторонь від цих подій і монголь-
ські князі. Упродовж 1906–1910 рр. вони 
гуртуються навколо богдо-гегена, визнаю-
чи його надзвичайний авторитет (с. 175). 
Відтак релігійний фактор, як переконливо 
доводить дослідниця, консолідує населення 
Монголії та мобілізує його до опору. 

Третій розділ присвячено національно-
визвольній революції в Монголії 1911 р. та 
проголошенню країною незалежності при 
запровадженні в ній теократичної монархії. 
Підкреслюється надзвичайно важлива роль 
у цих процесах як представників вищого 
духовенства, так і простих лам. Доводить-
ся, що монгольський національно-визволь-
ний рух оформився і проходив під проводом 
буддійських ієрархів, хоча активну участь у 
ньому брали і носії світської влади на міс-
цях. його перший етап завершився прого-
лошенням незалежності Монголії, на чолі 
якої став загальнонаціональний релігійний 
лідер – богдо-геген (с. 225).

Окремий інтерес викликає останній па-
раграф розділу: «Буддизм і національно-виз-
вольні змагання». В ньому наголошується, 
що впродовж століть ця релігія відігравала 
консолідуючу роль серед монголів, які не 
мали політичної єдності. Більше того, усві-
домлення ними «себе як представників вели-
кої індо-тибетської культури стало вагомою 
перешкодою на шляху поширення китай-
ської цивілізації. Загалом, чим щільніший 
зв’язок етносу з релігією, тим більша його 
стійкість по відношенню до асиміляційних 
факторів» (с. 228). І далі висвітлюється роль 
буддизму в національно-політичних проце-
сах різних країн його кола. 

Дослідниця цілком слушно зазначає, що 
в різних буддійських країнах, зокрема у ХХ 
ст., ця релігія, відповідно до місцевих тра-
дицій та умов, відігравала різну роль. Проте 
спільною була участь буддійських ченців у 
національно-визвольних рухах, як у Мон-
голії і Тибеті, так і в країнах Південно-Схід-
ної Азії (де незалежність пощастило збере-
гти лише Сіаму, сучасному Таїланду)∗. Так 
само і зміни, що зазнав і зазнає буддизм у 
різних країнах, далеко не ідентичні (с. 229). 
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Варто відзначити і те, що, працюючи з 
буддійським матеріалом, дослідниця звер-
тається і до історичного досвіду України 
в аспекті визначення ролі релігійного фак-
тора в її історико-політичному житті, зок-
рема до таких видатних особистостей, як 
митрополит А. Шептицький та священик 
А. Волошин. Не залишились поза її ува-
гою і такі масштабні політичні діячі ду-
ховного сану останньої третини ХХ ст., як 
аятола Хомейні та протестантський єпис-
коп Нельсон Мандела.

Треба зробити й певні зауваження до 
представленої роботи. Перелік літератури 
можна було б поповнити монгольськими до-
кументальними збірками і більшою кількіс-
тю новітніх західних досліджень. По-друге, 
порівняльний аналіз характерних особливос-
тей визвольних змагань у монгольському сус-
пільстві та Тибеті, у країнах Південно-Схід-
ної Азії міг би бути глибшим. Проте означені 
зауваження носять характер рекомендації і не 
впливають на оцінку дослідження в цілому. 

Відомо, що, розглядаючи наукову ро-
боту, варто говорити про те, що в ній є, а 
не про те, чого в ній нема. І.В. Отрощенко 
чітко визначила тематичні та хронологічні 
межі свого дослідження і на високому рівні 
розв’язала висунуті проблеми, власне – роль 
буддійської церкви у монгольському націо-
нально-визвольному русі 1905–1911 рр. 
Проте відомо, що дослідниця має чималі 
доробки і в сфері історії Монголії після 
зазначеного періоду, принаймні до середи-
ни 20-х рр. минулого століття. Хотілося б 
сказати і про них та торкнутися подій тих 
років, тим більше що вони безпосередньо 
випливають із процесів, які їм передували. 

йдеться про значення релігійного фак-
тора у внутрішній та зовнішній політиці 
Монголії під час існування теократичної 
монархії, у 1911–1924 рр. Тоді Монголія 
була занадто слабкою державою, щоб зай-
няти самостійне місце на міжнародній 
арені і не орієнтуватися на якусь із вели-
ких держав. Після проголошення незалеж-
ності від Китаю єдиною можливістю якось 
утриматись була проросійська орієнтація. 

В цьому контексті цілком зрозумілі і 
посольства до Петербурга-Петрограда, 
і обмежена, але (на тлі розвалу в самому 
Китаї) достатньо дієва підтримка монголь-
ському державотворенню з боку Росії, так 
само як і те, що Китай, скориставшись 

революцією та громадянською війною в 
колишній імперії Романових, у 1919 р. 
окупує більшу частину Монголії. Також 
логічно, що після цього акту монгольська 
ламаїстська верхівка звертається за допо-
могою до забайкальських білих сил.

Можна зрозуміти і той факт, що обурена 
жорсткою політикою барона Унгерна части-
на монгольського суспільства повстає проти 
нього і за допомогою звертається до більшо-
виків, які раді втрутитися у монгольські спра-
ви, щоб остаточно розправитися з рештками 
білого руху в Центрально-Східній Азії та пе-
ретворити Монголію на буфер між Радянсь-
кою Росією та Китаєм (як того, на чому наго-
лошує дослідниця, прагнула і царська Росія).

Але важко зрозуміти, чому високорелігій-
не, очолюване ламами суспільство Монголії 
так легко прийняло протекторат відвертих 
атеїстів більшовиків, які дуже скоро пере-
творили місцевий уряд (до складу якого 
входили переважно лами) на слухняне зна-
ряддя своєї політики. Чи члени останнього 
опинилися у пастці їхньої пропаганди? Чи 
на теренах Монголії були розквартировані 
значні сили Червоної армії? Чи монгольське 
суспільство настільки боялося знову потра-
пити під владу Китаю, що погоджувалось 
на контроль над ним з боку більшовицької 
Росії?  Цей факт стає ще більш парадоксаль-
ним з огляду на те, що у 1924 р. радянська 
Росія офіційно визнала Монголію складо-
вою частиною Китаю. Хотілося б побажати 
дослідниці у її подальших публікаціях дати 
пояснення цьому парадоксальному факту.

Варто відзначити, що в науковому дороб-
ку ретельно проаналізована, мабуть, прак-
тично вся література з обраної теми, а також 
величезний архівний матеріал. Корисними 
є також глосарій монгольських, тибетських, 
китайських та санскритських термінів, імен-
ний покажчик та ілюстративний матеріал 
(який, на жаль, програє від того, що – не з 
вини авторки – поданий у чорно-білому, а не 
кольоровому вигляді). Висновки монографії 
є обґрунтованими і цілком переконливими, 
сформульованими ясно і чітко. З ними важко 
не погодитися. Залишається лише побажати 
дослідниці нових творчих здобутків.

Доктор філософських і кандидат 
 історичних наук, головний науковий спів-
робітник Інституту світової економіки 
та міжнародних відносин НАН України

Ю.В. ПАВЛеНКО
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міжнароДна наукова конференція 
“Цирендоржиєвські читання – 2006”, 

присвячена 800-річчю монгольської де-
ржавності, відбулася 15–16 вересня 2006 р. 
у Києві (Національний університет “Києво-
Могилянська академія”). Організаторами 
конференції виступили: Товариство бурят-
ської культури м. Києва і Київської області; 
Фонд “Далекий Схід”; Інститут сходознавс-
тва ім. А. Кримського НАН України; Націо-
нальний університет “Києво-Могилянська 
академія”(НауКМА); Інститут філософії 
ім. Г.С. Сковороди НАН України.

Цирендоржиєвські читання започатковані 
у 2000 році. Вони отримали свою назву на 
честь засновника Товариства бурятської куль-
тури м. Києва і Київської області – Р.Д. Ци-
рендоржиєва. Конференція та її друковані ма-
теріали розглядають питання історії, релігії, 
філософії, культури та мистецтва Централь-
ної Азії (Бурятії, Калмикії, Тиви, Монголії та 
Тибету) в контексті взаємодії народів Євразії. 
Особлива увага приділяється зв’язкам цих на-
родів із Україною, пам’яткам їхньої культури 
на наших теренах. Цирендоржиєвські читан-
ня проводяться у місті Києві раз на три роки 
за активної участі зарубіжних учених, зокре-
ма співробітників Інституту монголознавс-
тва, буддології й тибетології Сибірського від-
ділення Російської академії наук (Улан-Уде). 
Перші (19.05.2000) та Другі читання (26–
27.05.2003) викликали велике зацікавлення 
не лише наукової та студентської, а й широкої 
громадськості. 

Конференція нараховувала 46 учасни-
ків, які надсилали свої статті, виступили на 
засіданнях із доповідями або вітальними 
словами. Насамперед це дослідники з різ-
них міст України (Києва, Луцька, Миколає-
ва, Одеси) та Росії (Елісти, Москви, Ново-
сибірська, Санкт-Петербурга, Улан-Уде), які 
представляли різні наукові установи та вищі 
навчальні заклади. У матеріалах конференції 
та усних виступах була репрезентована різ-
на тематика (джерелознавство, етнографія, 

історіографія, історія, мистецтвознавство, 
політологія, релігієзнавство, соціологія, фі-
лософія). На жаль, не всі науковці, які пода-
ли свої доповіді, змогли приїхати до Києва. 
Виступи учасників конференції слухали 
представники місцевої бурятської громади 
м. Києва та буддійські ченці, науковці і сту-
дентська молодь.

Вітальні слова виголосили: А.С. Гасюк, 
аташе з питань культури Посольства Росій-
ської Федерації в Україні; В.В. Горовий, за-
ступник начальника Управління у справах 
національностей та міграції Київської міської 
державної адміністрації; В.С. Горський, про-
фесор, доктор філософських наук (НауКМА); 
Ю.І. Єхануров, народний депутат України; 
О.М. Капранова, секретар Фонду “Дале-
кий Схід”; Ю.М. Кочубей, провідний науко-
вий співробітник Інституту сходознавства 
ім. А. Кримського; Хорло Болдхояг, консул 
Монголії в Україні; Г.М. Манжуєв, президент 
Всебурятської асоціації розвитку культури 
(ВАРК); С.Р. Цирендоржиєв, генерал-майор 
Збройних сил Російської Федерації; В.П. Мо-
ренець, професор, доктор філологічних наук, 
віце-президент з навчально-наукових студій 
Національного університету “Києво-Моги-
лянська академія”; О.Д. Огнєва, старший на-
уковий співробітник Інституту сходознавства 
ім. А. Кримського, науковий керівник про-
екту “Цирендоржиєвські читання – 2006”; 
К.О. Халтагаров, голова Товариства бурятсь-
кої культури м. Києва і Київської області.

У своєму виступі Ю.І. Єхануров зазна-
чив, що дослідження культур Центральної 
Азії в нашій країні є природним, оскільки 
сама Україна також належить до Великого 
Степу. Доповідачі наголошували також на 
символічності місця проведення заходу, ос-
кільки ще у xvii–xviii ст. відомі могилянці 
робили істотний внесок у налагодження 
зв’язків українців із Бурятією, Калмикією 
та Монголією. Треба нагадати, що Перші та 
Другі читання, у свою чергу, відбувалися в 
Інституті сходознавства ім. А. Кримського 

ЦиреНдОрЖиєвсЬкІ ЧитАННя – 2006.
тиБетсЬкА ЦивІЛІзАЦІя тА кОЧОвІ НАрОди 

єврАзІї: крОс-куЛЬтурНІ кОНтАкти

хроніки
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та в Музеї імені Варвари та Богдана Ханен-
ків. Підкреслювалося, що активну участь у 
проведенні читань усі ці роки беруть діти 
Р.Д. Цирендоржиєва – Сирма, Самбу і Бата, 
за що всі учасники та організатори конфе-
ренції їм глибоко вдячні. 

Ряд доповідей торкався питань монголь-
ської історії та етногенезу: К.О. Халтагаров 
(Київ) – “Створення армії та розвиток війсь-
кової справи в Монгольській імперії Чингіс-
ханом”; А.Д. Цендіна (Москва) – “Три дже-
рела та три складові частини” монгольського 
літописання”; І.В. Отрощенко (Київ) – “Се-
рединне Монгольське царство барона Унгер-
на”; О.Б. Бубенок (Київ) – “До питання про 
походження спільних сюжетів у фольклорі 
монголів і осетинів”; А.В. Шабашов (Оде-
са) – “Племена монгольського походження у 
складі Буджацької орди”.

Наступне засідання торкалося такого ці-
кавого явища, як шаманізм: С.В. Капранов 
(Київ) – “Мірча Еліаде як дослідник шаманіз-
му: до питання генезису і джерел”; Ю.М. Ко-
чубей (Київ) – “Внесок Ф.Я. Кона у вивчення 
етнографії народів Сибіру і його збірка творів 
“За п’ятдесят років”. – Харків, 1933–1935”; 
А.О. Осипов (Миколаїв) – “Цілісність психо-
соматичних процесів як підґрунтя духовних 
практик (на прикладі шаманізму)”; В.Ф. Ят-
ченко (Київ) – “Шаманізм як історична форма 
родової самосвідомості людства”.

Проблеми історіографії, джерелознавс-
тва та методології висвітлювали доповіді: 
О.А. Коваль (Київ) – “Китайська тибето-
логія: історія, сучасний стан та перспекти-
ви”; О.Д. Огнєва (Луцьк) – “Образ Тари: 
тибетські писемна та образотворча тради-
ції”; О.А. Ярош (Київ) – “Тарікат накшбан-
дія і Могольський двір у xvІ – перш. пол. 
xvii ст.”; О.В. Прокуденкова (Санкт-Петер-
бург) – “Методологія дослідження азійських 
культур (за матеріалами вивчення культуро-
логічної концепції П. Мілюкова)”; А.В. Ски-
ба (Київ) – “Особливості наукового підходу 
М.К. Реріха у вивченні складних культурно-
історичних явищ”.

Останнє засідання було присвячене буд-
дологічним студіям. Слухачі почули такі 
доповіді: Ю.Ю. Завгородній (Київ) – “Бідія 
Дандарон як буддійський філософ (за твором 
“Думки буддиста”)”; О.І. Вєдров (Київ) – 
“Вивчення буддизму в Київській духовній 
академії (за матеріалами студентських ди-
сертацій)”; А.Ю. Стрелкова (Київ) – “Проб-

лема сутності та явлення у дзен-буддизмі та 
філософії Дôґена”; О.О. Островська (Санкт-
Петербург) – “Інституалізація буддійської 
моделі суспільства в тибетській діаспорі”. 
Завершилися засідання знов-таки символіч-
но – доповіддю С.Ю. Лепехова (Улан-Уде) 
“Місце буддійської цивілізації в сучасному 
світі”. За словами доповідача, роль буддій-
ської цивілізації у світовому співтоваристві 
буде лише зростати, перш за все за рахунок 
її інтегруючого впливу в усіх сферах світової 
політики, економіки та культури.

Під час роботи конференції була прочи-
тана лекція “Про міжнародну конференцію 
«Буддизм в Азії: виклики та перспективи» 
(Варанасі – Сарнатх, Індія, лютий 2006 р.)”, 
доповідач – С.Ю. Лепехов, заступник ди-
ректора з наукової роботи Інституту мон-
голознавства, буддології і тибетології 
Сибірського відділення РАН. Б.Р. Цирен-
доржиєв продемонстрував за допомогою 
цифрового проектора світлини на тему: “За-
мальовки побуту сучасної Монголії”.

Треба зазначити, що всі засідання викли-
кали надзвичайне зацікавлення аудиторії; 
кожна доповідь супроводжувалася числен-
ними запитаннями та жвавою дискусією. 

Після підведення підсумків робота кон-
ференції завершилася молитвою ченців 
буддійського Ордену Ніппондзан Мйоходзі. 
Потому відбулося відкриття фотовистав-
ки “Життя та побут народів Бурятії” у при-
міщенні бібліотеки Національного універси-
тету “Києво-Могилянська академія”. Глядачі 
змогли побачити дивовижну природу Забай-
калля та унікальні сюжети з тамтешнього 
релігійного життя. 

Порівняно з попередніми читаннями при-
ємно вражає приєднання до участі в роботі 
конференції нових міст і закладів, не лише 
України, а й з-за кордону. Зростає участь у 
роботі конференції російських колег (17 
осіб). Оргкомітетом видана збірка матеріалів 
конференції, де представлена більшість її 
учасників. Значна кількість присутніх під 
час засідань, серед яких переважала молодь, 
свідчила про цікавість в українському науко-
вому та студентському середовищі до історії 
та культури Центральної Азії. Отже, можна 
сподіватися на подальше зростання інтересу 
наукової спільноти до “Цирендоржиєвських 
читань”. Наступні читання планується про-
вести у 2008 році. 

І.В. ОтрОщеНКО
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міжнароДна наукова конфе-
ренція “Х Сходознавчі читання 

А. Кримського” відбулася 5–6 жовтня 
2006 р. в Києві. Вона була присвячена 135-
річчю від дня народження всесвітньо ві-
домого сходознавця А.Ю. Кримського. В 
роботі конференції брали участь близько 
120 дослідників, насамперед із різних міст 
України: Києва, Асканії-Нови, Запоріжжя, 
Луганська, Луцька,  Львова, Миколаєва, 
Одеси, Харкова, Сімферополя. Як і у по-
передніх читаннях, більшість українських 
учасників представляли Київ. Це зайвий 
раз засвідчує значення столиці як одного з 
провідних осередків сходознавства нашої 
країни, який невпинно розвивається. Також 
заявили доповіді науковці із 7 інших країн: 
Азербайджану, Ірану, Казахстану, Молдови, 
Німеччини, Росії, Туреччини. На конферен-
ції традиційно були репрезентовані різні 
спеціалізації (археологія, джерелознавство, 
економіка, етнологія,  історіографія, історія, 
літературознавство, мистецтвознавство, 
мовознавство, політологія, релігієзнавство,  
філософія), а також різні наукові, культурні 
й вищі навчальні заклади. До складу учас-
ників конференції ввійшли як ряд відомих 
сходознавців, так і багато молодих вчених 
та аспірантів. На жаль, через фінансові пе-
решкоди не всі науковці, які заявили свої 
доповіді, змогли приїхати до Києва. 

Після пленарного засідання у рамках кон-
ференції відбувся “круглий стіл” –  “Омелян 
Пріцак: життя присвячене науці”. Поважні 
науковці (Ю. Кочубей,  В. Рибалкін, В. На-
улко, І. Черніков, З. Борисюк та ін.) зворуш-
ливо згадували про науковий і життєвий 
шлях видатного дослідника, який пішов 
від нас цього року. Далі робота конференції 
проходила по таких секціях: “Арабістика”, 
“Стародавній Схід”, “Іудаїка”, “Індологія”, 
“Тюркологія”, “Історіографія та  джере-
лознавство”, “Іраністика”, “Японістика”, 
“Кочівники Євразії”, “Синологія та кореїс-
тика”, “Сучасний Схід”. Отже, як бачимо, 
було представлено більшість основних схо-
дознавчих напрямів. За кількістю зазначених 
доповідачів передували секції “Тюркологія” 
та “Арабістика”. 

 “Сходознавчі читання” передбачають 
розгляд широкого спектра наукових про-

блем, пов’язаних зі Сходом, тому нинішній 
конференції, як і попереднім читанням, була 
властива тематична різноманітність. У ході 
засідань спостерігалося переважання допові-
дей, присвячених вузьким конкретним сю-
жетам. Особливий інтерес викликало пові-
домлення відомого мовознавця К. Тищенка, 
присвячене українській частині іранської то-
понімії Європи.   Безумовно цікаві матеріа-
ли представили, зокрема, турецькі колеги: 
Ердоган Алтинкайнак (“Родина, традиції 
та соціальний устрій урумів Приазов’я”), 
а також Мете Каракаш та Альпер Акчам, 
доповіді яких були присвячені Роксолані, 
дружині Сулеймана Пишного. Проводилося 
порівняння між поглядами на цю непересіч-
ну постать турецьких вчених і письменників 
та їхніх українських колег. Обидва дослід-
ники звертаються  до відомого літературно-
го твору Павла Загребельного. Ряд науков-
ців висвітлювали діяльність та спадщину 
А. Кримського (Л. Матвєєва, Е. Циганкова, 
О. Василюк, Н. Данилюк, Т. Маленька, 
М. Ніколаєва, Т. Босак).  

До секції “Стародавній Схід” увійшли 
доповіді А. Зелінського, М. Тарасенка, 
В. Храновського, до секції “Іудаїка” – 
В. Бушакова, В. Приймаченка, Я. Герштейна, 
Д. Прохорова. Арабістичні студії висвітлю-
вали О. Хамрай, Д. Радівілов, Т. Калініна, 
В. Крюков, Ю. Петрова, О. Сирінська, 
І. Субота, І. Рижук, М. Рубіновська, З. Саїдов, 
Д. Шестопалець. У рамках тюркологічної 
секції представили повідомлення І. Дрига, 
С. Біляєва, Ферхад Туранли, Д. Абібуллаєва, 
І. Карашевич, Ф. Хайбуллаєва, О. Машевський, 
М. Лобанова-Тортика, М. Шлапак, Ф. Арнаут, 
І. Прушковська, Т. Усеїнов, Себахаттін Агмед 
Шімшір, Л. Оказ та ін. 

Ряд доповідей торкався історії вітчизняно-
го сходознавства (Ю. Кочубея,  В. Рибалкіна, 
Е. Циганкової, З. Борисюк, О. Білецької). У 
рамках роботи секції “Історіографія та  дже-
релознавство” відбулося обговорення  кон-
цептуальних положень біобібліографічного 
словника діячів сходознавства в Україні. До 
секції “Історіографія та  джерелознавство” 
увійшли також доповіді таких дослідників, як 
О. Огнєва, І. Арендаренко, Вагіф Султанли, 
М. Темірбеков, Л. Горенко, Р. Валєєв, А. Глу-
шко, О. Фоміна, І. Черних та ін.

х схОдОзНАвЧІ ЧитАННя А. кримсЬкОгО
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Хроніки

Секцію “Іраністика” висвітлювали 
Я. Дашкевич, Д. Васильєва, О. Сикало, 
С. Крамаренко, Умід Ніхайіш, Д. Ласкавий, 
М. Рябчук, М. Стельмах, О. Мазепова та ін. 
Історія та культура кочового суспільства від-
билися у доповідях О. Бубенка, О. Мавріної, 
Ю. Болтріка, О. Фіалко, Л. Вакуленко,  
А. Скиби, А. Бороздіної, І. Отрощенко, 
Н. Зиневич, А. Тортики.

Японістичні студії представляли 
С. Капранов, Т. Бондарчук,  К. Комісаров, 
В. Пирогов, І. Рябоваленко, О. Дебейко, 
А. Букрієнко, М. Коливай, І. Кудінов. 
Кореїстичні студії були висвітлені такими 
дослідниками, як І. Бондаренко, Ю. Бойко, 
А. Рижков, Ю. Скрипник, О. Кінджибала, 
А. Ковш. Китаїстика та в’єтнамістика 
знайшли відображення у доповідях 
В. Кіктенка, В. Величка, І. Агапітової, 
В. Мусійчук.  Індологічну тематику пред-
ставляли О. Борділовська, О. Мотріченко, 
Ю. Ботвінкін, А. Кулик, О. Чувпило.

Ряд дослідників приділили увагу питан-
ням політики та економіки східних країн  на 
сучасному етапі (Б. Яценко, І. Семиволос, 
М. Таран, К. Варламова, Л. Давидович,  
В. Бабакішвілі, С. Ковальський, Л. Павлі-
шина, В. Скороход, В. Таран, А. Галушка-
Адайкін, О. Абрамченко). Гендерним сту-
діям присвятили  свої дослідження Г. Рог та 
С. Соколовська. 

Цього разу плідно працювала секція 
“Кочівники Євразії”. Засідання викликало 
велике зацікавлення аудиторії: доповіді суп-
роводжувалися численними запитаннями та 
жвавою дискусією. Треба зазначити, що така 
тенденція в роботі цієї секції зберігається 
впродовж останніх років. ймовірно,  це свід-

чить на користь закріплення за секціями чіт-
ко визначеної вузької проблематики.

Порівняно з попередніми читаннями 
приємно вражає залучення до участі в ро-
боті конференції нових міст і закладів,  не 
лише України, а й з-за кордону. Порівняно 
з останніми роками зростає кількість країн, 
представники яких беруть участь у роботі 
конференції. Збільшується і загальна кіль-
кість учасників. Отже, можна сподіватися 
на подальше зростання інтересу наукової 
спільноти до “Сходознавчих читань”, щоріч-
не проведення яких є традицією Інституту 
сходознавства. Інститутом видана збірка 
тез конференції, де представлена переважна 
більшість її учасників.  

Не можна не згадати про той факт, що 
ці читання є ювілейними. Перші відбулися 
10 років тому – у 1997 році  – і були при-
свячені, відповідно, 125-річчю від дня на-
родження А. Кримського. З тих перших чи-
тань кількість українських учасників зросла 
більш ніж у чотири рази. За останні десять 
років в українському сходознавстві, зокре-
ма, з’явилися фахівці, які займаються ко-
реїстикою, вивчають Тайвань, В’єтнам та 
Індонезію. Збільшуються лави арабістів, 
іраністів, тюркологів, японістів.  Невпинно 
зростає кількість східних мов, що виклада-
ються у вищих навчальних закладах України, 
з’являються відповідні країнознавчі курси. 
За рахунок праць українських науковців роз-
вивається вітчизняна наукова бібліографія зі 
сходознавства. Зазначені  тенденції сприяють 
кількісному та тематичному розростанню чи-
тань, які є провідною науковою конференцією 
у галузі сходознавства на теренах України. 

І.В. ОтрОщеНКО
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розділ і
крАїНА ПАЛестиНсЬкА

ПалесТина – єсть то південна час-
тина Сірії. Вона займає країну він гори 

Гермона до Арабської пустині, себ то від 31° 
до 33° північної широти. Її давні мешканці 
звали її Ханааном, приморську частину її 
Греки звали Фінікією. Палестиною ж дав-
нійше звалася тілько південно-західна час-
тина, де жили Філістимці, по гебрейcькому 
вони звалися Пелешет, а країна їхня Пеле-
штім. Після того, як Ханаан звоювали Жиди, 
він став зватися землею Ізраеля, потім, як ся 
земля поділилася на два царства, то одна час-
тина звалася Царство Іуди, а друга Царство 
Ізраеля, далі ймення Іудеї перейшло на цілу 
Палестину і та Іудея за римського панування 
була поділена на чотирі провінції: Галілея на 
півночі, Самарія нижче її на південь, Іудея на 
полудні, всі три на західному боці Іордану, 
на східному була провінція Перея.

Через Палестину проходять два горні 
кряжі – Лібан та Антілібан і на полудні, пе-
реходячи в гори инших назв, сягають аж до 
Горебу (Хоріва) та Сінаю, що стоять над мо-
рем Червоним. Ті горні кряжі перерізуються 
долинами та планинами, а їхні головні вер-
хівля мають різні назви славутні в жидівській 
історії та легенді. Найбільше славутні єру-
салимські гори: Сіон, Моріа та Оливна гора. 
Далі на півночі: Гарізім, Кармель і Табор (Фа-
вор). На сході від Мертвого моря гора Небо 
(Навав). Окрім того, ще на схід від йордану 
три горні кряжі: Гермонський, Галаадський 
та Абарімський. Північні палестинські гори 
зелені та роскішні, та далі на південь гори 
починаються голі та каменисті, над Мертвим 
морем планини випечені сонцем, солонці та 
дикі скелі, на південь од Мертвого моря почи-
нається безплодна Ідумея, далі пустиня піско-
ва Фаран, де грають самуми гарячі, і пустиня 
та йде до Сінаю та Горебу. 

Іордан починається в горах Ліванських, 
протікає через Мале озеро Мером, що в літ-
ку сливе пересихає, потім впадає в озеро 
Генесаретське або Тіберіадське (зване теж 

Галілейським морем, хоч в ньому вода не 
морська а річна), виходячи з Генесаретсь-
кого озера, Іордан тече на південь і впадає 
в Мертве море. Мертве море єсть осередокъ 
і найнижчий пункт великої долини, що йде 
від Гермону до Червоного моря. Може бути, 
що воно повстало від якого великого вибу-
ху вулканичного, на се наводить і легенда 
жидівська про Содому та Гоморру1. Близько 
того моря знаходять лаву, каміння вулканич-
не, сірку та асфальт, на самій воді Мертвого 
моря плаває асфальт і через те море се часом 
звуть Асфальтовим озером. В Мертвому морі 
така солона вода, що там не може жити ніяке 
живе створіння, вода та в п’ятеро тяжча від 
океанської води. Сіль збірається на березі ці-
лими купами та стовпами, від сього повстати 
могла росповідь про Лотову жінку, обернену 
в соляний стовп2.

В Біблії Палестина часто зветься “сто-
роною текущою медом та молоком”, себ то 
стороною родючою та багатою. Тепер се 
сторона дика та убога, але давнійше вона не 
була такою, земля була убога тілько в околи-
ці єрусалимській та понад Мертвим морем, а 
ціла іорданська долина була дуже родючою 
і навіть південна Палестина була багата на 
пальми та пахучу смолу, з чого мала собі 
велику користь. Північна Палестина і досі 
ще заховала слід колишньої роскоші. Лихий 
уряд, Турки, Араби та сарана зробили тепер 
пустинею сю країну, що колись уважалася 
раєм земним. З Палестиною сталоса те саме, 
що з Єгиптом і Месопотамією, бо такі краї-
ни потребують великого заходу, щоб живити 
своїх мешканців.

Ранійше Фінікійців та Філістимців у Па-
лестині жили якісь невідомі дикі народи, 
Біблія зве їх велитами, що народилися від 
людських дочок та синів божих. За гріхи сих 
велитів бог навів потоп на землю. Видно, що 
тут Жиди змішали легенди, спільні всім на-
родам про хмари – велити3, з спогадами про 
диких мешканців Палестини.

Сі велити: Рефаїм, Нефілім, Анакім, не 
спогадуються в Біблії при перечисленні 

спадщина

Леся Українка

ІстОрІя ІзрАеЛІтІв (ЖидІв)
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Леся Українка

синів Адамових, отже вони мали бути якоїсь 
зовсім иншої раси.

Біблія зачисляє Фінікійців до племени 
Хама і називає їх братами Куша (єтіопів) та 
Мізраіма (єгиптян). Філістимців же зве то 
Пеліштім і каже, що вони вийшли з Єгип-
ту, то Кретім і виводить їх з острову Каф-
тору (Кріту). Вчені приходять до того, що 
Філістимці вийшли з Кріту і належали до 
племени Пелазгів, давніх мешканців Греції. 
Філістимці прийшли в Палестину з тими на-
родами пелазгічними, що Рамзес iii оселив у 
Палестині, в південній частині її і вони довго 
зоставалися данниками Єгипту. Через те Біб-
лія і звала їх то єгиптянами, то Крітянами.

Після Фінікійськаго переселення і пе-
ред приходом Філістимців з Халдеї вийшло 
скілька семітичних племен, перейшли Евф-
рат і пішли в Сірію, тоді їх прозвали Гебрея-
ми, себ то «зарічані люде». Де які з сих пле-
мен пішли далі в Арабію, а другі зосталися 
в Ханаані, пасучи своє бидло та переходячи 
з пастовня на пастовень, бо вони були наро-
дами пастушими. Вони то власне і є Гебреї, 
по теперешньому Жиди, і їхньою історією 
і легендами займається Біблія. Біблія нази-
ває їхнього начальника (патріарха) Абраам, 
а Гебреїв, Ідумеїв та частину Арабів його 
синами. Аммоніти та Моавіти звуться його 
рідними (синами його племінника Лота), 
але вони мають ніби нечисте походження і 
через те позбавлені божого благословення і 
права на землю Ханаан. Так само і Араби, 
хоч і сини Абраама, та мати їх невільниця, 
і вони не мають права на Ханаан, даний Бо-
гом в обладу нащадкам Ісаака, меншого сина 
Абраамового від його шлюбної жінки Сари4. 
Бог же зробив умову з Абраамом, що дасть 
йому Ханаан у вічну обладу, а за те Абраа-
мові нащадки вічно мусять його (Бога) ува-
жати за свого єдиного Бога і робити все по 
закону божому5. Ся легенда і генеологія па-
лестинських племен споминається в Біблії 
не раз, бо Жиди старалися таким способом 
оправдати свої завоювання чужих земель і ту 
ненависть, яку завжди мали до своїх сусідів. 
Та врешті вони й сами повірили в те, що вони 
народ обраний самим Богом з поміж усіх на-
родів світа. Усі свої нещастя вони поясняли 
тим, що значить вони зламали своє слово 
дане Богові, не дотримали законів божих і от 
Бог їх покарав за гріхи.

До звеличення народу гебрейського слу-
жить мабуть і легенда про те, як онук Аб-

раамовий Іаков купив старшинство у свого 
старшого брата Ісава (олицетворення народу 
ідумейськаго, рідного жидівському6, обма-
ном одняв у нього благословення батька і та-
ким способом залучив Ханаан собі і лишив 
потім його в спадок своїм дванадцяти синам 
(що представляють собою дванадцать пле-
мен жидівських). Сей Іаков єсть улюблений 
герой жидівський, про нього навіть склалася 
легенда, як він бився з Богом, поборов його 
і заставив себе благословити на віки, за теє 
ж був прозваний Ізраель (борець божий) і 
ймення те перейшло на весь його народ7.

Ся цікава легенда і деякі инші, подібні 
до неї, показують, що в давніх Жидів, коли 
вони ще були номадами (пастухами), віра 
була не така, як тепер, а далеко ближча до 
дитячої віри Арійців та инших пастуших 
народів; з різних їхніх легенд очевидно, 
що вони перше вірили в багатьох богів, ро-
били идоли, як другі народи, і сі первісні 
політеїстичні легенди навіть святці не мог-
ли зовсім замалювати, перероблюючи їх на 
свій лад. Перша книга Біблії, так звана кни-
га Битія (початок світа) вся складається з 
таких легенд, дуже цікавих для історії віри 
і культури жидівської. Справжньої історії 
політичної там або нема, або дуже мало (та 
в пастуших народів історія завжди буває не-
виразна), але за те там багато живих картин, 
що малюють побут напівдикого пастушого 
народу і його громадський стрій. В першій 
книзі Біблії Жиди вже являються народом 
не зовсім диким, а патріархальним, подіб-
ним до Арійців ведичного часу (тілько 
Арійці були, здається, вищі по культурі), 
живуть вони великими родинами (кланами) 
під владою старшого в роді, при чім один 
чоловік мав скілька жінок і наложниць. По-
ложення жінки дуже низьке, таким врешті 
воно назавжди зосталось у Жидів. Однак 
з де яких легенд можна догадуватися, що 
у жидівських племен був колись час, так 
званого, матріархату, коли головою родини 
була жінка, а не чоловік. Стрічаються по-
декуди риси вже зовсім дикарського строю 
життя (напр., легенда про Содому та Гомор-
ру, про дочок Лота і т. и.), але вони замі-
шані між легендами патріархальних часів. 
Кожний, кому цікава історія культури і віри 
людської, мусить уважно перечитувати ле-
генди біблійні, до того йому багато поможе 
крітика Біблії, що вже міцно розвилася в лі-
тературі наших часів.
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розділ II
ІзрАеЛІти в єгиПтІ. мОІсей

По жидівських легендах видно, що Жиди 
бували в Єгипті не раз, ходили туди за хлі-
бом, коли в Палестині був голод8. Потім 
же верталися знов у Палестину, на місце, 
де були поховані предки їхні. Одна з таких 
легенд причеплена до росповіді про Іосіфа, 
сина Іакова, проданого в Єгипет через своїх 
братів9. Там росказується, як після всякого 
лиха Іосіф за свою мудрість та одгадуван-
ня снів став першим вельможею в Єгипті, 
як потім прийшли до нього його брати (що 
продали його) і батько позичати хліба, бо в 
Ханаані був голод, і як потім оселилися в 
Єгипті при Іосіфові. В сій легенді хіба те є 
правда, що єгиптяне могли позичкою хліба 
закріпостити собі не одно бродяче племено, 
так само як царі могли завладати над своїм 
людом, користуючися голодом у країні. Ду-
мають, що малюнок єгипетський в Бені Га-
сані з’являє прихід Жидів у Єгипет. В єги-
петських написах ніде не споминається про 
князя жидівського роду, але може такий і 
міг бути десь за дінастії Гіксосів, котрі сами 
були, здається, семітичного племени. Потім 
же за дінастії Рамзесів, після вигнання Гік-
сосів, усім чужим народам могло стати по-
гано в Єгипті, бо й справді, напр., Ремзес ii 
найбільше уживав чужинців до своїх будів-
ничих робот. Принаймі в Біблії говориться, 
що коли настав инший Фараон, що не знав 
Іосіфа, то він почав дуже мучити Ізраелітів, 
щоб вони не росплодилися, та не захопили 
б собі Єгипту10. (Запевне він їх мучив не че-
рез те, а просто, щоб не мучити своїх людей 
на тяжкій роботі). Він заставив їх построї-
ти міста: Піто, Рамессі та Он. На малюнку, 
знайденому в Тебах, справді змальовані білі 
люде, жидівського тіпу, зайняті при будівни-
чій роботі, а над ними наглядають єгиптяне 
з киями.

В жидівській легенді говориться, ніби 
Фараон, окрім тяжких робот, ще задумав на 
лихо Жидам позабивати усіх новорожденних 
хлопців жидівських, або потопити їх. Тут уже 
починається легенда про Моісея11 як він був 
пущений на воду в просмоленому кошику, 
як його знайшла і виховала дочка Фараоно-
ва, як він виріс і, забивши одного єгиптяни-
на, втік в Арабію, там оженився і довго жив, 
але потім явився йому Бог «в неопалимій 
купині» і наказав йому йти в Єгипет визво-
ляти народ божий з неволі і вивести його в 

землю обітовану12. Коли Моісей спитав Бога, 
як його ймення, то Бог відповів: “Я Сущий 
(той хто єсть), так скажи синам Ізраельовим: 
Сущий послав мене до вас”13.

Перше думали, що се слово Сущий, яким 
об’ясняється ймення Ягве (Бога), дуже з дав-
ніх часів походить і таким способом показує, 
що вже за часів Моісея Жиди мали високе 
філософське представлення про Бога, як про 
істоту таку, що її не можна ніяким людським 
йменням назвати, ні означити яким певним 
поняттям, себ то поняття про Бога мало бути 
у них подібне до буддійського, чи філософсь-
кого єгипетського. Але ж потім, при дальших 
студіях, учені побачили, що сей уступ (по-
ловина 3 гл Ісходу) зложений вже в досить 
пізні часи, коли вже святці жидівські могли 
дійти до такої філософії, дарма, що простий 
люд може й ніколи не доходив до неї. Під час 
же виходу з Єгипту Жиди певне мали віру 
павтеістичну, досить невиразну, з родинни-
ми богами, з культом предків і т. д. Принаймі 
в давнійших легендах Бог Моісеєвий зветься 
просто Богом Абраама, Іакова та Ісаака14 без 
инших філософських назв. ймення жидівсь-
кого Бога: Ягве, Елогім, Єль Шаддаі, Цебаот. 
Адонаі, первістно мусіли означати різних бо-
гів різних жидівських племен, потім же, коли 
віра прийшла до монотеізму, то всі вони були 
обернуті в різні назви єдиного Бога. Ягве 
може був богом Моісеєвого клану (Левітів), 
а коли Моісей стався проводарем жидівсько-
го народу і всі його діла пояснялися силою 
його родинного Бога Ягве, то сей Бог Ягве 
лехко міг перейти перше в найстаршого над 
всіма вищими богами, а потім і в єдиного. 
До чистого монотеізму Жиди дійшли вже в 
дуже пізні часи, тай то не всі, а в Біблії скрізь 
видно признавання чужих богів, хоч би тіль-
ко яко злих духів.

Що за часів Моісея Жиди були ще далеко 
не тверді в своєму монотеїзмі, то се видно 
хоч би з тих численних легенд, в яких Жиди 
показуються раз у раз бунтуючими проти 
Моісея і його Бога, за що і приймають люту 
кару кожний раз. Ціла історія виходу з Єгип-
ту і простування до “обітованої землі (Хана-
ану)” завалена в Біблії легендами та чудами. 
Перш усього описуються різні кари божі над 
Єгиптом за неволю жидівського люду і за те, 
що Фараон не пускав Жидів з Єгипту. Вре-
шті Фараон мусів їх пустити, доведений до 
того всякими нещастями (так звані “десять 
язв єгипетських”). Жиди вийшли з Єгипту 
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з Моісеем на чолі і перед виходом обікрали 
єгиптян. Вони пішли до Червоного моря, а за 
ними погнався Фараон, як за злодіями. Але 
Бог розсунув води морські перед Жидами і 
вони перейшли по сухому дні межи двома 
лавами води, коли ж по їхньому сліду пішов 
Фараон з військом, то був залитий водою і по-
топлений. Другий варіант легенди про вихід 
Жидів каже, що єгипетську погоню одігнав 
Ангел божий з огненним мечем, себ то моро-
ве повітря (чума, чи інша повальна хвороба). 
Де які вчені об’ясняють можливість потоп-
лення єгиптян великим прибоєм і відбоєм 
Червоного моря, або тим, що великий вітер з 
полудня міг справді витіснити воду в вузько-
му місці Суецької затоки, а потім вода знов 
злилася до купи, як раз коли єгиптяне пере-
ходили затоку. Але певнійше, що се просто 
легенда, створена для звеличення Ізраеля.

Історією вихода Жидів з Єгипту зайнята 
більша половила книги Ісходу в Біблії (друга 
половина зайнята святецькими установами 
про те, як обходити головні свята жидівські, 
як має бути уряжений святий намет, глави 
20, 21, 22, 23 зайняті законами моральними, 
громадськими та релігійними, які ніби дав 
Моісеєві Бог на горі Сінайській). Ще історією 
виходу з Єгипту і завоювання Ханаану зай-
мається в Біблії книга Чисел, але в ній мало 
історії, а все більше святецькі встанови про 
обряди, то що.

В Ісході сказано, що Ізраелітів вийшло з 
Єгипту 600 000, окрім дітей і чужинців. Отже 
з ними вийшло ще багато людей инших пле-
мен, може се були ті “нечисті”, про яких спо-
минає єгипетська легенда15. Ті чужі племена 
пристали до Жидів, утікаючи від неволі єги-
петської. Потім вони то помішалися з Жида-
ми, то були обернуті в рабство.

В легендах Ісходу найбільше видно свя-
тецьку руку, через те там так виразно стоїть 
ідея монотеїзму. Врешті ся ідея справді мог-
ла найперше народитися серед жидівського 
народу власне в пустині, серед гнітучої при-
роди, під широким, немилосердним небом 
пустині, де все наводить людину на думку 
про власну безсилість та божу величність 
і потугу. Легенди про Бога, що сам прова-
див Ізраеля через пустиню, в день у постаті 
хмарного стовпа, в ночі у постаті огнистого 
стовпа, сі легенди роблять величне вражіння 
і трудно здумати, щоб вони були видумані 
святцями, бо на них видно свіжу, потужну 
фантазію народу, вихованого в пустині. Але 

рука святецька причепила до сих народніх 
легенд свої святецькі, що служать до зве-
личення святецького стану в лиці Моісея та 
його брата Аарона, поставлених межи Богом 
і людьми. Сам Бог підтримує владу Моісея 
над людом, а Моісей тримає люд в страху бо-
жому, – в сьому виражається завдання свят-
ців. Повстання проти святців уважається 
повстанням проти Бога і карається яко зрада 
Богові. В легендах Ісходу Моісей з’являється 
типом пророка, Аарон же типом святця.

В Біблії говориться, що Ізраель блудив у 
пустині 40 літ, поки дійшов до Ханаану. Де 
які вчені думають, що се легендарно побіль-
шене число, а инші кажуть, що в дійсности 
воно мусіло бути ще більшим, бо Жиди, ок-
рім того, що не знали дороги, та ще мусіли 
пробивати собі ту дорогу серед пісків та се-
ред ворожих племен, що спиняли їх на ході. 
Легенда росказує, що Моісей, довівши Ізра-
еля до границі Ханаану, до гори Небо, умер 
там, бо за одну його провину Бог не судив 
йому увійти в обітовану землю. Отож Моі-
сей зійшов на гору Небо, глянув на країну 
Ханаанську, благословив свій люд, проро-
куючи йому долю його в обітованій землі, і 
вмер і ніколи ніхто не знайшов його могили.

розділ III
суддІ (НАЧАЛЬНики)

Ізраеліти не пішли простою дорогою в 
Ханаан по над Середземним морем, бо, йду-
чи тим шляхом, пришлось би раз у раз стрі-
ватися то з Єгиптянами то з Філістимцями. 
Отже вони пішли по над Червоним морем 
аж до гори Сінаю, а там подалися в пустиню 
Фаран, де й блукали довгий час, провадячи 
життя номадів. Може вони й мали перед со-
бою певну мету, тую обітовану землю, як то 
говорить Біблія, а може просто, не відаючи, 
дійшли до неї, шукаючи кращого місця, щоб 
отаборитись. Але чим ближче доходили до 
Ханаану, тим трудніше було їм іти, бо при-
ходилося пробивати дорогу серед різних 
племен, що жили навколо Ханаану. Ізраеліти 
пробували мирно погодитися з тими племе-
нами, часом се вдавалося, напр., з близьким 
по расі племенем Мадіанітами, але чужі 
племена і то найсильнійші не здавалися на 
мирні переговори, тоді приходилось або їх 
обминати, або вступати в бійку. Найбільше 
ворожими були племена Амалекіти та Філіс-
тимці, разом з тим то були племена силь-
ні, отож Ізраеліти мусіли відступати перед 
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ними і замість того, щоб піти просто з полу-
дня в Ханаан, вони пішли на захід, де жили 
Мадіаніти, Моавіти та Аммоніти. В спілці з 
Моавітами Ізраеліти прогнали Ханаанське 
племено Аморреів на західній бік Іордану, а 
сами зайняли землю від Арнона до Яббока 
(східні притоки Іордану) і там оселилися два 
коліна (племена або великі клани) ізраельсь-
кі – Рувімове та Гадове. Усі аморрейські міс-
та були сплюндровані, мешканці вирізані. 
Зараз після сього Біблія ставить завоювання 
Галааду, але воно було далеко пізнійше.

Про завоювання Ханаану росказується 
в Біблії в книзі Іісуса Навіна. Давнійше ду-
мали, що ту книгу написав сам Іісус Навін, 
помічник Моісея і проводарь Ізраелітів по 
смерті Моісея. Але ж доказано, що книга та 
писана під час полону Вавілонського, що вся 
вона пройнята монотеістично-святецькою 
думкою ненависти до чужинців і звеличення 
власного народу, за для сього там вставлено 
багато відповідних легенд. Напр., перехід 
Ізраелітів через Іордан там зовсім нагадує 
перехід їх через Червоне море при втіканню 
з Єгипту. Про зовоювання міста Єріхону там 
росказується так, ніби Ізраеліти взяли його 
без війни, а тілько обійшли його навколо сім 
раз, несучи Скриню Заповіту з святими скри-
жалями та сурмлячи в сурми, і місто само 
віддалося їм, мури сами розвалились, а Ізра-
елітам зосталося тілько вирізати всіх меш-
канців за для прославлення божого имени... 
Помилувана була тілько розпустна жінка Ра-
габ, за те що впустила шпигів ізраельських 
в місто і переховувала їх в своїй хаті. Потім 
расказується, як Іісус Навін розбив спільне 
військо племен ханаанських і як Бог пома-
гав йому при тім, пославши кам’яний град 
на ворогів. Потім, коли Іісус Навін бився з 
Аморреями, то по слову його Бог застановив 
сонце і місяць серед неба, щоб був день біль-
ший і щоб Ізраель успів побити Аморрея. 
Всі царі спілки ханаанської були вирізані та 
вивішані. В книзі Іісуса Навіна не менше ро-
сповідів про поголовне вирізування людей, 
ніж в пам’ятниках асірійських, і сі росповіді 
виставляють в дуже темному світлі військові 
звичаї народу ізраельського. Хоч може і не 
було навсправжки стілько сплюндрованих 
міст, як говориться в Біблії, та все таки з сих 
росповідів видно, що давні Ізраеліти, як і 
Асірійці, кохалися в лютих росправах, зва-
ли їх жертвами Богові і уважали ідеальним 
завоюванням краю таке завоювання, щоб 

усіх мешканців краю вирізати до ноги. Ба-
гато людей думає, що коли викинути з книги 
Іісуса Навіна всі легендарні подробиці, то 
зостанеться справжня історія завоювання 
Ханаану. Але ж се помилка, бо і тоді в сій 
книзі зостанеться дуже мало справжньої іс-
торії. В книзі Іісуса Навіна говориться, що 
увесь Ханаан був завойований в 5 літ, і на-
всправжки він був цілком завойований літ в 
двісті та й більше, бо власне тілько вже за 
Соломона остатні ханаанські племена поко-
рились Ізраелітам, а то все приходилося вес-
ти з ними войни, бо хоч земля і була зайнята 
Жидами, та краєвих людей зосталося багато 
і де які племена жили посеред Жидів, зовсім 
не покоряючись їм. Ізраеліти не покорили 
собі Ханаану, ходячи під приводом одного 
начальника, але кожне коліно завойовувало 
собі землю в різні часи при різних началь-
никах і царях, то збиваючи великі войни, то 
ходячи невеликими відрядами на грабіж. Се 
видно навіть з дальших книг самої Біблії.

Ханаан був поділений між дванадцятьма 
колінами ізраельськими, що походили, ніби, 
від десяти синів Іакова (Ізраеля)16 і двох 
його внуків. Кожне племено завоювало собі 
по шматку землі і потроху виганяло з свого 
участку краєвих людей, і довго було, що де 
які частини Ханаану тілько по имені належа-
ли до Ізраелітів, а справді були зайняті яким 
небудь племенем ханаанським. На захід від 
Іордану жили три племені Ізраельські: Руві-
мове, Гадове і половина Манасіїного. На 
сході при Мертвому морі було племено Іуді-
не, побіч нього Сімеонове, Данове та Веніа-
мінове, пізнійше вони в чотирьох складали 
царство Іудіне, їм прийшлося найбільше 
битися з ворожими племенами, бо коло них 
жили сильні племена: Флістимці та Амалекі-
ти. Посередині Ханаану між Іорданом і Се-
редземним морем, було сильне племя Ефраі-
мове (з нього був Іісус Навін), в ефраімсько-
му місті Сіло була довго святиня ізраельська 
з Заповітною Скринею; на північ від Ефраі-
мового племени жила друга половина Ма-
насіїного племени, побіч Манасіїного було 
Ісахарове, зараз на північ Асірове та Завуло-
нове, а між Асіровим та західнім Манасіїним 
лежала вузька земля Нефталімового племе-
ни по над верхнім Іорданом, озером Мером 
та Генісаретським. Племено Леві (Левіти так 
звані) не мало окремої землі, а мало сорок 
вісім міст по цілому Ханаані. Левіти були 
кастою святецькою і утримувалися на кошти 
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всіх 12-ти племен. Де які левітські міста зва-
лися «містами притулку», бо такий був за-
кон, що коли хто не навмисне заб’є людину і 
родичі забитого захотять помститися на зло-
чинцеві, то злочинець може утікати від них 
в “місто притулку” і там вже ніхто не посмів 
зайняти його.

Хоч Ізраеліти виводили себе від самого 
Ізраеля по простій лінії, однак вони не були 
зовсім чисті від примішки чужинців. Се вид-
но і з їхніх легенд17 і з історії. Запевне суворі 
закони, забороняючі під карою смерти шлю-
би з чужинцями, були встановлені пізнійше, 
та й то ніколи не дотримувалися так, як би 
того хотіли святці та пророки. В тих законах 
виражається ідеал патріотизму ізраельсько-
го, а не дійсні громадські звичаї. Ті “чужин-
ці”, що вийшли з Єгипту вкупі з Ізраелітами, 
були повернуті в рабство, або помішалися 
потім з ними, принаймі ніде не говориться, 
щоб вони поселилися де окроме від Ізра-
елітів. Ті племена, що перше були в спілці з 
Гебреями: Аммоніти, Мадіаніти, Моавіти та 
Араби теж мусіли входити в близькі стосун-
ки з ними. Та й пізнійше, після завоювання 
Ханаану, не раз пророки та святці проклина-
ли свій народ за шлюби з чужинцями та за 
службу “Ваалам, Ашерам та Астаротам”. Не 
дарма пророки так боронили віру Ізраеля, бо 
тілько віра єднала порізнені племена ізра-
ельські, але спілка тих племен була все таки 
дуже слабка аж до того часу, поки встанови-
лася монархія. Кожне племено мусіло битися 
за своє життя з ворогами, а сильні племена 
не завжди помагали слабшим і перемога час-
то доставалася ворогам. Тоді пророки гово-
рили, що се Бог карає народ за зраду у вірі.

Під час найбільшої боротьби при заво-
юванні Ханаану народ ізраельський не мав 
царя, а кожне племене мало свого начальни-
ка, що водив людей на війну і розсужував у 
справах спірних18. Невідомо, чи вони були 
вибрані, чи самі забірали собі владу, Біблія 
про се виразно не говорить. Певне вони одва-
гою та силою здобували собі повагу в своєму 
племені і племя охоче слухало їх, бо треба ж 
було мати когось одного, щоб роспоряжував 
у військових справах. В Біблії ті начальники 
звуться “суддями Ізраеля”. Про них роспові-
дає “Книга Суддів Ізраелевих”. Про де яких 
тілько спогадується побіжно, про инших же 
подаються довгі росповіді. Всіх же Суддів 
було 12, гак говориться в Біблії, вони жили 
в різні часи, але инший раз було одночасне 

скілька суддів у народі, але кожний над своїм 
племенем. Часом до одного сильного племе-
ни, де був дотепний начальник, приставали 
инші слабші племена і тоді складалася спіл-
ка. При великих войнах начальники одних 
племен кликали часом на поміч начальників 
других племен і билися вкупі під проводом 
якого самого дотепного начальника.

Перший суддя, який споминається в Біб-
лії (коли не лічити Іісуса Навіна), звався От-
ніель (Гофонііл), що настав по Іісусові Наві-
нові, він був судією коліна Іудиного і відбив 
царя месопотамського від півночі Ханаану. 
Потім згадується Аод з коліна Веніаміново-
го, що забив хитрощами моавітського царя 
і вигнав з Єріхону Моавітів, що сиділи там 
вісімнадцать літ. Далі споминається Самгар 
(невідомо, якого племени), “що побив шіс-
тьсот чужеземців ралом воловим”. Ширша 
росповідь є про судію Барака і пророчицю 
Дебору, що була тоді судією в Ізраелі. Ся ро-
сповідь має вже більш історічний характер, 
ніж попередні спогади про Отніеля, Аода та 
Самгара.

Дебора і Барак були обоє з племени Іса-
харового (по другому варіанту Дебора була з 
племени Веніамінового). Коли ханаанський 
царь Явін і начальник його війська Сісера 
напали на Ізраелітів, то вони вдалися за по-
мочею до Дебори, а та послала по Барака, 
щоб він ішов одбивати Ханаанців. Але Ба-
рак без неї не схотів іти. Тоді вона прийняла 
начальство над військом у спілці з Бараком 
і вони вдвох розбили Ханаанців. Началь-
ник ханаанський Сісера втік від Ізраелітів 
в намет до одної жінки Мадіанітянки Іоіль 
і просив, щоб вона його сховала. Вона його 
добре прийняла й сховала, але, як він заснув, 
вона пробила йому голову кілком від шатра. 
Барак, прибігши по Сісеру, знайшов його 
 мертвим.

Після росповіді про сі справи в Біблії є 
пісня, зложена ніби самою Деборою після пе-
ремоги. Пісня ся19 уважається найдавнійшим 
зразком гебрейської поезії. В ній прослав-
ляється поход Дебори та Барака, посилають-
ся докори племенам Рувімовому, Дановому, 
та Асіровому і хвала племенам Ісахаровому, 
Забулоновому та Нефталімовому.

Окрім тих краєвих ворогів, були ще сусіди, 
що набігали раз у раз на Ханаан. Коли Ізра-
еліти міцно осілися в Палестині, то їм багато 
прийшлося боротися проти лихих сусідів. За 
часів суддів Ізраелітам приходилося битись 
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і з краєвими племенами і одбиватися від 
сусідів. Сусіди набігали в Ханаан найбільше 
в часи жнив, коли люде були зайняті, і за-
бірали все, що було зібрано на полі, збіжжа 
і бидло. Були се набіги розбійницькі, які не 
раз робили і сами ізраеліти на сусідні землі. 
До сих війн з сусідами відноситься росповідь 
про Гедеона, найдовша з усіх, що є в книзі 
суддів. Гедеон, перше званий Іероваал, був 
селянин з племени Манасії. Він зібрав собі 
гурт людей і пішов визволяти Ханаан від 
сусідів Мадіанітів (все то робилося, звісно, 
по наказу самого Бога, як то звичайне в біб-
лійних росповідах). Одна ватага Гедеонова 
розбила табор Мадіанітів і погнала їх перед 
собою, Гедеон послав гонців до Ефраімітів, 
щоб ті перейняли Мадіанітів утікачів. Ті 
перейняли їх і принесли Гедеонові голови 
двох мадіанітських князів, але разом з тим 
Ефраіміти сердилися, що їх покликано запіз-
но, але Гедеон заспокоїв їх лагідними сло-
вами. Далі Гедеон погнався за Мадіанітами 
аж за Іордан, догнав їх захопив у полон ще 
двох їхніх князів і пішов в Ханаан, покарав-
ши на повороті мешканців міста Суккоту за 
те, що вони не хотіли дати харчів його війсь-
кові тоді, як Гедеон ще гнався за Мадіаніта-
ми. Повернувшися до дому, він стратив двох 
полоненних князів за те, що вони повбивали 
його братів.

Ізраеліти хотіли обрати царем Гедеона, 
але він не схотів того, тілько взяв свою час-
тину здобичі золотими оздобами мадіаніт-
ськими і зробив з них покрасу до святецької 
одежі (а по другому варіанту идола золото-
го). Коли Гедеон умер, по ньому зосталося 
70 синів від різних жінок, один з них, Абі-
мелех, був сином невільниці з міста Сіхему. 
По смерті Гедеона Абімелех пішов у Сіхем, 
набрав там ватагу злодіїв та волоцюг, потім 
вернувся в батьківську оселю в місто Офру, 
повбивав усіх своїх братів, тілько один з них 
Іотам сховався від нього. Абімелех назвався 
царем в Сіхемі. Але Іотам тримав промову 
до люду проти Абімелеха і взагалі проти 
всякого царювання (кажуть ся байка-промо-
ва зложена в пізнійші часи), після того по-
чалася в місті Сіхемі велика звада. Абімелех 
спалив церкву Ваалову в Сіхемі, саме місто 
розруйнував зовсім і сіллю засіяв, потім пі-
шов на инше місто, але там одна жінка ски-
нула з башти на Абімелеха млиновий камінь. 
Щоб не загинути від жіночої руки, Абімелех 
звелів своєму слузі добити себе.

Після подолання Мадіанітів Манасіїне 
племено завоювало собі цілу країну Галаад, 
але Аммоніти, що жили перше в Галааді, при-
йшли його одбивати. Тоді Іефай Галаадський 
став начальником над ізраелітами. Перше він 
був вигнаний з своєї родини і був ватагом 
розбійників і убогих, коли ж почалася війна з 
Аммонітами, то мешканці його рідного міста 
сами прийшли його просити, щоб він їм був 
начальником, і заприсяглися, що він буде до 
віку начальником над ними. Іефай пробував 
погодитися мирно з Аммонітами, але се не 
вдалося і він пішов на них з військом. Іду-
чи на Аммонітів, він обіцяв, як що матиме 
перемогу, принести Богові в жертву те, що 
найперше вийде йому на зустріч з його дому, 
коли він вернеться. Іефай переміг Аммонітів 
і зо славою вертався до дому. На зустріч йому 
за браму його дому вийшла його дочка єдина 
в колі дівчат з бубнами та співами. Вглядівши 
її, він роздер свою одежу і заридав, згадавши 
свою обітницю. Але дочка сказала сама, що 
батько мусить сповнити свою обітницю, поп-
росила тілько два місяці часу, щоб оплакати з 
подругами свій вік дівочий. Потім прийшла й 
віддала себе в жертву. Ся легенда та ще леген-
да про Ісаака наводить на мисль про людські 
жертви у давніх Ізраелітів.

Ефраіміти образилися на Іефая, що не 
кликав їх на війну, і з того почалася вели-
ка звада між Галаадцями та Ефраімітами, 
Ефраіміти були подолані. Тут у Біблії роз-
повідається, що Галаадці поставили варту на 
всіх бродах Іорданських і коли хто переходив 
Іордан, вони заставляли того промовити сло-
во “шібболет” (колос), Ефраіміти не могли 
його вимовити як слід, а казали “сібболет”, 
тут їх хапали і вбивали. При тому було заби-
то 42 000 Ефраімітів, каже Книга Суддів.

Північні племена одбивалися від 
Мадіанітів та Амонітів, південні ж вели 
затяту війну з Філістимцями. Хоча Книга 
Суддів каже, ніби Іудейці (Іудіне племя) за-
брали філістимські міста Газу, Аскалон та 
Ехрон, але ж певне вони не втримали своєї 
влади, бо Філістимці були ще довго неза-
лежні і при монархії жидівській. Філістим-
ці були народом міцним і довго тримали в 
підданстві південні племена ізраельські 
власне Данове племя. Ізраеліти завзято бо-
ронилися від Філістимців і спогади про сю 
боротьбу виразилися в легенді про Самсо-
на, легендарного ізраельського героя з пле-
мени Данового, що розривав диких звірів, 
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побивав ворогів ослячими щелепами, палив 
чужі лани, прив’язуючи свічки лисицям до 
хвостів, роздирав найміцнійші пута, і все 
те чинив силою, що була в нього у волоссі, 
коли ж його жінка Даліла обрізала те волос-
ся, то сила пропала, Самсона взяли вороги. 
Але Самсонові ще раз вернулася сила і він 
побив усіх своїх ворогів, обваливши на них 
будову. Сю легенду уважають переробленим 
міфом про сонце-героя, що побивав ворожі 
сили силою своїх золотих кучерів, промінів. 
Самсон нагадує асірійських, вавілонських та 
перських героїв, що разривають диких звірів 
і всяких потвор, тиї герої теж відносяться до 
сонцевого культу. Може Ізраеліти перейняли 
сю легенду від якого ханаанського племени, 
скоріш усього від Фінікійців, та й перероби-
ли її відповідно своїй вірі та історічним спо-
гадам. На землі Данового племени було міс-
то, що звалося Бет Семес – сонцеве місто.

В кінці Книги Суддів є два оповідання, 
що стоять якось окроме від росповідів про 
суддів. Перша росповідь про те, як Данове 
племено шукало собі землі і напало на мир-
не фінікійське племя (либонь колонію міста 
Сідону), що жило в місті Лаіс. Даніти напали 
на сих «мирних та безпечних людей», спали-
ли їхнє місто, збудували на місці його друге 
і назвали те нове місто Дан. Даніти пішли до 
одного чоловіка в гори Ефраімські, украли 
у нього идолів, що були в його оселі, пере-
манили до себе Левіта, що служив тим идо-
лам (знати, що в ті часи либонь сами Леві-
ти – святці не були такими монотеістами, як 
потім), потім, коли було збудоване місто Дан, 
там стояв крадений идол і то була святиня 
Данового племена, а Левіт був там старшим 
святцем. Пізнійше идол той був перенесений 
в місто Сіло, де була святиня і церква всього 
народу Ізраельського.

Друга росповідь про те, як було покаране 
племено Веніамінове цілим народом Ізра-
ельським за злочинство учинене над жінкою 
Ефраімського Левіта. Всі міста Веніамінові 
були спалені, всі люде вирізані, тілько 600 
чоловік скрилося в горах. Але після такої 
лютої кари над цілим племенем Ізраеліти 
пожалували, що так знищили ціле коліно 
Ізраеля, бо, окрім всього, вони ще зарекли-
ся, що не даватимуть од себе жінок заміж за 
Веніамінців, отже племено мало загинути 
або змішатися з чужинцями.

Сьому було ось як поражено: місто Ябес 
в Галааді не ходило карати Веніамінців і в 

спілці не було, отже Ізраеліти напали на ньо-
го, всіх чоловіків і замужніх жінок вирізали, а 
дівчат віддали Веніамінцям. Але дівчат Гала-
адських було мало, всього 400, тоді видума-
ли ще иншу раду: коли було урочисте свято 
в місті Сіло і дівчата водили святечні танки 
по виноградниках, Вініамінці позасідали у 
виноградниках, похапали танечниць і взяли 
їх собі за жінок. Таким способом і присяга не 
була зламана і племено ціле зосталося. При 
кінці сії росповіді додано: “В ті часи не було 
царя над Ізраелем і кожний робив, що сам 
хотів”.

Наскілько історічно певна ся росповідь, 
трудно зважити, але в ній одбилися спогади 
про ті страшні звади, що раз у раз повста-
вали між племенами Ізраельськими. Ті звади 
відбірали силу в народу Ізраельського і ро-
били лехкими чужі завоювання. Філістимці 
звоювали три південних племена: Дана, Іуду 
та Забулона; загрожували і дальшим племе-
нам. Ізраеліти зібралися проти них великим 
військом, несучи поперед себе Скриню За-
повіту, що була тоді в місті Сіло під догля-
дом старого святця Гелі, Ізраеліти виступи-
ли на Філістимців з великим одушевленням, 
але Філістимці їх розбили і взяли в полон 
Скриню Заповіту. Ізраеліти були дуже тим 
збентежені, старий Гелі, почувши смутну 
новину, розбив собі голову і вмер20. Велика 
святиня, що провадила Ізраеля в обітовану 
землю, була в полоні у чужинців, Бог відсту-
пився від свого народу. Але Філістимці від-
дали хутко назад Скриню Заповіту, бо дума-
ли, що їм небезпечно тримати чужого Бога21. 
За те вони забрали в Ізраелітів усю зброю і 
ковалів, так що навіть плужка направити не 
можна було без Філістимців.

Тоді при тяжких обставинах знов проки-
нулася в Ізраелі віра. Біблія виставляє про-
рока Самуіла, ніби він навернув Ізраеля до 
давньої правої віри. Самуіл був з племени 
Ефраімського, він був пророком зроду. Про-
роком міг бути кожний чоловік; на якому 
“спочив Дух Божий”, себ то хто мав до того 
талан. Святцем же міг бути тілько Левіт. Між 
святцями жінок не було, пророчиці бували 
не раз. Пророчий стан не був спадковим, 
святецький власне був ним. Святці чинили 
святі одправи і служили Богові по установ-
лених законах, пророки провіщали людові 
божу волю, себ то говорили промови на різ-
ні політичні і моральні теми в релігійному 
напрямку. Самуіл дав, як видно, міцнійшу 
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 організацію пророчому станові. Він заснував 
школу пророків у своєму рідному місті Рамі 
в країні Веніаміновій. Такі школи були ще в 
Бетелі, в Гілгалі, в Єріхоні. Пророки жили 
там братствами, училися складати промови 
і набіралися духу пророчого при помочі му-
зики та співу; поезія та музика, видно, були 
дуже розвиті за часів пророків ізраельських. 
Штучними способами пророки доводили 
себе до нестяму і тоді імпровізували “Божі 
провісти”, а люд їх слухав з увагою й стра-
хом, уважаючи їх за “Божих людей”. Вони і 
сами себе звали Божими людьми. Між ними 
часто бували люде з великим поетичним та-
ланом, тямущі політики, але всі вони були 
дуже фанатичні люде, ненависні до чужих 
народів і чужих релігій. Тим фанатизмом 
тримався увесь люд ізраельський, але ж 
фанатизм той забив у людові ізраельському 
братське почуття до людей инших племен і 
вільну думку. Віра єднала Ізраелітів між со-
бою, але зробила їх вічними чужинцями се-
ред усіх народів. Ненависть до чужого люду 
і до чужої віри – от головний закон давньої 
гебрейської віри. Релігія і патріотизм скла-
дали у них одно.

Окрім святецтва і пророцтва, була ще 
одна встанова релігійна, се назорейство. На-
зорейство Ізраеліти перейняли від Єгиптян 
і воно було відоме ще за часів суддів, На-
зореєм звався чоловік, присвячений Богові 
зроду чи за молодих літ; на віки, чи на який 
час. Часом батьки присвячували своїх дітей, 
часом чоловік сам себе присвячував. Назо-
рей – присвячений не повинен був ніколи 
(під час свого Назорейства) стригти волосся 
і пити вина, чи якого иншого хмільного на-
питку, на знак того, що він чоловік присвя-
чений Богові. Се нагадує “обітниці”, якими 
часто обрікали себе люде в середні віки, щоб 
догодити Богові, та й тепер між простим лю-
дом в звичаї обітниці, напр., обітниця, щоб 
не носити ясної одежі, постувати в певні дні 
(“понеділкувати”), не пити або не їсти чого 
небудь. Се можна, до певної міри, порівняти 
з Назорейством.

розділ іV
єдиНА дерЖАвА. 

сАуЛ, дАвид тА сОЛОмОН
Після полону і повороту Скрині Запові-

ту Самуіл зібрав люд ізраельський в місто 
Міспа (Масіфат), казав їм постувати цілий 
день, покинути службу чужим богам і зни-

щити святі діброви22. Біблія росповідає, що 
Філістимці, боячися повстання, напали на 
Ізраелітів, але Самуіл приніс Богові жертву, 
Бог послав велику бурю, Філістимці збенте-
жилися тим і Гебреям лехко було одбити їх. 
Потім з того часу перевага була все на сто-
роні Ізраелітів. Але ж Самуіл не був військо-
вим дотепним начальником, він навчав люд 
правої віри, розсужував йому, але на війні 
приходилося шукати собі инших начальни-
ків. Коли Самуіл став старий, то “сини його 
стали судити людові, але судили не по прав-
ді, кривдили людей і були підкупними, за-
здрими святцями. А вороги шарпали з усіх 
боків і нікому було зайнятися військовими 
справами. Дійшло до того, що треба було 
вибрати якого одного дотепного начальника, 
себ то царя. Про пачаток монархії є три ле-
генди в Біблії. В одній говориться, що Ізра-
еліти прийшли до Самуіла і казали, щоб він 
їм вибрав царя. Він довго їх відмовляв, бо 
сам Бог йому сказав, що вибір царя се зрада 
проти Божої влади, але даремне він вистав-
ляв монархічний стрій в темних барвах, люд 
стояв на своєму: “вибери нам царя! нехай 
нас судить і водить на війну”23.

Тоді Самуіл (знов по слову божому) 
обіцяв сам вибрати їм царя. І вибрав за царя 
пастуха Саула, що прийшов до нього питати 
своїх загублених ослів24. Самуіл помазав Са-
ула на царство знов таки по наказу божому. 
Через те всі царі ізраелітські звалися “пома-
занники божі”. (При посвяченню царів їм 
зливався на голову святий олій, і то звалося 
помазанням на царство).

По другій легенді царь був вибраний по же-
ребу. Самуіл скликав люд в Міспа (Масіфат), 
зібрав корогви усіх 12 ти племен і кинув же-
реба, жереб упав на корогву племени Веніамі-
нового, тоді кинув на родини племени Веніа-
мінового, упало на родину Маттарії, з родини 
сеї жереб випав на Саула. Саул же, почувши те, 
сховався, але Самуіл вивів його перед народ і 
записав у книгу царем25.

У третій легенді говориться, що коли Ам-
моніти напали на Ябес Галаадський, то Саул 
прийшов боронити його, скликавши військо 
ізраельське. Коли ж одбив Аммонітів, то люд 
прославив його і обрав царем і Самуіл пома-
зав його на царство26.

У всіх трьох легендах Саул описується, 
яко простий пастух з племені Веніамінового 
дуже сміливий і високий на зріст, головою 
вище від усіх людей.
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Після сих легенд знов росказується, 
як Самуіл корив люд за те, що той вибрав 
собі царя. Видно святці і пророки бачили в 
царській владі великий підрив своїй владі 
над людом. Однак Самуіл врешті обіцяв мо-
литися Богу за люд і за царя, як що тілько 
вони будуть жити в законі божому і слухати 
святецьких установ27.

Саул зібрав постійне військо, над біль-
шою його частиною він сам був начальником, 
над меншою син його Іонатан. Саул задумав 
вигнати Філістимців з західнього Ханаану, а 
вони тоді займали його аж до Іордану. Але 
ж у війська не було зброї, всі ковалі були в 
полоні. Іонатан пробрався у стан ворожий 
і там наробив гомону. Філістимці збенте-
жилися, думаючи, що у них в таборі зрада. 
Тай справді невільники Ізраеліти, що були 
в таборі філістимському, зараз же перейшли 
до своїх (при тому запевне набрали зброї у 
Філістимців), окрім того, прийшли на поміч 
ті Ізраеліти, що повтікали ранійше в гори 
від Філістимців, надійшов Саул з військом 
і Філістимці були подолані. Тоді Саул почав 
походи на різних ворожих сусідів: Моавітів, 
Аммонітів, Едомітів, Амалекітів і “де лиш 
обертався, скрізь був переможцем”28.

Саул був одважним і дотепним вояком, 
але незгоди з святцями та інтріги двірські 
позбавили його енергії і згубили його. Вже 
з самого початку царювання Саулового між 
ним та Самуілом почалася незгода. Хоч Саул 
дуже поважав і слухав Самуіла (себ то, му-
сить бути, святецької партії), проте Самуіл 
раз у раз знаходив причини до нагани царя 
від имени Ягве. Під час війни з Філістимця-
ми Саул просив Самуіла принести поданок 
Богу. Самуіл обіцяв прийти через 7 днів, але 
не прийшов у призначений час. Військо Сау-
лове, прождавши даремне, хотіло вже росхо-
дитись, але Саул, бачивши; що не дочекаєть-
ся Самуіла, приніс сам поданок. Як раз при 
кінці оруди надійшов Самуіл і почав гостро 
дорікати Саулові за сваволю, кажучи, що за 
таке злочинство (самовільне принесення по-
данку без святця) Бог відступиться від Саула 
і вибере собі иншого царя, що буде слухати 
волі божої (і святецької, звичайне)29.

Другого разу, кола Саул ішов на Ама-
лекітів, Самуіл наказав йому вирізати всіх 
Амалекітів без розбору старих і малих, чо-
ловіків і жінок, і навіть бидло амалекітське. 
Але Саул пожалував усього нищити, зоста-
вив живим царя Амалекітів, тілько полонів 

його, пожалував теж бидла, яке було краще. 
Коли довідався про те Самуіл, то знов по-
чав дуже суворо докоряти Саулові, хоч Саул 
дуже уклінно перепрошував його, кажучи, 
що він зоставив бидло для поданків і що то 
люд його примусив так зробити. Але Самуіл 
не дався перепросити і сказав знов, що Бог 
кається, що настановив Саула царем, і що 
тепер він має вибрати иншого царя. Потім 
він прокляв Саула і, окрім того, власною ру-
кою зарубав царя Амалекітів. Після сього він 
пішов у Раму і не бачився з Саулом аж до 
смерти30.

В сих легендах видно міцну боротьбу фа-
натичних святців, що боялися втеряти свою 
владу над людом і царем, і молодого царя, 
що не увійшов ще в силу і боявся святців, 
що завжди ховалися за Боже слово. Спершу 
Саул слухав безперечно ради Самуілової, 
але потім, через те що йому противний був 
сліпий святецький фанатизм, він почав мати 
власний розмисл у військових справах, тоді 
почалася одкрита боротьба з святцями, а ще 
більше їхні потайні інтріги, бо все таки, хоч 
царська влада була ще недавня, але вже її 
приходилося боятися. Після розриву з Сау-
лом Самуіл пішов у Белеем (Віфлеєм), місто 
коліна Іудиного, ніби то для принесення по-
данків, і там потай помазав на царство Да-
вида, сина Іесея, багатаго обивателя31. Після 
того Давид стає служити при дворі Саула, 
доходить все вищого положення і далі стає 
небезпечним сперечником цареві. Може зда-
тися дивним, що Давид, бувши помазаним 
на царство самим Самуілом, одразу не став 
царем, а боровся з Саулом аж до самої його 
смерти. Але ж святецького призволення ще 
не досить, щоб стати на місце царя, обраного 
цілим народом по волі народній. Саул і син 
його Іонатан були дотепні, одважні вояки, 
люблені військом і народом, отже треба було 
мати за собою чимало заслуг і слави, щоб 
ставитися проти царя і царевича. Окрім того 
можна думати, що все ж в ті часи святці ще 
не були такими дуже сильним, як пізнійше, 
бо инакше вони б не скінчили на прокляттях, 
а настановили б собі иншого царя по своїй 
мислі.

Про те, як Давид дістався до двора, є 
скілька різних легенд. В Біблії (книга Царств) 
вони описані одна по одній, дарма, що вони 
між собою зовсім суперечні.

В першій легенді говориться, що Давид 
дістався до двора через свою музику. Царь 
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Саул мав напади божевілля (“злий дух напа-
дав на нього”), либонь святецькі сперечки та 
прокльони звели його з ума, йому царедвор-
ці порадили взяти якогось музику, щоб роз-
важав його в такі тяжкі години. Саул згодив-
ся на те і йому спровадили Давида, що добре 
грав на арфі, Давид від того часу зостався 
на завжди при дворі. “Коли злий дух напа-
дав на Саула”, Давид брав арфу і грав, Саул 
слухав, розважався і “злий дух відступав від 
нього”32.

По другій легенді Давид за свою одвагу 
зостався при дворі. Коли наступили Філіс-
тимці, то їхній ватаг Голіат із Гета став 
викликати Ізраелітів на герць, але ніхто не 
одважувався вийти, бо Голіат був чоловік 
величезний і дужий. Саул обіцяв тому, хто 
подолає Голіата, дати велику надгороду, дати 
свою дочку за жінку і зробити його родину 
вільною на завжди. 40 днів ніхто не виходив, 
аж нарешті прийшов Давид, він був моло-
деньким хлопцем пастухом і приніс своїм 
братам воякам їсти з дому. Він вийшов на 
Голіата без зброї (вона здалась йому тяжкою) 
тілько з пращею. Він пробив Голіатові голову 
камінем з пращі, а потім одрубав тую голову 
власним мечем Голіата. Давид поніс голову 
Голіата до Саула і Саул зоставив його при 
дворі, а царевич Іонатан став його вічним 
другом і побратимом33. Що се легенда, видно 
хоч би з тої росповіді, ніби Давид поніс го-
лову Голіата в Єрусалим, а відомо, що Єру-
салим не був тоді містом ізраельським. Та й 
в дальшій книзі (друга книга Царств) гово-
риться, що Голіата забито вже за царювання 
Давидового. Але сі легенди про Давида були 
зложені в Іудеї, а Давид був наймилійшим 
героєм іудейським, через те до нього було 
причеплено багато різних величних вчинків.

В Біблії довго росповідається про відно-
сини Саула до Давида, і скрізь по більшій 
части правда на стороні Давида, але ж се ви-
ходить так через те, що вся справа описана 
історіком іудейським. Навсправжки певне 
було те, що Саул бачив у Давидові сперечни-
ка, підставленого святецькою партією, при 
тім чоловіка хитрого і дотепного, сам же 
Саул не вмів провадити скритої боротьби, а 
почав просто, одкрито змагатися, коли поба-
чив небезпечність.

В Біблії справа росповідається так. Коли 
Давид почав здобувати собі дуже великої 
слави на війні, то Саулові стало заздро і од-
ного разу, коли Давид грав перед Саулом, 

то Саул кинув на нього списом, щоб забити 
його, але промахнувся. Проте одкрито стра-
тити Давида Саул не зважається, “боїться”, 
а замість того посилає його в найбільші бої, 
щоб там його забили, а сам обіцяє дати йому 
свою дочку заміж. Проте Давид виходить все 
переможцем і бере за себе меншу дочку Са-
улову. Тоді Саул наказує царедворцям вбити 
Давида, але жінка випускає Давида вікном і 
той втікає геть з міста в Раму, до Самуіла в 
пророчу школу. Саул іде за ним у Раму, але 
там на нього сходить дух пророчий під впли-
вом зібрання пророків і він «почина провіща-
ти». Давид тим часом утікає далі. Іонатан, 
друг його, помагає йому втікати від Саула, 
а сам тим часом раз у раз просить у Саула, 
щоб той простив Давида, але Саула се ще 
гірше гнівить і він ганяється скрізь за Дави-
дом, щоб його забити. Двічі Саул сам попа-
дається в руки Давидові, але Давид випускає 
його живим і здоровим, бо не одважується 
“здійняти руку на помазанника божого”. Да-
вид утікає від Саула до найстаршого святця 
Абімелеха, але Саул приходить туди, в міс-
то Неб, і руйнує його, дарма, що воно було 
місто левітське. Давид втікає звідти, перше 
ховається по печерах, а потім іде просити 
захисту у Філістимців. Царь філістимський 
його приймає і дає йому місто Секелаг. Да-
вид поселяється там і набірає собі ватагу з 
різних утікачів ізраельських і ходить з нею 
на розбої до сусідніх племен. Він розбиває 
чужі міста окрім ізраельських і всіх мешкан-
ців вирізує в пень, щоб вони не доносили 
цареві філістимському про його розбої. Ца-
реві ж філістимському він каже, що ходить 
розбивати до Ізраелітів. Царь йому вірить і 
поклада велику ласку на нього. Одного разу 
була війна у Філістимців з Ізраелітами і царь 
філістимський хотів узяти Давида з собою 
на війну, але князі філістимські відмовили 
його, бо не вірили Давидові. Таким спосо-
бом Давид не був примушений іти на своїх, 
або зродити свого царя34.

Тим часом Самуіл умер, але ворогування 
святців з Саулом не скінчилося. Саул збірав-
ся йти на Філістимців, але не добрі про-
чуття мучили його. Він хотів, по давньому 
звичаю, “попитати Бога” (себ то святецьких 
оракулів і пророків), чи щаслива буде війна. 
“Але Бог не говорив до нього ні в снах, ні в 
привидженнях, ні через пророків”. Тоді Саул 
пішов у місто Ендор до ворожки, перебра-
ний в иншу одежу і в ночі. Ворожка не хотіла 
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перше ворожити, боялася, бо сам цар Саул, 
по наказу Самуіла заборонив під страхом 
смерти займатися ворожбою (сей закон, звіс-
но, не чіпав святців та пророків). Але Саул 
заприсягся Богом, що ворожці ніхто не зро-
бить лиха, тілько нехай вона викличе йому 
Самуіла з того світу. Самуіл з’явився, Саул 
упав ниць перед вам і питав його, що робити, 
як одбитися від Філістимців, як привернути 
божу ласку до себе. Самуіл замість поради, 
сказав Саулові, що Бог на віки відступив-
ся від нього і що Давид стане по ньому на 
царство, і що завтра Саул і його син Іонатан 
будуть забиті і військо їх розбите Філістим-
цями. Саул вжахнувся від сих грізних слів і 
зомлілий упав до долу35.

Ся легенда, єдина в Біблії, показує слід 
віри в загробне життя, більш сеї віри не вид-
но ніде.

Другого дня Саул пішов на війну, бо на-
ступили Філістимці. Але військо ізраельське 
було розбите, три сина Саулові забиті, між 
ними Іонатан. Сам Саул, тяжко ранений, 
просив свого джуру, щоб той добив його, 
щоб не довелося умерти від руки ворожої. 
Але джура не посмів того зробити. Тоді Саул 
кинувся на власний меч і заколовся, джура 
його зробив собі так само. Другого дня при-
йшли Філістимці, взяли мертвого Саула і 
синів його, одрубали їм голови, зброю їхню 
однесли в церкву Астароти, а тіла почепи-
ли на мурах у місті Бетсані. Як почули про 
те мешканці міста Ябеса Галаадського (що 
його колись Саул відборонив від Аммонітів), 
пішли в ночі, здійняли тіла Саула і його 
синів, принесли в Ябес, спалили їх, кості ж 
поховали в діброві біля Ябесу, і постували по 
тому сім днів36.

До Давида в Секелаг прибіг чоловік Ама-
лекіт (по варіанту Ізраеліт утікач) і приніс 
йому звістку, що військо ізраельське розби-
те, Саул та Іонатан забиті. При тому росказав 
гонець, що він знайшов Саула ще живого і 
добив його, бо сам Саул просив себе доби-
ти. Либонь думав гонець, що Давидові буде 
мила ся звістка, але ж Давид казав його заби-
ти за те, «що він не побоявся здійняти руку, 
щоб погубити помазанника Божого»37. І пла-
кав Давид по Саулові а ще більше по своє-
му другові Іонатанові, і зложив на смерть їх 
пісню жалібну38.

Історія панування Саулового аж до його 
смерти росказава в першій книзі Царств (в 
жидівських списках вона зветься першою 

книгою пророка Самуіла). Друга книга 
Царств і третя до 11-ї гл. зайняті історією 
царювання Давида і сина його Соломона. 
Історія ся (від Саула до Соломона) займає в 
Біблії теж частину книги, званої Параліпо-
менон (себ то останок або додаток).

Після смерти Саула Філістимці зайня-
ли велику частину західної Палестини. 
Зостанки війська Саулового з начальником 
Абнером перейшли за Іордан в Галаад, там 
Абнер посадив на царство Саулового сина 
Ісбаала (або Іевостея) і той був царем над 
Галаадом, Ефраімом і Веніаміном, вся його 
держава звалася царством Ізраеля. Давид 
же заснував на полудні царство Іудіне. Спо-
чатку Давид царював тілько над країною 
племени Іудіного і сидів у місті Геброні, го-
ловному місті Іудіного племени. Сім літ во-
рогувало Давидове царство з царством Сау-
лового роду, але царство Ізраеля змагалося 
поки при Ісбаалові був Абнер, коли ж Ісбаал 
посварився з Абнером за одну Саулову жін-
ку Ріспу, то Абнер покинув його і перейшов 
до Давида. Давид прийняв Абнера дуже 
ласкаво і доручив йому начальство над вій-
ськом, але Абнера хутко забив Іоав, іудей-
ський начальник над військом Давидовим39, 
за те, що Абнер колись забив його брата. 
Хутко після того Ісбаала забили слуги його 
і голову його принесли Давидові, але Давид 
самих їх смертю покарав замість надгороди, 
щоб показати, ніби він не радується з біди 
Саулового роду. По смерти Ісбаала старши-
ни з царства Ізраеля прийшли до Давида в 
Геброн і признали його своїм царем40. Да-
вид довідався, що в Галааді зостався син Іо-
натана, кривий на обидві ноги, він покликав 
його до свого двору і зоставив його при собі 
у шані «в пам’ять Іонатана», знати, Давид 
не вважав небезпечним зоставити живим на 
світі такого Саулового нащадка. Але зоста-
валося ще сім Саулових нащадків, два сина і 
п’ять онуків, тих треба було десь подіти. На 
той час настав голод в країні і святці сказа-
ли, що то Бог карає Ізраелітів за те, що Саул 
колись побив мешканців міста Габаона (хоч 
се сталося теж за порадою святців, бо Габа-
онці були з племени амморейського). Тоді 
Давид послав до Габаонців і спитав, чим 
має їх загодити за Саулову кривду. Вони 
сказали, щоб Давид їм віддав сім князів із 
Саулового роду. Він їм віддав два сини Сау-
лової жінки Ріспи і п’ять синів дочки його. 
Габаонці повісили їх (чи розп’яли) на горі. 
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Так вони вісили від початку жнив до осінніх 
дощів (себ то пів року). Мати ж їхня Ріспа 
сиділа при них увесь час день і ніч і сте-
регла їхні тіла від птаства та хижих звірів, 
аж поки Давид змилувався і послав, щоб їх 

здійняли і поховали в землі Веніаміновій, в 
країні їхнього батька Саула, туди ж Давид 
казав перенести і кости Саула та Іонатана, 
що були поховані в Ябесі Галаадському. Так 
скінчився рід Сауловий41.

1 Битіє Гл. 19 в. 24–28.
2 Битіє id.
3 Див. гімни Веди «Перемога Індри».
4 Бит. гл. 21. 
5 Бит. гл. 15.
6 Бит. гл. 25 в. 19–34 гл. 27.
7 Битіє гл. 32 в. 24–32.
8 Бит. гл. 12 в. 1 і т. д. гл. 26 в. 1–3.
9 Бит. гл. 37–47.
10 Ісход гл. 1.
11 Досі йде змагання між вченими про історічне істнування Моісея, одні не признают його, 

як не признають Будди, Зороастра, Христа, але більшість признає, що він був проводарем Жидів 
при виході з Єгипту і основателем їхньої віри, хоч і віра та і сам Моісей не такі були, якими 
з’являються в Біблії.

12 Ісход гл. 2.
13 Ісход гл. 3 в. 16–20.
14 Ісход гл. 3 в. 16–20.
15 Див. історія Єгипту, розділ iv, легенда Монетона про «нечистих».
16 Ізраель мав 12 синів: Рувім, Гад, Іуда, Ісахар, Дан, Завулон, Асір, Нефталім, Сімеон, Леві, 

Іосіф, Веніамін, Іосіфа сини: Манасія, Ефраім.
17 Іосіф мав жінку Єгиптянку, а Моісей Єтіоплянку та Мадіанітянку.
18 Часом же був один начальник над спілкою скількох племен.
19 Книга судей гл. 5.
20 Перша кн. Царств, гл. 4.
21 іd. гл. 5–7.
22 І кн. Царств, гл. 7.
23 І кн. Ц гл. 8. 
24 id гл. 9.
25 І кн. Царств, гл. 1, в. 17–25.
26 І кн. Царств, гл. 11.
27 Іd. гл. 12.
28 i кн. Царств, гл. 14.
29 І кн. Ц. гл. 13, в. 5–14.
30 І кн. Ц. гл. 15.
31 І к. Цар. гл. 16. в. 1–13.
32 І к. Ц. гл. 16. в, 14–23.
33 І к. Цар. гл. 17–18, в. 1–4.
34 І кн. Царств, гл. 18–28, в. 2, гл. 29.
35 І к. Царств, гл. 28. в. 3–25.
36 І Кн. Царств, гл. 31.
37 ІІ кн. Ц. гл. 1, в. 1–16.
38 ii кн. Ц. гл. 1, в 19–27. Сю пісню учені уважають справжнім Давидовим твором, отже теж 

давнім твором поезії гебрейської.
39 Іоав був дотепним вояком, але Давид либонь боявся, щоб той не стався сперечником проти 

нього, як колись сам Давид проти Саула, через те не любив його і часто робив йому усякі при-
крости, хоч і боявся одкрито забити його, чи прогнати геть від себе, а може й не хотів позбавити 
себе такого одважного вояка, яким був Іоав.

40 ii кн. Цар. гл. 2–5.
41 ii кн. Цар. гл. 9. гл. 21, в. 1–14.

(Закінчення у першому числі 2007)
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V.G. Kryukovryukov 
THE ARABIC WRITTEN SOURCES OF IX–X C. AS THE COMMUNICATORY 

FACTORS OF THE DEVELOPMENT OF THE UKRAINIAN ORIENTAL STUDIES 
IN THE SYSTEM OF THE EUROPEAN ORIENTAL STUDIES

The article describes the stages and the basic guidelines of study of the reports about terri-
tory and population of Europe in the European oriental studies, represented in the Arabic eru-
dites’ works of the ix–x centuries. Close attention is focused on the analysis of achievements, 
made by Ukrainian orientalists in this field of historical science. The result of the research is a 
following conclusion: a task of a creation of a general information code of the Arabic medieval 
original sources, dealing with the Eastern Europe territory and population, is not yet accom-
plished. This comes from the fact that total quantity of information content on this problems 
augments the possibility of its scientific analysis. To overcome this difficulty the author offers 
to limit spatial range of study of these problems by a definite European region. Hence, the 
author considers the main task of Ukrainian oriental studies to be nowadays a stirring up of 
scientific researches about fundamental information code of Arabic medieval original sources 
dealing with territory and population of Ukraine. The performance of this purpose can be done 
on the basis of new methodological approach to the analysis of historical processes, which 
took place on the territory of Ukraine in the early Middle Ages.

O.D. Ohneva
THE SOURCES OF BUDDHA SHAKYAMUNI’S NAMTHAR 
IN THE TIBETAN HISTORICAL TRADITION (XIV–XVII)

This thesis’ analyses the canonical Buddhist Texts, used by the famous Tibetan historians 
Budon and Taranatha in their Buddha Shakyamuni’s namthar.

O.B. Bubenok
THE PROBLEM OF RELATIONS BETWEEN THE ALANS 

AND THE MEDIEVAL NOMADS OF EURASIAN STEPPE IN THE RESEARCHES 
OF THE EASTERN EUROPEAN AND WESTERN SCHOLARS 

Beginning with the xviii century the Medieval Alans-Ases became a special object in the 
scholars’ researches which could be divided into two groups: the investigations on the Medi-
eval history of Eurasian Steppe and the special Alans studies. it was the result of a big interest 
paid to the problems in spite of the fact, that many questions of the Medieval Alans history are 
not solved up to now. We can explain why. 

First of all, many Eastern European scholars investigated the history of the Medieval Nomadic 
political unions as a negative event for the settled peoples of Eurasia. Second, even nowadays the 
Eastern Slavic historians continue to connect the history of the Medieval Ethnic-Political unions 
of Nomads exactly with Rus’. Third, the researchers of the Medieval Alans felt the influence of 
many ideological tendencies. Fourth, the sources base on the problem was limited.

A.L. Zelinsky
ARSINOE-ATHENA OR ARSINOE-APHRODITE (P. MIL. VOGL. 309, AB 36)
One of the form of Arsinoe ii Philadelphos’ worship was her complete or partial association 

with various goddesses of the Hellenistic pantheon. One of the example of such association 
is the epigram #36 from the newly discovered poetry book by Posidippus, where Arsinoe is 
described as a goddess armed with spear and shield. The majority of researchers, being based 
on this attributes, identify this Ptolemaic queen with Athena. However, there is a hypothesis 
that the epigram speaks about Arsinoe-Aphrodite. Being based on a number of narrative, epi-
graphic, numismatic and archaeological evidences i consider the latter hypothesis to be more 
probable. 

SUMMARIES
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Yu.M. Kochubey
THE SOVIET EAST AS A SECTOR IN ACTIVITIES OF THE ALL-UKRAINIAN 

SCIENTIFIC ASSOCIATION OF ORIENTAL STUDIES
The author shows the main forms of Associations’ activities concerning the Eastern part of 

the USSR in 20-30ies of the xxth century: research work, publishing, scientific and populariza-
tion reports, field missions. At that time scientific circles and public in large expressed a profound 
interest in the Oriental topics. The author stresses the importance of the fact that present-day  
Ukrainian orientalists turned their attention to the problems of the former Soviet East peoples. 

I.V. Otroshchenko
THE MONGOLIAN FACTOR IN THE POLITICAL 

AND CULTURAL LIFE OF THE TUVA SOCIETY (1920TH)
Article is devoted to the attitude of the Tuva society to the idea of a union with Mongolia 

in 1920th. At closer examination of the Tuva society one can see that the bases for union ex-
isted both within the Mongols and the Tuvinians. These bases were the totality of economic, 
religious, cultural, world views. in particular, in 1920th the Tuva society has been closely 
connected with the southern neighbour. Ruling and administrative elite of the Tuva openly 
demanded the inclusion of their country into the structure MPR (in particular, in 1924–1925). 
it failed because of summary external circumstances.

O.O. Chuvpylo
THE ROLE OF S.C. BOSE IN THE NATIONAL LIBERATION MOVEMENT OF 

BRITISH INDIA ON THE EVE OF THE SECOND WORLD WAR
The world outlook and political activity of Subhas Chandra Bose (1897–1945) – a great 

leader of the left wing of the indian National Congress (iNC) is analyzed in the article on a 
base of a wide set of original sources and publications. The main attention is paid to the study 
of personality and political ideals of S.C. Bose, political course of iNC in 1938-1939, ideologi-
cal and political struggle in the iNC on actual problems of the liberation movement, program 
and tactics of the main groupings of Congress, their leaders’ positions. Besides, the work of 
iNC sessions in Haripura and Tripura, as well as the work of iNC leading bodies – Working 
Committee and All india Congress Committee are elucidated, and several important aspects of 
iNC activity in colonial legislatures and among various strata of people mass are exposed. 

Yu.I. Petrova
THE VOWEL SYSTEM OF EGYPTIAN ARABIC

The article deals with the research of the vowel system of Egyptian Arabic, the systemati-
zation of the dialectal allophones of the vowel phonemes and phonetic environment necessary 
for the realization of every phonetic variant. Different researchers’ approaches to the classifi-
cation of MSA and dialectal vowel qualities have been critically examined. 

V.I. Ryzhykh
THE SYNTACTIC CHANGES OF THE NOUN SENTENCE 

The noun sentence in its classical form became the basis for the formation of a lot of more 
complicated sentences owing to the use of the so-called syntactic changers brought into the 
noun sentence. The article is dedicated to the research of this kind of sentences on the basis of 
the Arab sources. in the research the close attention is paid to the characteristic of inflections 
of basic elements of these sentences. This will help to understand better the structure and the 
basic syntactic links in the traditional Arabic sentence.

O.О. Khamray
THE SYSTEM TYPOLOGY AND THE ARABIC GRAMMAR

The author researches the possibility of description of relicts in the grammatical system of 
the modern standard Arabic (MSA) in terms of the system typology. The article treats the Ara-
bic grammatical phenomena in context of the mechanisms of its development as an element 
of linguistic universality.
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Summaries

V.А. Khranovsky
WHETHER THERE WAS ELAMO-DRAVIDIAN  

ETHNOLINGUISTIC COMMUNITY?
The problem of existence of elamo-dravidian etnolinguistic community in the remote past, 

which was stated by a number of elamitologists and dravidologists, until now, is not solved. 
The reasons of that are the low level of research of elamite language, fragmentariness and the 
possibility of the chance of the accord of the number of elements of external material similar-
ity in the elamite and dravidian languages, practically a complete absence of the similarity of 
the mythological terms, which could testify the common origin of elamites and dravidians. 
Furthermore, according to the archaeological, palaeozoological, palaeobotanical data, utilized 
with the solution of the problems of ethnogenesis, attest the fact that ethnogenesis and linguo-
genesis of the proto-dravidians occurred on the territory of North Western india and adjacent 
regions, whereas ethnogenesis of protoelamites, in the opinion of the author, passed on the 
territory of modern iranian provinces Fars and Khuzestan. 

The author advanced two hypotheses: either the distant ancestors of elamites and dravid-
ians had the common origin and their community disintegrated much earlier than linguistic 
families known to the science, or a number of the material similarity examples between the 
elamite and dravidian languages can be explained by contacts to the partial assimilation of 
the ancestors of proto-elamites, proto-dravidians and other etnolinguistic communities both 
known and unknown to the science.

K.M. Tyschenko
THE EASTERN AND WESTERN CHURCHES 

OF IV–VII CENTURIES IN UKRAINIAN TOPONYMY
The article proposes a new vision of some early Christian toponymic landscapes in Ukraine. 

it substantiates the idea of earlier provenience of many Ukrainian oikonyms from Christian 
proper names.
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