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Визначення методу і методо-
логії історичного дослідження, тих
загальних точок зору, якими ке-
рувався В. Бузескул в усій своїй
роботі, є найважливішим зав-
данням у відновленні постаті
вченого. З цього приводу він пи-
сав, підкреслюючи, що голов-
не в оцінці історика – проника-
ти в метод дослідження автора.

Метод і методологія форму-
ються роками. Так відбувалося і
в житті В. Бузескула – таланови-
того вітчизняного вченого, академі-
ка Російської та Української академій наук.

Кращі роки його творчого життя пов’язані
з Харківським університетом, де він навчав-
ся, а потім викладав античну і всесвітню істо-
рію, досліджував історіюСтародавньої Греції,
Сходу, історіографії, історії науки.

Захоплення історією прийшло до В. Бу-
зескула ще у гімназичні роки, але форму-
вання вченого-історика відбувалось у сту-
дентські. Вдумливий, чутливий до питань
сучасності, він був відображенням тієї епо-
хи, в яку жив – епохи великого піднесення
культурної роботи в тодішній Росії.

Владиславу Петровичу пощастило на-
вчатись у талановитих істориків, серед яких
виділялись професори всесвітньої історії
М. Петров і В. Надлер. Учений запозичив
у своїх учителів ставлення до історії, виз-
начення її як науки і, врешті-решт, головні
наукові принципи методу її дослідження.

В одному зі своїх курсів учитель чис-
ленних поколінь істориків, філологів і юристів
М.Петров давав таке визначення історичній
науці: “История есть научное и вместе с
тем художественное изложение прошедшей
жизни человеческого рода; ее задача со-
стоит в художественно верном воспроизве-
дении прошедшего, а практическая польза
в том, что она учит нас жить на свете со-
знательно, то-есть, понимать, откуда и как
произошли явления окружающей нас обще-

ственной жизни, и отчего эта жизнь
именно такая, каковою мы ее ви-
дим теперь”.1

У пошуках історичної істини,
прагненні до об’єктивності
М. Петров був послідовником
ідей і наукових принципів зас-
новника історико-критичної
школи, німецького ученого
Леопольда Ранке.

Владислава Петровича при-
ваблювало в учителеві незвичай-

не вміння зрозуміти і самий намір
подій з їх причинами і наслідками, ус-

відомити значення того чи іншого явища,
охарактеризувати дух епохи. Відповідно до
свого погляду на історію, М. Петров звер-
тав увагу не лише на зовнішні політичні
події, але й на всі інші сторони історичного
життя. Як і Ранке, учитель не стільки вик-
ладав факти, скільки зупинявся на тому,
чому відоме явище відбувалося саме так,
а не інакше, і на пояснення цього бачив ви-
ховне значення історії, тим-то був водночас
істориком-художником та істориком-філосо-
фом. В історичних працях В. Бузескул уна-
слідував ці риси учителя.

Серед наукових праць М. Петрова особ-
ливо виділяються “Очерки из всемирной
истории” (1868), “Новейшая национальная
историография в Германии, Франции и Анг-
лии” (1861). Остання представляла загаль-
ний огляд основних історичних видань Захід-
ної Європи: знайомила не тільки з напрямами
історичної науки, але й характеризувала
тодішніх її представників, учених-істориків.
Владислав Петрович відзначав концепцію
або, як він висловлювався, “руководствую-
щую мысль” учителя у викладенні історіо-
графічних сюжетів: “Если вообще в лите-
ратуре выражается господствующее
настроение века и нации, то это особенно
можно сказать об историографии: дух, тво-
рящий историю и объясняющий ею создан-
ные явления, – один и тот же; во взглядах на
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Л.В. Матвєєва

БУЗЕСКУЛ ВЛАДИСЛАВ ПЕТРОВИЧ –
ІСТОРИК СВОГО ЧАСУ

(витоки методу дослідження)
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эти явления и в их оценке, более чем где-
нибудь, заметно направление общества, его
желания, цели и идеалы”.2

Слід відзначити, що у працях М. Петро-
ва знайшла відбиток і сходознавча темати-
ка. В “Очерках из всемирной истории” один
із нарисів присвячений засновникові ісламу
Мохаммаду. Учений використав перекла-
ди арабських текстів, видання Корану з ко-
ментарями. Це була перша праця з історії
походження ісламу. “Лекции по всемирной
истории” М. Петрова містили розділи з
історії Єгипту, Асирії, Індії, Греції за різних
історичних часів і народів: давньої історії,
історії середніх віків, історії арабів, все-
світньої історії, нової історії.

Концепція учителя – завжди і в усьому
вбачати лише інтереси історичної істини  –
була надто близька В. Бузескулу. Влади-
славу Петровичу випала доля готувати до
видання лекції М. Петрова, і він старанно
вивчав методи викладу історії останнім. При
цьому помітив стислість, систематичність,
уміння вибрати з великого масиву мате-
ріалів найсуттєвіше  і характерне, відтінити
його. Пізніше Владислав Петрович, згаду-
ючи учителя, писав: “Но, при всей сжато-
сти они давали цельное и художественное
изображение каждой эпохи, касались более
или менее всех сторон исторической жиз-
ни. С особенным вниманием следил Миха-
ил Назарович за связью событий, стара-
ясь представить самый, так сказать,
«механизм исторического движения». Его
курсы в сущности можно было бы назвать
историко-филологическими обзорами про-
шлой жизни человечества. Тут царила пол-
ная объективность. Да и понятно: каждое
рассматриваемое явление представлялось
не как нечто случайное, а со всеми своими
причинами, как известное звено в цепи со-
бытий, в ходе исторического развития”.3

В. Бузескул згадує і другого свого вчи-
теля – Василя Карловича Надлера, наукова
спадщина якого складається з численних
праць, присвячених історії середньовічної
Німеччини і Чехії, Візантії і мусульмансько-
го Сходу, Західної Європи і Росії ХІХ ст.
В. Бузескул виділяє такі праці учителя,
підкреслюючи їх новизну в науці: “Состоя-
ние Западной Европы в конце IX и в начале
Х ст.”, “Культура арабов и ее выражение в
поэзии и искусстве”, “Османские турки и
Балканские славяне во второй половине
XIV”, “Русские исторические руководства

и их отношение к науке всеобщей истории”.
На думку В. Бузескула, праці В. Надлера за
своїм науковим достоїнством є видатними у
вітчизняній історіографії. Талановитий вик-
ладач, який мав рідкісне володіння словом,
захоплюючий історик-оповідач, у своїх спеці-
альних курсах приділяв велику увагу аналі-
зові джерел і думок новітніх дослідників. Ва-
силь Карлович навчав своїх учнів методу й
прийомам історичної критики. Саме стосов-
но цього В. Бузескул багато в чому завдя-
чував В. Надлеру: “Первые же слышанные
мною его лекции по русской истории, посвя-
щенные таким запутанным и спорным воп-
росам, как например вопрос о начале рус-
ского государства и призвание князей,
произвели на меня впечатление огромное.
Они будили критическую мысль, знакомили
с тем, каковы должны быть приемы крити-
ческого исследования”.4

У настановах учням В. Надлер завжди
закликав істориків бути об’єктивними, мати
на увазі лише одну істину, бути вищими будь-
яких приватних і партійних справ. На дум-
ку Василя Карловича, історія не повинна
служити стороннім цілям, вона має навча-
ти і сповіщати істину, а не стверджувати чи
виправдовувати ту або іншу ідею чи тео-
рію. Як і М. Петров, В. Надлер був при-
бічником критичної школи. Владислав Пет-
рович став їхнім послідовником.

Наукова спадщина В. Бузескула складає
сотні друкованих сторінок, що охоплюють
питання античної історії Греції, всесвітньої
історії, історії Сходу, Візантії, історії науки, істо-
ріографії. Він належав до категорії тих
“всесвітніх істориків”, чиї наукові інтереси не
обмежувались будь-якими географічними чи
хронологічними рамками, а мали своїм пред-
метом історію в цілому за різних епох.

Досліди, що проводив В. Бузескул, від-
значаються складністю та різноманітністю.
Учений вміло поєднував дослідження кон-
кретно-історичних питань із глибинними
розвідками в галузі історії і теорії історич-
ної науки. Владислав Петрович уважно вив-
чав долі істориків, наукових шкіл і напрямків,
осягаючи пошук заповітного знання, що
одвічно продовжується в історичній науці
та літературі. Формуючись як історик у сту-
дентські роки і тоді, коли був визнаний не-
перевершеним ученим давньої історії,
В. Бузескул, можна сказати, усе життя про-
довжував учитись майстерності як у давніх
вчених, так і у своїх сучасників. Погляди
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його на історію як науку відбиваються в
оцінці їхніх творів, спадкоємності та вдос-
коналенні методу корифеїв науки.

Сучасний російський історик античності
пише: “Этот стойкий интерес Бузескула к
истории исторического знания нашел отра-
жение не только в многочисленных част-
ных этюдах, важнейшие из которых были
собраны и переизданы в виде отдельной
книжечки («Исторические этюды», 1911),
но и в целом ряде фундаментальных тру-
дов, составившем поистине золотой фонд
отечественного источниковедения и исто-
риографии всеобщей истории. Это, прежде
всего… «Введение в историю Греции», со-
держащее чрезвычайно подробный и живо
написанный обзор источников (в особенно-
сти трудов выдающихся древних истори-
ков Геродота, Фукидида, Ксенофонта, По-
либия) и не менее обстоятельный очерк
разработки греческой истории в новое вре-
мя (в XIX и начале ХХ вв.) как в Западной
Европе, так и в России”.5

Відомий учений свого часу А.С. Лаппо-
Данилевський у книзі “Методология исто-
рии” у розділі “Методы исторического изу-
чения в современной литературе” писав у
1913 р. про ставлення В. Бузескула до дже-
рел: “При обзоре источников автор обраща-
ет внимание на приемы их истолкования и
критики, а также их значение, касаясь их,
впрочем, лишь применительно к отдельным
видам источников и в особенности к сочи-
нениям важнейших греческих историков; а
в очерке историографии нового времени он
не упускает из виду ни общих течений исто-
рической мысли, ни открытий, оказавших вли-
яние на развитие исторического понимания
древнегреческой жизни, ни приемов ее по-
строения у разных авторов».6

У визначенні методології ученого пока-
зовим є його ставлення до науки, її оцінки в
цілому. Бузескул вважав науку світовою си-
лою. У день свого 70-річчя, у відповідь на
привітання колег учений вимовив чудові сло-
ва: “Я считаю науку мировой силой, кото-
рая должна возвышаться над разного рода
перегородками, разделяющими человече-
ство, которая должна объединять его: она
представляется мне как нечто самодовле-
ющее”.7

Водночас, історик припускав, що наука
все ж таки має слугувати людству, а
не прислуговувати. Він мав надію, що
середньовіччя, часи панування догматів,

коли наука була “служницею богослів’я”,
вже ніколи не повернуться...

Як усі талановиті вчені, В. Бузескул ба-
чив покликання науки в пізнанні світу і лю-
дини, служінні істині: “Наука лучше всего
служит, когда остается верна себе, своему
основному назначению; а это назначение –
познание мира и человека, служение исти-
не, правде. Изменяя своему назначению,
наука становится бесполезной и даже при-
носит вред”.8

Відданість науці Владислав Петрович
високо цінував у людях, які вели пошуки
істини. Думки вченого перш за все торка-
лись історії як науки, якій він присвятив усе
своє життя. В. Бузескул завжди виступав
проти поглядів на історію як на суд, а на
істориків – як на суддів минулого, поклика-
них повчати сучасників. Високий ідеал істо-
рика учений вбачав у пошуках істини, в
об’єктивному відновленні подій минулого.
В нарисі про представника німецької істо-
ричної школи Генріха Зібеля (1817–1896)
Владислав Петрович писав: «Главная цель
исторической науки, как и всякой другой,
есть отыскание истины, и если стремясь к
полной, безусловной объективности, исто-
рик легко может впасть в индифферентизм
и безличие, в излишнее преклонение пред
фактом, держась правила: “was wirklich ist,
ist vernünfting”, то соединение истории и по-
литики может повести к крайней  субъек-
тивности и тенденциозности, к извращению
и подтасовке фактов, к суждению о дале-
ком прошлом с точки зрения нынешнего
времени».9

В. Бузескул вважав, що наука  історія у
своєму спрямуванні до заповітної мети –
істини – не завжди йде безупинно. Певний
вплив на розвиток історії та формування уче-
ного завжди має сучасність. Владислав
Петрович відзначив щодо цього: “Дух и зап-
росы времени, различные течения в сфере
философской и политической мысли, настро-
ение и идеалы общества, личные взгляды и
симпатии автора нигде не отражаются так
ярко и не влияют так могущественно, как в
области изучения явлений прошлого”.10

Послідовник кращих світових традицій
у галузі всесвітньої історії, В. Бузескул, як
уже зазначалось, був прибічником істори-
ко-критичного напряму німецької наукової
інтеліґенції, що зародився в першій половині
ХІХ ст. “Историко-критический метод соз-
дан Нибуром и Ранке; от них он ведет свое
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начало; они совершили переворот в исто-
рической науке, в которой с той поры нача-
лась новая эпоха”, – відзначав В. Бузес-
кул. Основоположники цієї школи К. Нібур і
Л. Ранке всупереч антиісторичним побудо-
вам XVIII ст., сповістили, що головна мета
історії – відшукати і представити істину.
Владислав Петрович  неодноразово звер-
тався до наукової спадщини представників
цього напряму.

У книзі “Введение в историю Греции”
(1903) окремі сторінки В. Бузескул присвя-
тив Карлу Нібуру (1776–1831) – німецькому
ученому, представникові новітнього критич-
ного напряму в західній історіографії. На тлі
соціально-політичних подій – відродження
Німеччини, “пробудження національних і полі-
тичних прагнень” – автор показує розвиток
історичної науки. “То была пора, когда сре-
ди наступившего после долгих наполеонов-
ских войн мира, – писав Владислав Петро-
вич, – различные нации Европы вступили как
бы в соревнование между собою на науч-
ном поприще; но в сфере историко-филоло-
гических наук первое место принадлежало
тогда, беспорно, Германии”.11 Саме поміж
німецьких учених В. Бузескул знаходив чис-
ленні таланти, корифеїв у галузі вивчення ста-
рожитностей на початку ХІХ ст., з ними по-
чиналася нова епоха у розробці стародавньої
історії. Цікавитися німецькою історіографією
вчений почав у 1885–1886 рр. і в своїх стат-
тях писав, що вона обіймає перше місце в
Європі: “... ни одна другая историческая ли-
тература, ни французская, ни английская, не
говоря уже об остальных, не отличается
таким универсальным характером, таким
богатством, основательностью и крити-
кою… Трудом историков нынешнего столе-
тия обязана она своим почетным местом в
ряду исторических литератур Европы; лишь
в нынешнем столетии выработался ее ха-
рактер, определились ее достоинства и не-
достатки, словом, те основные черты, кото-
рые отличают ее от историографии,
например французской или английской…”.12

Владислав Петрович пов’язував успіхи
німецької науки з іменами К. Нібура і Л. Ран-
ке. На той час, як і нині, серед істориків гос-
тро відчувалася потреба у розробці методів
історичного дослідження, і В. Бузескула ціка-
вив саме метод Нібура – світила щойно ство-
реного берлінського університету, що в май-
бутньому послужило йому відправною
точкою у вивченні пам’яток давнини. “Его

критический метод, – підкреслював Влади-
слав Петрович, – его стремление очистить
историческую действительность от легенд
и предания, представить древность в живом
виде, его приемы, его универсально-истори-
ческая точка зрения, уяснение аграрных и
экономических отношений древности путем
сближений и сопоставлений, – все это не
могло не отразиться на разработке и других
отделов истории, в том числе и греческой”.13

В. Бузескул писав, що загальне значен-
ня методу і прийомів Нібура чітко окрес-
лив Гете, який говорив, що для нього важ-
ливим є спосіб, у який Нібур пояснює
історичні події, як заплутані, складні відно-
сини він робить зрозумілими.

Зближення прадавності з середніми і
новими віками, що спостерігалось у творах
Нібура, бажання прийняти загальноісторич-
ну порівняльну точку зору свідчило про
прагнення історика вийти за межі вузької
спеціалізації та прийняти більш універсаль-
ну позицію. В. Бузескул відзначав, що
К. Нібур наполягав на впровадженні універ-
сальності в історичних дослідженнях, і це
згодом стало характерною особливістю
розвитку останніх. К. Нібур один із перших
з успіхом застосував філологію до історії,
використав критичний метод при дослід-
женні історичних легенд.

Владислава Петровича приваблювало в
Нібурі ставлення до фактичного матеріалу,
особливо до факту, “украшенному вымыс-
лом и поэтической фантазией”. Він розумів,
що поєднання поезії та дійсності приховує в
собі багато невідомого, і відокремити ви-
гадку від правди, здобути зерно історичної
дійсності надзвичайно важко. В. Бузескул
звертався до Нібура, який стверджував, що
саги – це “фата-моргана, мираж, произво-
димый предметом нам невидимым, по за-
кону отражения, нам неизвестному”.14

У поясненні легенд і міфів потрібна вели-
ка обережність, тонкий критичний аналіз,
щоб не помилитися та не опуститися до до-
вільного тлумачення. Свого часу (1888 р.)
відомий київський історик Юліан Кулаковсь-
кий писав, що вся сучасна наукова літерату-
ра і критичний метод дослідження походять
від К. Нібура, який вірив, що “традиция зак-
лючает в себе элементы достоверной исто-
рии, и, применяя к ней свою критику, он сме-
ло восстанавливает эту историю”.15 Такі
думки мав К. Нібур, чим закладав фунда-
мент історично-критичної школи. Впродовж
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багатьох століть Нібур лишався авторите-
том у галузі історичної критики.

Історико-критичним методом дослід-
ження В. Бузескул користувався у своїх
численних працях. Віддаючи належне па-
м’яті основоположникам названої школи,
Владислав Петрович присвятив їм цікаві
нариси.

Приблизно в той же час, коли жив
К. Нібур, починається півстолітня наукова
діяльність Леопольда Ранке (1795–1886).
Якщо К. Нібур відкрив нову еру історичної
критики, то Л. Ранке дав новий напрям у
вивченні історії, звернувшись переважно до
оригінальних документів, до недоторкано-
го архівного матеріалу, і з того часу цей
архівний напрям переважає в історичних
дослідженнях.

За визначенням Бузескула, Леопольд
Ранке – величний історик ХІХ ст., учитель
багатьох поколінь, який належав “к числу
тех ученых, влияние которых не ограничи-
вается пределами их отечества, труды
которых составляют эпоху в развитии
известной науки…”.16 Вірний прихильник
Прусії, випусник Лейпцизького університе-
ту Л. Ранке був учнем Нібура.

В одному зі своїх публічних виступів
В. Бузескул сказав: “В истории Ранке был,
можно сказать, самоучка. Будучи студен-
том Лейпцигского университета, он штуди-
ровал богословие и филологию и стал ис-
ториком, когда был учителем в старших
классах гимназии во Франкфурте-на-Оде-
ре (1818–1825), где он преподавал древние
языки и древнюю литературу. К истории он
перешел от филологии”.17

Перехід до історії відбувався просто,
адже Л. Ранке, крім давніх мов, викладав
ще й історію давньої літератури, а потім і
власне історію. Філологічну школу в Лейп-
цизі він пройшов у відомого на той час Гот-
фріда Германа, першого граматика, метри-
ка і граматичного критика свого часу. Але
Л. Ранке не застосовував філологічний ме-
тод до історії, якому навчав Готфрід Герман.
Йому не подобалося те, що вчитель досить
багато уваги приділяв метриці, він був кри-
тиком саме граматичним. Як свідчив Ран-
ке, основними елементами, на які він спи-
рався у створенні свого методу історичного
дослідження, були: концепція великого мис-
лителя Фукідіда, твори Нібура і Лютера.
Л. Ранке називав “Римську історію” Нібура
так: “первая немецкая историческая книга,

которая произвела на него впечатление и ко-
торая ему импонировала не только глуби-
ной и многосторонностью исследования, но
и величием изображения…”.18

Леопольд Ранке не йшов сліпо за К. Ні-
буром. Критичні прийоми видозмінювались,
у критиці джерел він йшов власним шля-
хом. Захоплюючись, як і його ровесники,
модними історичними романами Вальтера
Скотта, особливо “Квентином Дорвардом”
(1828), де зображення Карла Сміливого і
Людовика ХІ перетворено на “романтичну
фікцію”, внаслідок чого історик “получил от-
вращение” до історичного роману: історик
Ранке не зміг вибачити романісту, який у
своїй книзі зобразив героїв недостовірно.
Ранке переконався, що історичні свідчення
більш цікаві й правдиві. Вчений перейшов
до критичного методу. Він створив школу,
його учні зайняли більшу частину кафедр у
нiмецьких унiверситетах. У школi Ранке
iсторико-критичний метод розвинувся i
вдосконалився.

У першій своїй праці “Geschichte der
romanischen und germanischen Völker von
1494–1535”, яка принесла йому славу, двад-
цятитрьохрічний учитель гімназії Леопольд
Ранке, за його власними словами, бажав
“просто показать, как оно собственно
было” wie es eigentlich qewesen…”.19 Цю
працю молодого ученого можна назвати
вступом до подальших його праць з історії
XVI i XVII ст.

Учений висловив свою думку щодо
історії як науки, що стало дороговказом для
В. Бузескула у визначенні методу дослід-
ження. Критичний метод Л. Ранке зводив-
ся до того, щоб якомога ближче дотриму-
ватися джерел. Історик віддавав перевагу
історичним свідченням”. У трактаті “Zur
Kritik neuerer Geschichtsehriber” Ранке пи-
сав, що ідеал завжди у тому, щоб предста-
вити світові історичну правду.

В. Бузескул відзначав, що Л. Ранке пов-
торював це впродовж тривалого життя з
того моменту, коли став істориком, і в день
свого 90-річчя сказав: “Я не отвергаю, что
эти соображения укрепили меня в крити-
ческом методе, на который потом смотре-
ли, как на отличительный признак моих про-
изведений, т.е. оставаться при том, что
буквально передано или что оттуда может
быть развито с некоторою достоверно-
стью..., держаться того, что передают ав-
торы, это для меня ненарушимый закон”.20
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Представник історико-критичної школи
Л. Ранке, як і його однодумці, дивився на істо-
рію та історичні процеси як на природний на-
слідок попереднього, як на результат відомо-
го органічного розвитку цілої низки причин.

У пошуках історичної істини Л. Ранке
вказував на документальний архівний ма-
теріал як на найбільш достовірний.

Аналізуючи критичні прийоми Л. Ранке,
В. Бузескул робить висновок: “... надо об-
ращаться к наиболее достоверным, подлин-
ным источникам, разобраться в них, уста-
новить их генеалогию, их зависимость друг
от друга, дойти до первоисточника, опре-
делить степень достоверности автора, мес-
то и время его жизни, составления им сво-
его труда, выяснить его отношения,
возможность и желание сообщить истину,
выяснить его физиономию, его индивиду-
альность, – вот в сущности к чему своди-
лись его приемы”.21

Припустимо, що прийоми Л. Ранке у
встановленні істини були тісно пов’язані з
історією науки. Вчений не тільки установ-
лював досконалість джерел, але й вивчав
самого автора: його особистість, індивіду-
альність, час, коли він жив. Життєпис не-
одмінно входив до методів критичного ос-
мислення достовірності у визначенні істини.

Однією з визначних праць Ранке, на дум-
ку В. Бузескула, була монографія, присвя-
чена добі католицької реакції та реформу-
ванню римської церкви: “Die römischen
Päpste, ihre Kirche und ihr Staat im XVI und
XVII Lahrh”. Владислав Петрович звернув
увагу на одну з головних особливостей цієї
праці, характерну для числених праць
Л. Ранке, – об’єктивність. “И во многих
случаях, – наголошував В. Бузескул, –
объективность Ранке, действительно, уди-
вительная. Протестант, он дал бесприст-
растную «Историю пап» нового времени,
беспристрастную настолько, что, когда она
появилась, распространился слух, будто
Ранке перешел в католичество».22

У портретах пап Ранке “высказал
столько тонкой наблюдательности, умел
так рельефно изобразить эти, большею ча-
стью, обыкновенные, ничем резко не вы-
дающиеся личности, что в этом еще не
превзошел его никто. Невозмутимое, вы-
сокое беспристрастие, царствующее во
всем сочинении, утонченный анализ лиц и
мотивов, двигавших им, благородный тон
полного жизни рассказа с оттенком легкой

иронии довершают его образцовые досто-
инства”.23

Ім’я Л. Ранке пов’язане з блискучим роз-
витком історіографії Німеччини в ХІХ ст.
Вплив ученого розповсюджувався далеко за
межами його батьківщини, залишивши слід
у діяльності багатьох європейських істориків
ХІХ–ХХ ст. В. Бузескул був серед них.

Роки Ранке залишили глибокий слід у
історії науки. Останнім з плеяди, яка ото-
чувала Ранке і становила славу німецької
історичної школи, був Генріх Зібель – учень
і послідовник Ранке.

В. Бузескула цікавила особистість
Г. Зібеля, історика-політика, у працях якого
відновлені настрій, прагнення та ідеали сус-
пільства, в якому він жив. Події, що відбу-
валися на його очах, – писав Владислав
Петрович, – “влияли на самый выбор его
тем, на точку зрения, на его симпатии и
антипатии… Если верно вообще, что раз-
личные течения в сфере философской и
политической мысли, настроение, стремле-
ние и идеалы находят себе отражение в
трудах историков и самым могуществен-
ным образом влияют на изучение и оценку
явлений прошлого, то в особенности это
применимо к Зибелю”.24

Талант, обдарування Зібеля розвинуло-
ся в добу процвітання історичної науки в
Німеччині. Засвоївши зразковий критичний
метод історичного дослідження в школі
Л. Ранке, Г. Зібель, проте, не був простим
послідовником учителя: він мав свої са-
мостійні погляди. Всупереч Л. Ранке, Зібель
підкреслював велике значення ролі особи-
стості в історії. “Время делают великие
люди, – писав Зiбель. – Масса ничего не
создает, она чувствует гнетущие потреб-
ности; образованные люди путем абстрак-
ции отсюда создают идеалы будущего;
течение растет, кажется, наконец, непрео-
долимым; но из этого ничего не выходит,
пока не явится сильный человек, который
не только, как все другие, понимает идеа-
лы времени, но и черпает в собственной
мощи и надлежащие средства к осуществ-
лению идеала”.25

Таку позицію Зібель займав у свої 20
років (1838) і дотримувався її впродовж
усього творчого життя. Німецький історик
вимагав від учених певного ставлення до
великих світових питань: релігії, політики,
національності, вважав, що тільки тоді істо-
рія може мати “виховну силу”. Історик має
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переживати те, що він описує, жити в мину-
лому, як його сучасник. В. Бузескул вва-
жав Г. Зібеля такою особистістю і писав,
що вчений близько підходив до ідеалу, який
сам створив. Його праці торкались живо-
трепетних питань сучасності, вивчення ми-
нулого служило йому ключем до розуміння
сьогодення.

Нарис, присвячений Г. Зібелю, завершує
питання формування В. Бузескула як істори-
ка. Вивчаючи праці давніх істориків, науко-
вих шкіл і напрямів, учений визначився у влас-
ному ставленні до історичного дослідження.
Наслідуючи у пошуках істини кращі традиції
давніх мислителів, він удосконалювався в га-
лузі теорії і методології історичної науки.

Поглиблюючи дослідження у розвитку
критичного методу, В. Бузескул визнав, що
у К. Нібура і Л. Ранке були попередники.
На засіданні Відділення історичних наук і
філології Академії наук Росії у 1926 році Вла-
дислав Петрович, торкаючись прийомів
щодо критики джерел, згадував істориків,
які розробляли питання, безпосередньо по-
в’язані з цими прийомами. Посилаючись на
працю Бернгейма (Bernheim) “Lehrbuch der
historischen Methode”, видану в Лейпцизі в
1903 році, де йдеться про історичний роз-
виток критичного методу, В. Бузескул
підкреслював, що автор переконливо
свідчив про наявність головних тверджень
історичної критики ще в XVI–XVIII ст. в
окремих теоретичних трактатах: у Бодена
“Methodus ad facilem historiarum cogni-
tionem” (1566); у Lenglet’s du Fresny
“Methode pour etudies l’histoire” (1713);
“Supplemets” (1740).

Владислав Петрович визнавав, що кри-
тичний метод був знайомий і гуманістам.
У галузі середньовічної історії В. Бузескул
називав Пертця, редактора “Monument’a
Germaniae”, який склав план цього видан-
ня – так званий “Каппенберзький план”
(1823–1824). Головним пунктом плану, заз-
начає Владислав Петрович, посилаючись
на працю Пертця, автор “... поставил дип-
ломатически верное восстановление тек-
стов на основании всех рукописей, какие
можно достать, исследования возникнове-
ния каждого труда и знакомства с произве-
дениями, от него ведущими свое начало,
причем издатель должен дойти до перво-
источника, первоначальной рукописи и вос-
становить ее на основании лучших рукопи-
сей, пользуясь и остальными”.26

Серед засновників критичного напряму
досить цікавою є особистість Штенцеля
(Gustav Adolf Harald Stenzels). Як і Л. Ран-
ке, він був вихованцем Лейпцизького універ-
ситету. Щодо методу дослідження, то
Штенцель прагнув до істини. У своїй праці
“Історія Німеччини при Франконських імпе-
раторах” він прискіпливо досліджував дже-
рела, відбираючи історичні свідчення. Ба-
гато що у Штенцеля нагадує Л. Ранке.
Трактат Штенцеля “Zur Kritik der Guellen
der Geschichte Deutschlands unter den
Fränkischen Kaisern” у зіставленні з трак-
татом Л. Ранке “Zur Kritik neuerer
Geschichtschreiber” показує, що їхня спільна
мета – пошуки правди на вірогідних дже-
релах.

Серед попередників Л. Ранке в галузі
стародавньої історії В. Бузескул згадував
геттінгензького професора кінця XVIII і
перших десятиліть ХІХ ст. А.-Г.-Л. Геєре-
на (1760–1842), “который с конца 20-х го-
дов стал важным источником учености
наших профессоров”.27 Ім’я його було май-
же забуте, але В. Бузескул вважав, що вче-
ний заслуговує на відродження не тільки
його імені, але й наукової спадщини, де мож-
на бачити великий внесок Геєрена в істо-
рію філологічно-критичного методу. Праці
останнього в зазначений період користува-
лися великою популярністю, що пояснюєть-
ся новизною їхнього дослідження28: вчений
вивчав ті питання, на які історики тривалий
час не звертали уваги. Йдеться про торгів-
лю, торговельні відносини, розвиток колоній.
Коли Геєрен почав вивчати історію Карфа-
гена, першої великої торговельної респуб-
ліки-завойовниці, то перед ним, за його сло-
вами, відкрився новий горизонт. Він побачив
давній світ з нового боку – з боку торгівлі і
відносин, визначивши все, що стояло у
тісному зв’язку з цим: походження освіти,
державного ладу давніх держав.

Крім того, Н. Геєрена приваблювало
також дослідження джерел стародавньої
історії, їхній критичний аналіз. Як зазначає
з цього приводу В. Бузескул, темою своїх
доповідей у Геттінгензькому товаристві
наук Геєрен обрав переважно джерела
давніх істориків – Юстіна, Плутарха, Стра-
бона. Він мав надію поступово закласти
“критический фундамент” для “твердого
критического воззрения” на стародавню
історію і географію. У своїй книзі
“Historische Werke” Геєрен підкреслював,
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що в Науковому товаристві краще за все
“направить дело на это мало разработан-
ное поле”.

Геєрена цікавила перш за все критика
нових істориків, хоч замолоду предметом
його спеціальних досліджень була філоло-
гія, і він готував критичне видання “Еклог”
І. Стобея.29

Працюючи у Ватиканській бібліотеці, Геє-
рен прискіпливо звіряв рукописи І. Стобея із
джерелами. Щоб утвердитися в достовір-
ності текста він відвідував Париж, Нідерлан-
ди. Йому також належить дослідження дже-
рел географії Страбона (1820–1822).30

Страбон – сучасник Августа, родом з
Афін, у молодості здобув добру освіту, за-
хоплювався філософією і навіть географію
розглядав як одну з її частин. Але настав
час, коли Страбон перейшов цілком до гео-
графії. Водночас із зміцненням торговель-
них зв’язків античного світу поширювалися
географічні знання греків, творчий геній яких
створив науку про землю як частину Все-
світу. Найбільш видатним представником цієї
науки став давньогрецький географ та істо-
рик Страбон, праці якого вивчав Геєрен.
У 18 році від Р.Х. Страбон написав “Геогра-
фію”, де використав уцілілі фраґменти праць
відомих географів античності: Ерастофена,
Гіппарха, Полібія, Посидонія. Географія
Страбона має історичний характер. В істо-
ріографії твір Страбона розглядається як
завершення географічних знань античності.

В. Бузескул зазначав, що дослідження
достовірності Геєрен вважав важливим пи-
танням у вивченні джерел. Головною кри-
тичною працею останнього Владислав
Петрович називав “De fontibus et auetoritate
Vitarum Parallelarum Plutarchi Commen-
tationes”, чотири доповіді Геєрена, які він
прочитав на засіданні в Геттінгензькому
товаристві протягом 1810–1818 рр. Він пер-
ший дослідив джерела Плутархових біо-
графій, піддав “критическому разбору каж-
дое жизнеописание в отдельности, чтобы
знать, каких авторов при составлении каж-
дого из них держался Плутарх”. Як істо-
рик-документаліст, Владислав Петрович
відзначав: “Нам редко доступны первичные
источники (prini fontes), из которых следу-
ет черпать познания древней истории; со-
хранились большею частью писатели, ко-
торые у других брали свои сообщения.
Следовательно, их достоверность зависит
от выбора авторов, которых они имели сво-

ими руководителями, так и от способа, ка-
ким они ими пользовались. Тут, по мнению
Геерена…, дело идет о самом фундамен-
те, на котором строится достоверность
древней истории. Исследование достовер-
ности он считает важнейшим вопросом”.31

Геєрен дав перший поштовх розвитку істо-
рико-критичному методу не тільки для дав-
ньої, але й для всієї історії. Звертаючись до
Плутарха, Геєрен писав, що давній мислитель
мав хвалебні відгуки, але тривалий час твори
його не піддавали дослідженню на дос-
товірність. В. Бузескул справедливо зазна-
чав, що, наслідуючи Геєрена, його досить при-
скіпливий аналіз джерел, можемо мати за
взірець зрілої критики давнього вченого.

Отже, на думку В. Бузескула, хоч
Л. Ранке стоїть значно вище своїх поперед-
ників, все ж таки Геєрен заради справедли-
вості має посісти визначне місце в історії
філологічно-критичного методу. Високо оці-
нюючи заслуги Нібура і Ранке у справі роз-
витку історико-критичного методу, В. Бу-
зескул уперше показав, що вихідні позиції
цього методу можна було знайти у Геєре-
на. Він був одним із його основоположників.

Історико-критичний метод, як свідчать
дослідження В. Бузескула, завдячує своїм
розвитком не одній особистості, а сукупним
працям багатьох учених. Його зародження
відноситься ще до часів античності (Фукідід).
Владислав Петрович зазначав: “Различие
между Ранке и его предшественниками…,
не столько в теории, в принципах, в основных
положениях, сколько в умении их применить;
не столько в постановке задачи, сколько в ее
решении, в приемах, которые должны нес-
колько видоизменяться, соответственно тому,
применяются ли они к источникам древней,
средней или новой истории; различие в тон-
кости и глубине анализа”.32

На завершення В. Бузескул наводить
слова “более умеренного, чуждого односто-
ронности и ... самого крупного ученого”, істо-
рика нового часу Ед. Мейера, який справед-
ливо помічав, що давні учені-історики
працювали так само, як і сучасні, користую-
чись зазвичай багатьма джерелами. Думка
про те, що нібито вони досліджували інакше,
ніж сучасники, то є вигадка, що завдала ба-
гато шкоди для оцінювання достовірності
їхніх праць. Крім того, думка про те, нібито
кожний історик просто списував у своїх по-
передників, зовсім неправильна. “Древние
историки, по крайней мере лучшие, – писав
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В. Бузескул, посилаючись на Мейера, –
пользовались обыкновенно многими источ-
никами, комбинировали их, более или менее
свободно обращались со своим материалом;
качественно их работа отличалась от совре-
менной, но это не было механическое спи-
сывание”.33 До такого висновку свого часу
прийшов і Геєрен.

Звертаючись до праць Ед. Мейера,  твор-
ця універсальної “Geschichte des Alterthums
(1884)”, яку він присвятив Давньому Сходу,
В. Бузескул цікавився ставленням цього вче-
ного до історії. Саме у згаданій праці, на пер-
ших сторінках першого тому Ед. Мейер вик-
ладає свій погляд на історичний процес. “По
его мнению, – писав В. Бузескул, – истори-
ческая жизнь состоит в борьбе «индивиду-
ализирования» против силы предания и
господствующих воззрений, против всеоб-
щности и единообразия. Поэтому история,
хотя она и подчинена всеобщим законам,
однако никогда не может быть всецело све-
дена к ним или просто превращена в форму-
лы. Она по необходимости многообразна, и
ни один отдел или период ее не тождествен
с другим. Рядом с закономерным и всеоб-
щим, в ней господствует случай и свобод-
ная воля (в обыденном смысле) отдельного
лица. Историческая наука не принадлежит
к философским или естественным, и всякая
попытка измерять ее их масштабом недо-
пустима. Она соприкасается с обеими, ибо
она имеет задачу исследовать всеобщие
законы и формы исторической жизни и ука-
зывать сцепление причины и действия в от-
дельных событиях. Но настоящее ее при-
звание – нисходить к деталям, следить за
развитием в отдельных случаях; правда, она
занимается и типичными формами, но пре-
имущественно и на первом месте – разно-
образием”.34

В. Бузескул знаходить, що у професора
Ед. Мейера близька йому самому універ-
сально-історична точка зору. Німецький
учений рішуче виступає проти крайньої
спеціалізації, властивої ХІХ ст., бо вона, на
думку вченого, порушує “единство истори-
ческой науки: исследователю в области
средних веков и нового времени обыкно-
венно недостает универсально-историчес-
кого интереса и действительного знания
древности. При такой изолированности
сильно пострадало и изучение древней ис-
тории: вместо того, чтобы решать задачи
в большей связи и искать поучения в па-

раллельных явлениях, оно по принципу не
считает нужным заглядывать далее своих
узких границ. По мнению Эд. Мейера, на-
стоятельно необходимо, чтобы историчес-
кое исследование – здесь, как и везде –
снова возвысилось до более универсальной
точки зрения. Специализация должна слу-
жить только средством: для великих задач
исторического исследования вся надежда
в том, чтобы оно снова сознало свой уни-
версальный характер как в современной,
так и в античной области”.35

Метод Ед. Мейера Владислав Петрович
називає порівняльним. Він часто звертаєть-
ся до аналогії, наводить приклади з нової
історії. Наближаючи давню історію до нової,
Ед. Мейер знаходить багато подібностей і
аналогій у їхньому історичному розвиткові.
Саме цим його праці цікавили В. Бузескула,
який виявляв інтерес до історії історичної
науки, її минулого і сучасних наукових течій.

У поглядах Ед. Мейера на історію В. Бу-
зескул помічає суперечність. Спочатку
Ед. Мейер стверджував, що тотожності в
історії її періодів не буває, а потім писав:
“средневековый мировой порядок во вто-
рой раз стал господствовать”. “Таким об-
разом, – зазначав щодо цього Владислав
Петрович, – человечество, по этому воз-
зрению, как бы обречено на своего рода
Сизифову работу… Эд. Мейер забывает то,
что он сам говорил на первых страницах
своего труда, а именно, что в истории ни
один период не может быть тождествен с
другим; он упускает из виду или не счита-
ет нужным отметить два важных обстоя-
тельства: во-первых, при всем параллелиз-
ме и аналогии в историческом развитии
древности с одной стороны, средних и но-
вых веков с другой, нет полного тождества
и повторения; в христианском, западно-ев-
ропейском средневековье наблюдаются
новые черты и элементы, которых нет в ан-
тичной древности, которые последней со-
вершенно чужды; и во-вторых, предшеству-
ющий период развития не прошел
бесследно: в наследие от него осталось
многое, что пережило века и влияло на пос-
ледующее развитие, – некоторые идеи, уч-
реждения, культура. Эд. Мейер как бы
отрицает здесь могущество и преемствен-
ность исторической традиции”.36

Аналізуючи праці Ед. Мейера, В. Бузес-
кул за взірець ставить його давню історію
“Geschichte des Alterthums”, яка не тільки
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підводить підсумок попереднім досліджен-
ням, але й прокладає нові шляхи. Це була
краща новітня праця з давньої історії, яка
на той час відповідала вимогам сучасної
науки. Як пише Владислав Петрович, “пос-
леднее слово науки”.
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Отже, В. Бузескул навчався майстер-
ності не тільки у видатних учених давнини,
але й у своїх сучасників, удосконалюючи
історико-критичний метод дослідження
своїми працями, створеними на докумен-
тальних незаперечних засадах істини.
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Немає сумніву, що доба гетьманування
Богдана Хмельницького (1648–1657 рр.) є
апогеєм історії держави, названої Військом
Запорозьким. Тому не дивно, що цій добі
присвячені твори такого визначного пред-
ставника історичної науки як Михайло Гру-
шевський [Грушевський 1922, 1928, 1931,
1937]. І все ж одна дуже важлива пробле-
ма Хмельниччини – міжнародні договори
Богдана Хмельницького – не була досі спе-
ціально досліджена і вимагає нового пере-
гляду. Справа в тому, що ці історичні доку-
менти минулого звичайно трактуються
вченими з погляду свого часу, тому зроб-
лено чимало закидів у бік Б. Хмельницько-
го [Грушевський 1922, 203–209], котрий, як
політичний діяч половини XVII ст., не міг
передбачити, що сучасні вчені вимагати-
муть від нього, аби він мислив категоріями
ХІХ–ХХ ст. Це мені вперше стало зрозу-
мілим, коли довелося зіткнутися з пробле-
мами Зборівського договору 1649 року.

Перший період розпочатої у 1648 році
революції Богдана Хмельницького в системі
Польської Речі Посполитої за виборення ук-
раїнської автономії закінчився Зборівським
договором 1649 р., який увів Україну як нову
політичну одиницю в міжнародну політику.
Незважаючи на те що про Зборівський до-
говір написано велику кількість наукової літе-
ратури різними мовами, вчені досі не вияви-
ли, хто представляв договірні сторони і чи
збереглися тексти, написані мовами договір-
них сторін? З погляду міжнародного права
XVII ст.1 договори могли укласти тільки
суверенні володарі, члени пануючої династії,
зокрема польський король Ян ІІ Казимир
[Bardach 1976, 88–91, 218–222] (1648–1668)
був членом пануючої польсько-шведської
династії Вазів, Іслам Ґірей ІІІ [Lane-Poole
1925, 236] (1644–1654), який брав участь в
укладанні договору, мав харизму роду Чінгіс-
хана, що свого часу володів усією Східною
Європою, український гетьман Богдан
Хмельницький [Kaczmarczyk 1988, 168–169;
Смолій 1993, 190] (1648–1657) не був дина-
стом, а лише підданим короля Польщі. Отже,
між ким було укладено Зборівський договір?
З тієї причини, що Б. Хмельницький не міг
бути договірною стороною у договорі з

польським королем, вважаю за доцільне ви-
сунути як робочу гіпотезу те, що партнера-
ми у Зборівському договорі були Ян ІІ Ка-
зимир, король Польщі, та Іслам Ґірей ІІІ,
кримський хан. І дійсно – відшукала ориґі-
нальні документи, які підтвердили цю гіпо-
тезу, а саме – у видавництві Східного інсти-
туту у Варшаві в 1939 році було видано
докторську дисертацію польського вченого
кримськотатарського походження д-ра Аб-
дули Зігні Сойсала “Ярлики Кримські з часів
Яна Казимира 1648–1668 рр.” [Soysal 1939].
Це був переклад документів з татарсько-
турецької мови XVII ст. на сучасну польську
мову. Коли мною опрацьовувалась збірка
Кримських Ярликів, то Ярлик № 1 [Soysal
1939, 21–22] навів на думку, що це і є та-
тарський ориґінал Зборівського договору в
перекладі. З інформації Зігні Сойсала можна
було зрозуміти, що в Польщі ХХ ст. існував
такий ориґінал Зборівського договору 1649 р.
Під час Другої світової війни велика части-
на польського державного архіву згоріла при
бомбардуванні Варшави, але все-таки по-
шук був продовжений, і мені пощастило:
ориґінал Зборівського договору 1649 року та-
тарсько-турецькою мовою дійсно зберігся в
Головному Архіві Давніх Актів у Варшаві
[Archiwum], ксероксну копію якого нам лю-
б’язно надіслали. Тоді науковий керівник моєї
праці проф. Омелян Пріцак звірив татарсько-
турецькомовний ориґінал договору з
польським перекладом д-ра Зігні Сойсала з
моїм українським перекладом, зробив цінні
поправки, і в такий спосіб ми вводимо цей
документ до наукового обігу. Моя гіпотеза
підтвердилася, коли серед опублікованих
документів АЮЗР [Акты... 1861, 409–416]
із РДАДА у Москві у тогочасному перекладі
Посольського приказу російською мовою
вдалося відшукати польську версію Зборів-
ського договору. По суті, обидва тексти Збо-
рівського договору в його татарській і
польській версіях мають однаковий зміст:
ідеться про двосторонній договір, укладений
між королем Польщі Яном ІІ Казимиром і
кримським ханом Іслам Ґіреєм ІІІ, який офі-
ційно не підтримував інтереси гетьмана Бог-
дана Хмельницького. Кримський хан вима-
гав від польського короля виконати вимоги

Л.Д. Пріцак
ЗБОРІВСЬКИЙ ДОГОВІР 1649 р.:

ПРОБЛЕМИ ТЕКСТІВ ТА ЇХНЬОГО АНАЛІЗУ
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Богдана Хмельницького, скодифіковані у
т. зв. “Пунктах” [Документы... 1961, 128–
131], які тепер мають назву “Декларація ко-
ролівської ласки” [Акты... 1861, 415–416]2.
А що ж собою представляє цей документ,
який учені впродовж 350 років вважали тек-
стом Зборівського договору 1649 року? Чо-
мусь вони не звернули увагу на те, що ця
декларація укладена не у формі договору.
Там не називаються договірні сторони тощо.
Походження цього документа таке: через те,
що Богдан Хмельницький не міг бути дого-
вірним партнером короля, він домовився зі
своїм союзником від 16 березня 1648 р. – ди-
настом Іслам Ґіреєм ІІІ, що кримський хан
репрезентуватиме гетьмана в договорі з
Яном ІІ Казимиром. А щоб дати змогу
Іслам Ґірею ІІІ відповідно репрезентувати
його інтереси, Богдан Хмельницький пере-
дав ханові  раніше складені 18 пунктів “Ви-
мог Війська Запорозького”. У ході перего-
ворів канцлер Польщі Єжи Оссолінський
разом із канцлером Кримського ханату Се-
фером Ґазі-агою відредагували текст цих
пунктів так, як було вигідніше королю, тобто
у вигляді “Декларації королівської ласки”, та
всі пункти Б. Хмельницького там були точ-
но передані, хоча часом в іншому порядку.
В документі йдеться про передачу трьох
польських воєводств – Київського, Брац-
лавського і Чернігівського – українському
гетьманові Богдану Хмельницькому з метою
встановити там окреме володіння без
польської адміністрації. Крім того, надаєть-
ся право встановити свою козацьку адміні-
страцію, суд, визнається авторитет Київ-
ського митрополита, підтверджуються права
й вольності Війська Запорозького, яке тоді
налічувало 40 000 осіб. Таким чином, було
надано економічну й політичну автономію
Війську Запорозькому в державній системі
Речі Посполитої. І за це представники ук-
раїнської історіографії, які недостатньо роз-
бираються у справах Зборівського догово-
ру, і по сьогодні називають дії кримського
хана “зрадою” [Грушевський 1922, 208].
Документи Зборівського договору стверд-
жують, що це не була зрада хана. Виникає
запитання – якою ж у дійсності була роль
кримського хана у Зборівському договорі?
На щастя, збереглися відповіді як Іслам
Ґірея ІІІ, так і Богдана Хмельницького на
пропозицію польського короля про мир.
Кримські Ярлики зі збірки д-ра Зігні Сойса-
ла № 3, 4, 5, 6 [Soysal 1939, 24–29] чітко зас-

відчують позицію хана як ґаранта миру під
час виконання Зборівського договору. До
кримського хана зверталися зі своїми  скар-
гами як польська, так і українська сторони.
Іслам Ґірей ІІІ через своїх агів проводив дос-
лідження щодо того, наскільки обидві сто-
рони порушують договір, тобто хан серйоз-
но трактує свою позицію як ґаранта договору,
і польська сторона визнає хана ґарантом
миру. Кримський хан у своїх Ярликах попе-
реджає Яна ІІ Казимира, щоб той не пору-
шував Зборівського договору, бо це призве-
де до війни.

Зборівський договір був продиктований
кримським ханом, але не Б. Хмельницько-
му, а польському королеві. Ще одне важли-
ве питання залишилося нез’ясованим
ученими: чи був Зборівський договір рати-
фікований? Документи рішень польського
Сойму, які були видані в ХІХ ст. під назвою
“Volumina Legum”, і щоденник литовського
канцлера Речі Посполитої Альбрихта Ста-
ніслава Радзивілла стверджують, що Збо-
рівський договір був ратифікований. Зок-
рема, у щоденнику литовського канцлера
Альбрихта С. Радзивілла від 23 грудня
1649 р. є такий запис: “... Король запитав
Сойму: “Чи “Пункти” і “Договірні статті”,
які укладені з татарами і козаками, мають
бути затверджені чи відкликані?.. Сойм,
вислухавши голоси кількох сенаторів, які
пропонували ратифікувати договір, прийняв
усі пункти договору загалом, без дискусії і
без того, щоб ті точки договору вписувати
до Актів Сойму...” [Radziwill 1980, 232].
Із даного “Volumina legum” процитую корот-
ку Заяву польського Сойму: “Декларацію
ласки” нашої (Яна Казимира), зроблену під
Зборовом для Війська Запорозького за зго-
дою Ваших усіх станів, ми підтверджуємо”
[Volumina 1859, 130].

Учені вважають, що Зборівський до-
говір був випадковим і не задовольняв
жодної сторони, тому вони своїх завдань
не виконували. Але документи, пов’язані  із
царським посольством кн. Рєпніна [РДАДА
1653; Соловьев 588–594], де обговорю-
ються ці справи, вимальовують об’єктивну
тогочасну картину. У звіті царського по-
сольства з уповноваженими послами (боя-
рином кн. Борисом Олександровичем
Рєпніним, кн. Федором Федоровичем Вол-
конським і дяком Алмазом Івановичем) до
Польщі у липні–серпні 1653 р. зазначаєть-
ся, що Б. Хмельницький вважав Зборів-
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ський договір базою для творення своєї ав-
тономної держави3. Гетьман хотів, щоб цар
допоміг йому змусити короля Польщі вико-
нувати умови Зборівського договору, аби у
такий спосіб закінчити польсько-україн-
ський конфлікт. Але король Польщі,
який вважав Зборівський договір ганебним
для себе,  наказав королівській канцелярії
створити свою версію Зборівського
договору у двох варіантах. Один варіант –
для внутрішнього користування – під на-
звою: “Relacio gloriasissimae expeditionis,
victoriosissimi progressus, faustissimae
pacificationis cum hostibus Srmi et Potentissimi
Dni J.Carimiri Regis Poloniae”, що зберігаєть-
ся у Rekopisie Ossolińskich, invent. Nr. 225.
Другий варіант – для користування за ме-
жами Польщі – мав назву: “Relacio altera,
quae ad exteros missa est”, польський варі-
ант якого зроблений Cieciszewskim і теж збе-
рігається в Rekopisie Ossolińskich, invent. Nr.
1845. teka 14. Обидва варіанти написані ла-
тинською мовою. Справжній польський ва-
ріант було знищено після створення цих двох
офіційних редакцій Зборівського договору.

Іслам Ґірей ІІІ передав копію ориґіналу
польської версії Б. Хмельницькому, тому
договір зберігається в перекладі тогочасною
російською мовою посольського наказу в
документах РДАДА, опублікований в АЮЗР.

Зі сказаного вище зрозуміло, наскільки
заплутана історія Зборівського договору
1649 року, і як творилися його основні текс-
ти. Отже, основних текстів було чотири.
Перший – це кримська версія договору, яка
зберігається в оригіналі в ГАДА у Варшаві.
Три інші документи збереглися у копіях, але

їхня автентичність не підлягає жодним сум-
нівам. Це є польська версія договору із
РДАДА. Наступні тексти – т. зв. “Декла-
рації ласки короля”, або умови Зборівсько-
го договору, які збереглися у чисельних ко-
піях, у т. ч. в ГАДА у Варшаві, а також
текст вимог Війська Запорозького, що має
назву “Пункти Хмельницького” як складо-
ва польської версії, яка зберігається у чи-
сельних копіях і видана у збірці “Документи
Богдана Хмельницького (1648–1657).

Існують ще три документи, які допов-
нюють розуміння політичної атмосфери
часів укладання Зборівського договору.
Перший документ – коротка заява Сойму
про договір із кримським ханом без наве-
дення документів. Другий і третій докумен-
ти  були названі вище латинською мовою –
це дві реляції Яна Казимира про свої фан-
тастичні перемоги у боротьбі із Військом
Запорозьким і  Кримським ханством. Одна
призначена для внутрішнього використан-
ня, а друга – поза межами країни. Там ко-
лишній єзуїт Ян Казимир мав успіх, бо євро-
пейська преса подала витвори  його фантазії
в зарубіжній пресі як факт. Французькою
мовою текст Зборівського договору вийшов
у Парижі в “Gazette de France” № 117 від
2 жовтня 1649 р. У Німеччині, у Гамбурзі,
вийшла “Europaeische Mitwochentliche
Zeitung”, ч. 36 у вересні 1649 р.; в Англії, у
Лондоні, дві публікації: “The Moderate
Intelligencer” від 4 жовтня 1649 р., ч. 237
та “A Brief Relation” – від 16 жовтня
1649 р., ч. 3.

Цю проблему у кількох своїх працях спе-
ціально вивчав проф. Теодор Мацьків.

1 Bodin Jean, Les six livres de la République. Paris 1576. Засновник міжнародного права, про нього
див.: Chauviré R. Jean Bodin, auteur de la République. – Paris 1914.

2 Михайло Грушевський видав “Декларацію ласки” у своїй “Історії України-Руси”. – Т. 8. –  Ч. ІІІ. –
С. 215–217: “Щоби написати цей текст, – пише вчений, – я користувався головно копією, вписаною до
книги кор. кан. (архіва москов. загран. справ), але вона теж не бездоганна; очевидні помилки, її я
поправляв на підставі інших текстів. Копій в рукописах багато: Архів цар. Польського, Сношен. съ
Малороссіей архива справ загран. № 26 і 28, Осолін. 225 і 3564 Ґолінського с. 29, Чартор. 375, теки
Нарушевича 144. Radziwill Albrycht S. Pamiętnik. T. 3. – С. 211–212 коротко подана “Декларація ласки”.

3 Мацьків Теодор. Повстання Богдана Хмельницького та Зборівський договір у західноєвро-
пейських джерелах // Український історик. – Т. 32 (1995). – С. 154 – 164; Т. 34 (1997). – С. 80 – 90; Т. 35
(1998). – С. 135 – 149. Він же. Англійський текст Зборівського договору з 1649 // Український істо-
рик. – Т. 7 (1970). – С. 110 – 121. Мацьків Теодор. Zborowski traktat pokojowy w pracie angielskiej z
1649 roku. Sprawozdania z czynnosci i posiedzen Polskiej Akademii Umiejętności. – Kraków, 1997. –
T. LXI. – C. 146 – 155; Der ukrainisch-polnische Friedensvertrag von Zboriv in der deutchen Fassung
von 1649 und seine Vorgeschichte // Zeitschrift für Ostforschung. – 1993. – T. 42. – № 1. – C. 21 – 39.
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Центральний принцип індійської цивілі-
зації – “єдність у розмаїтті” – відбиває плю-
ралізм суспільства, який має декілька
профілів. Серед них, поруч з національним
та конфесійним, одним із визначальних є
кастовий. Хоча від 1951 року в незалежній
Індії офіційно перестали враховувати кас-
тову приналежність (наприклад, під час пе-
реписів населення), цей фактор продовжує
відігравати значущу роль у житті індійсько-
го суспільства. Кастова система (точніше –
система варн-джаті) має багатовікову
історію, протягом якої значно трансформу-
валася. Наразі говорять про наявність в
індійському суспільстві понад 3 тисяч різних
каст, хоча деякі називають – 15 тисяч [Ала-
ев 2003, 31]! Приналежність до будь-якої з
них для самих індійців зазвичай є абсолют-
но очевидною, в той час як європейцям у
такому розмаїтті розібратися вкрай склад-
но. Зазначимо також, що звернення з пи-
танням “до якої касти Ви належите?” є
просто некоректним вчинком. Водночас
представники вищих каст у будь-який
спосіб обов’язково повідомлять про свій
високий статус, бо справді ним пишають-
ся. Іноді будь-які питання чи пояснення вза-
галі зайві, оскільки прізвище та ім’я людини
часто “показують” кастову приналежність,
що можуть зрозуміти навіть європейці, які
хоча б трішечки обізнані з індійською куль-
турою. Наприклад, прізвища Тріведі (“зна-
вець трьох вед”), Чатурведі (відповідно –
чотирьох), Джоші, Пандей можуть мати
лише брахмани і ніхто інший.

Слід зазначити, що феномен касти завж-
ди притягував як західних дослідників, так
і самих індійців (як учених, так і суспільних
діячів, представників національно-визволь-
ного руху), отже, неможливо навіть корот-
ко висвітлити історію дослідження касти.
Хотілося б, проте, відзначити внесок росій-
ської (радянської) індології у дослідження з
цієї проблеми, оскільки ця література була
доступна широкому колу українських чи-
тачів. Праці, передусім, А.А. Куценкова
та М.К. Кудрявцева, а також Л.Б. Алаєва,

К.З. Ашрафян, Г.М. Бонгард-Лєвіна,
Н.Р. Гусєвої, Б.І. Клюєва, Є.С. Юрлової
та інших присвячені особливостям функціо-
нування кастової системи на різних етапах
індійської історії. Більшість із них,
однак, зосереджена на класичному індій-
ському суспільстві. Фактично, лише праці
А.А. Куценкова детально висвітлюють
проблеми сучасної касти в Індії і розкрива-
ють складні механізми взаємовпливу тра-
диційної системи та сучасної демократії. Це
питання є надзвичайно складним і цікавим,
викликає великий інтерес в Україні, тим
більше, що на думку самих індійців, “...знов
і знов проблема касти залишається ваго-
мою та нагальною – на початку ХХІ сто-
ліття, так само, як на початку століття
ХХ-го” [Shivaramaya 1998, 241].

Самі індійці часто визначають касту як
“певний, визначений стан розуму”, що цілком
слушно з огляду на існування кастової мен-
тальності. Протягом тисячоліть система
варн-джаті була цементуючою силою
індійського суспільства, запорукою його
стабільності, за її межами існування окре-
мої людини практично взагалі було немож-
ливим. До того ж, кастова система, “іде-
альний сплав жорсткості та гнучкості”, як
називав її Дж. Неру, – виключно індійське
явище, що не має аналогів у сучасному світі
(на відміну від давнини). Слід також пояс-
нити вживання терміну “система варн –
джаті”: він є більш правильний, ніж прос-
то “кастова система”. І справа не лише в
тому, що “каста” – запозичене з порту-
гальської мови слово, що означає “рід, різно-
вид”, і, можливо, походить від латини, де
“castus” – “незмішаний, незайманий”. Заз-
начений термін краще висвітлює структу-
ру і трансформацію системи, яка походить
з давньоіндійської системи чотирьох варн –
брахманів, кшатріїв, вайшьїв та шудр, ос-
вяченої індуїстськими авторитетним текс-
тами. Різні фактори спричинили згодом по-
яву нових соціальних груп, власне джаті, –
розділення праці, включення до індійського
культурного ареалу нових етнічних общин,

О.А. Борділовська
КАСТОВИЙ ФАКТОР У ЖИТТІ СУЧАСНОГО

ІНДІЙСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
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ускладнення соціальної стратифікації,
змішані шлюби, іноземні вторгнення тощо.
Тому в сучасній індології (російській зокре-
ма) виник навіть новий термін – “кастова
матриця” [Рашковский 2003, 57]! Усе це
згодом призвело до великої кількості
джаті, але слід пам’ятати, що кожна з них
“відповідає” своїй варні. Щоправда, іноді
виникають великі суперечності щодо такої
“відповідності”, зокрема в різних регіонах.

Безумовно, інститут каст сьогодні не має
колишніх пріоритетів – у порівнянні з серед-
ньовічним суспільством, наприклад. Про-
те каста як суспільне явище і своєрідний
індійський феномен багато в чому продов-
жує не тільки регулювати повсякденне жит-
тя населення, але й має певний влив на полі-
тичний і навіть господарський розвиток
країни. Окремо слід говорити про існуван-
ня кастової ментальності: високий касто-
вий статус і сьогодні є запорукою життєво-
го успіху, він дає більше шансів на
отримання хорошої освіти, забезпечує
необхідні зв’язки для успішної кар’єри і зро-
стання матеріальних статків. Навіть
зовнішність і вихованість, хороші манери
впливають на більшу прихильність у
суспільстві.

Щоб з’ясувати механізми такого впли-
ву, слід коротко пригадати основні критерії
визначення касти. Ось одне з них: “Каста –
група людей, які осмислюють свою то-
тожність, укладають шлюби лише поміж
собою, мають чітке коло традиційних за-
нять, а також – специфічні звичаї, обряди...,
та займають визначений стан у системі
соціального престижу” [Индуизм 1996,
232]. Індолог Бешем свого часу визначав
касту як “...систему груп..., кожна з яких
має ендогамний характер і члени якої мо-
жуть приймати разом їжу та мають свою
власну професію” [Бешем 1977, 160]. Тут
слід пригадати коротке визначення окремих
груп індійського населення, що його свого
часу дав російський купець Афанасій
Нікітін: “А всех вер в Индии восемьдесят
и четыре веры… А разных вер люди друг
с другом не пьют, не едят, не женяться”
[Хожение 1986, 48]. Тобто, кастовий фак-
тор найсильніше виявляється у трьох сфе-
рах: шлюб, їжа і професія. Останній показ-
ник є дуже важливим, проте все ж таки не
визначальним, особливо в умовах сьогоден-
ня, оскільки за певних умов людина може
змінити вид діяльності, тобто каста аж ніяк

не нагадує ремісничий цех Західної Євро-
пи. Водночас підвищити свій кастовий ста-
тус, змінивши культурні звички, але збері-
гаючи “нечисту” професію, дуже важко.
Деякі зауваження щодо етимології назв
джаті. Як уже зазначалося, досить з ве-
ликим ступенем вірогідності за ім’ям та
прізвищем можна простежити походження
людини – з якої він касти, звідки родом.
Серед ремісничих каст поширена традиція,
за якою назва професії стає прізвищем, на-
приклад: Кумбгар (гончар), Телі (масло-
бійник), Чамар (шкіряних справ майстер,
“брудна” професія, отже – дуже низький
соціальний статус), Лунія (видобування та
продаж солі), Сунар, або Соні (ювелір, зо-
лотих справ майстер). Щоправда, останню
касту вважають кшатрійською, оскільки
золото – дуже благородний метал. Статус
завжди пов’язується з характером праці,
найвищий – належить всім “розумовим”
професіям, фізична праця завжди оцінюєть-
ся нижче, проте різна – по-іншому. Особ-
ливе значення має також чітка позиція у
соціальній ієрархії, саме завдяки її статусу
та співвідношенню одна до одної вони й
складають систему, як зазначає Л.Б. Алаєв
[Алаев 2003, 31].

Спираючись більше на індійських дос-
лідників, пропонуємо такі основні “показни-
ки”, характерні риси касти:

– ендогамія;
– суворі правила щодо приготування та

споживання їжі та води, пов’язані з “риту-
альною чистотою”;

– для багатьох каст – усталена профе-
сійна діяльність;

– принцип чіткої структурної ієрархії;
– найвищий авторитет брахманів;
– приналежність до касти від народжен-

ня, спадковість;
– неможливість змінити касту за життя

людини;
– звичаї та обряди, притаманні лише цій

касті.
Ось чому, як зазначала російський індо-

лог Н. Гусєва, в Індії практично неможли-
во видати себе за члена чужої касти: “ви-
казує” абсолютно все – їжа, стиль життя,
одяг, мова, кількість “необхідних” ритуалів,
“свій” храм і навіть “свої” свята [Гусєва
2002, 211]. Так само неможливо “покінчи-
ти” раз і назавжди з кастовою системою,
про що свідчать відомі факти з історії:
спроби мусульман та представників інших
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релігій побороти кастову залежність приз-
вели до нового феномену, а саме – утво-
рення каст серед індійських мусульман,
християн тощо. Так само, деякі групи
індуїстського населення – прихильники
руху бгакті або секта лінгаятів, які прин-
ципово відмовлялися від кастової не-
рівності, самі ставали замкнутими общи-
нами, які дуже нагадували касти. Тобто, в
умовах індійського суспільства поява будь-
якої нової спільноти – етнічної, конфесій-
ної – все одно рано чи пізно призводила до
її хоча б часткового перетворення на кас-
ту. Першим, хто справді закликав індійців
до відмови від кастової нерівності, був
М. Ганді, який прагнув не лише незалеж-
ності, але й реформації індійського суспіль-
ства [Мартышин 1998, 113].

Заклики до “ліквідації” кастової систе-
ми час від часу лунали у вже незалежній
Індії. Одним із перших такі наміри оголо-
сив “батько індійської Конституції”
Б.Р. Амбедкар, який дійсно все своє життя
послідовно боровся за права членів нижчих
каст, стверджуючи, що “політична тиранія –
ніщо у порівнянні з соціальною”. Доктор
Бгімрао Рамджі Амбедкар – за походжен-
ням з “низької” касти махарів, здобув чу-
дову освіту, у тому числі – і за кордоном,
але все своє життя відчував тягар власно-
го походження. Практично вся його
діяльність була націлена на здобуття низь-
кокастовими індусами рівних прав з інши-
ми членами суспільства. З цією метою він
заснував у 1942 р. їхнє перше політичне
об’єднання – Федерацію зареєстрованих
каст [Юрлова, 1989, 60–62]. Робота над
проектом Конституції надала Амбедкару
можливість закріпити в основному законі
багато власних ідей, які до того знайшли
відображення в його працях. З упевненістю
можна говорити про те, що саме завдяки
його наполегливості і зацікавленості до Кон-
ституції увійшли положення про заборону
кастової дискримінації. Проте насправді
втілення в життя цих положень виявилося
надзвичайно складним, хоча б тому, що не-
можливо змінити одразу кастову мен-
тальність індусів (зокрема, розчарування
Амбедкара привело його до звернення у
буддизм).

Ще однією невдалою спробою “бороть-
би з кастами” була програма, проголошена
лідером молодіжного крила ІНК Санджаєм
Ганді, старшим сином І. Ганді у середині

70-х років. Програма складалася з п’яти
пунктів (ліквідація інституту недоторканних,
обмеження народжуваності, боротьба за
чистоту вулиць, відмова від приданого та
ліквідація неграмотності) і була прикладом
радикального, проте неконструктивного
підходу [Новейшая история 2001, 240].

Кастовий розподіл суспільства не мог-
ло іґнорувати й законодавство країни. Відо-
мо, що індійська Конституція багато в чому
орієнтувалася на вже відомі акти, зокрема
щодо гарантій прав людини. Оскільки сус-
пільним ідеалом проголошувалось демок-
ратичне суспільство, Конституція Індії
ґарантує рівність усіх громадян, незалежно
від релігії, раси, касти, статі чи місця на-
родження (ст.15), а стаття 16 засвідчує
рівність можливостей під час робочого най-
му і тим самим є гарантією проти дискри-
мінації окремих общин. Стаття 17 заборо-
няє практику недоторканності з метою
досягнення якомога більшої рівності: “Не-
доторканність” скасовується, а її практика
у будь-якій формі забороняється. Будь-які
обмеження в правах за мотивами “недо-
торканності” є злочином, що карається за
законом” [Басу 1986, 167]. Більше того, пар-
ламент уповноважений статтею 35 вида-
вати закони, що передбачають покарання
таких злочинів. Проте сам термін “недо-
торканність” Конституцією визначений не
був, оскільки вважалось, що й так відомо,
про що йдеться.

Так само в Конституції відсутнє визна-
чення зареєстрованих каст і племен та
інших відсталих класів (термін з’явився під
час британського правління і довгий час
існувала плутанина щодо того, кого він, влас-
не, визначає: шудр, але не недоторканних),
хоча їхнє існування, так само як існування
інших меншин (наприклад релігійних), є
серйозною перешкодою на шляху розбудо-
ви справжнього демократичного суспіль-
ства, і тому основний закон має забезпечи-
ти їхнє гідне становище та подальший
прогрес і повну інтеґрацію у суспільстві.
Згідно ст. 341–342 президент уповноваже-
ний складати перелік таких каст і племен
після консультацій з губернаторами штатів,
і потім його має розглядати парламент.
Таке невизначене формулювання в основ-
ному законі категорій представників низь-
ких за соціальним статусом груп населен-
ня спричинило необхідність подальшої,
більш детальної розробки питань, пов’яза-
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них із ґарантією їхніх прав та реалізацією
можливостей. Урядом було призначено де-
кілька комісій з метою з’ясування стану
проблеми. Вони отримали назви за імена-
ми осіб, які їх очолювали – Калелкара та
Мандала. Діяльність цих комісій заслуго-
вує на окрему увагу.

Перша комісія з проблеми відсталих
класів була затверджена за наказом Пре-
зидента Індії під егідою 340-ї статті Кон-
ституції 29 січня 1953 року та підготувала
свій рапорт у березні 1955 р. Комісія розро-
била критерії для визначення відсталості:
низьке соціальне становище у традиційній
кастовій системі індуїстського суспільства;
нестача освіти у більшості визначеної кас-
ти чи іншої спільноти; відсутність представ-
ництва у державних службах; неадекватне
представництво у галузях торгівлі, комерції
та промисловості.

Результатом діяльності комісії Калелка-
ра став також список 2,399 відсталих класів
по всій країні, з яких 837 було кваліфіковано
як “найбільш відсталі”. За деякими кате-
горіями до “відсталого” класу спробували
навіть віднести абсолютно всіх жінок (!)
Слід зазначити, що комісія не змогла пода-
ти одностайний рапорт, оскільки деякі чле-
ни не погодилися з визначенням принципо-
вих питань і категоріального апарату. Навіть
сам голова комісії Кака Калелкар звернув-
ся з листом до Президента країни, в якому
висловився проти визначення категорії
відсталості за кастовою приналежністю.
Уряд Індії ухвалив 3 вересня 1956 р. спе-
ціальний Меморандум, який докладався до
рапорту комісії, де, зокрема, визнавалося:
“неможливо заперечувати, що кастова сис-
тема є найбільшою перешкодою на шляху
нашого прогресу до егалітарного суспіль-
ства, і визнання деяких каст як відсталих
може прислужити підтримці і навіть еска-
лації існуючих розбіжностей за кастовою
основою” [Radhakrishnan 1998, 406]. Після
подання до парламенту зазначеного вище
Меморандуму, Уряд, загалом не задоволе-
ний роботою комісії, намагався визначити-
ся щодо “інших можливих критеріїв відста-
лості”, не пов’язаних з кастою. Це стало
предметом обговорення під час конференції
представників штатів 7 квітня 1959 р., про-
те жодного конструктивного рішення досяг-
ти не вдалося. Згодом, на початку 60-х рр.
офіційно було визнано, що запропонований
перелік відсталих каст не буде братися до

уваги, і на підставі належності до тих чи
інших груп населення, класифікованих як
відсталих, резервація службових місць не
проводиметься. Тим більше, що уряд кож-
ного окремого штату може запропонувати
свій власний перелік – на противагу цент-
ральному, і враховувати лише власні умови.

Отже, в Індії існує серйозне протиріччя
між основними правами населення та го-
ловними директивами державної політики.
Як уже зазначалося, забезпечення соціаль-
ної справедливості реґламентується Кон-
ституцією країни, зокрема статтями 15(4)
та 16(4). Проте реалії є такі, що, незважа-
ючи на всі юридичні запобігання, 90% най-
вищих посад у державі обіймають пред-
ставники вищих каст, які становлять 18%
індійського населення [Caste 1996, 411].
Така ситуація склалася внаслідок багато-
вікового розподілення індійського суспіль-
ства на касти з їхнім принципом спадко-
вості, обмеженості та сприйняття такого
розподілу за належне абсолютною
більшістю населення. Тому одним із
справді найскладніших завдань, які поста-
ли перед Індією після здобуття незалеж-
ності, було і є питання виправлення такої
диспропорції та побудова більш егалітар-
ного суспільства.

Ці болючі проблеми стали предметом
глибокого дослідження під час роботи на-
ступної комісії на чолі з Б.П. Мандалом, яку
було засновано за наказом Президента
1 січня 1979 року. До речі, під час перебу-
вання Мандала – за походженням з низької
касти удавів – на посаді міністра штату
Біхар, у складі уряду 34% портфелів нале-
жало представникам відсталих каст, хоча
ще на початку 60-х вони обіймали лише 8%
посад в уряді цього штату. Комісія підвела
підсумки попередньої роботи і визначила
коло найбільш суперечливих питань, пов’я-
заних з проблемою резервації місць та
інших засобів забезпечення прав відсталих
груп населення. Слід зазначити, що друга
комісія провела велику роботу з аналізу си-
туації в різних регіонах (північ – південь) та
штатах Індії, що є дуже суттєвим, зважаю-
чи на об’єктивні реалії – відмінність касто-
вого розподілу кожного штату. Зокрема,
йшлося про феномен сильного антибрах-
манського опору з боку зареєстрованих
каст та інших відсталих класів на півночі
країни та майже повну його відсутність на
півдні. За допомогою Інституту суспільних
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наук Тата (Бомбей) була проаналізована
ситуація у чотирьох штатах – Уттар-пра-
деш, Біхар, Карнатака і Тамілнаду.

Після проведення досліджень у різних
регіонах комісія Мандала дійшла загально-
го висновку, що “...за умов демократично-
го устрою, кожен індивід та кожна спільно-
та має законне право брати участь в
управлінні країною. Ситуація, яка призво-
дить до фактичної нівеляції цього права для
приблизно 52% населення країни, має бути
терміново виправлена” [Report 1996, 437].
Цифра 52% дійсно вражає уяву, та от на-
скільки вона виправдана? Тут постає питан-
ня про критерії визначення відсталості, а їх
було запропоновано аж 11: 4 стосувалося
соціальної відсталості, 3 – освітянської та
4 – економічної. Серед критеріїв були такі,
як заміжжя до 17 років та наявність питної
води не ближче, ніж за півкілометра від
оселі. Всього до категорії відсталих було
зараховано 3,743 підкасти, хоча мова йшла
не лише про індусів, але й про представ-
ників інших конфесій. Як зазначали навіть
причетні до роботи комісії службовці, кри-
терії було визначено досить спонтанно, без
справжнього обговорення цього питання.
Так само й кількість людей, які їм відпові-
дали, є суперечливою, оскільки досліджен-
ня проводилося вибірково – в кожному
окрузі брали за приклад два села й одне
місто,  а потім вираховували загальну (при-
близно можливу) кількість відсталих каст.
На думку багатьох соціологів, насправді
кількість могла бути іноді вдвічі меншою
[Radhakrishnan 1998, 207].

З метою конкретного втілення завдань
з виправлення означеної ситуації, Комісією
була запропонована ціла схема для пред-
ставництва та резервації місць найнижчим
прошаркам населення, яка зводилася до
викладеного нижче. Зареєстровані касти та
племена становлять 22,5% населення Індії,
отже, така сама кількість представницьких
місць в усіх службах має бути зарезерво-
вана саме для них, у кожному штаті ця циф-
ра відповідно могла змінитися. Хоча відста-
ле населення, за підрахунками комісії
Мандала, становило 52% (індуси та неіндуси
разом), вони могли розраховувати на 27%
зарезервованих місць, оскільки за законом
загальна кількість таких місць має бути
меншою, ніж 50% (50 – 22,5 = 27,5%). Що-
правда, рекомендації Мандала фактично не
були розглянуті урядом, цьому завадила

зміна влади. До них звернулись набагато
пізніше, під час прем’єрства Р. Ганді і ще
пізніше, в 90-х рр., і завжди вони викликали
неодностайну реакцію. Вважається, що до
політики мандалізації вперше серйозно звер-
нувся коаліційний уряд на чолі з В.П. Сінг-
хом наприкінці 80-х рр. [Radhakrishnan 1998,
219]. Проте на офіційному рівні завжди
підкреслювалось, що резервування не може
бути основним засобом здійснення соціаль-
них реформ.

Слід ще раз підкреслити, що кастовий
розподіл індійського населення значно
відрізняється залежно від території, що
створює додаткові перешкоди для втілен-
ня офіційних рекомендацій у життя. Широ-
ковідомим є той факт, що серед індусів шта-
ту Джамму і Кашмір більшість завжди
становили брахмани, яких тут зазвичай на-
зивають пандитами (одна з категорій уче-
них-брахманів). У 1947 році кількість каш-
мірських пандитів становила 70 тисяч, і
вони завжди були найбільш освіченою вер-
ствою кашмірського населення (біля 70% –
освічені, це надзвичайно високий відсоток
для Індії і нині) [Пуляркін 1956, 107]. До
кашмірських пандитів належала й родина
Дж. Неру, про що він докладно розповів у
своїй біографії. Серед догрів – етнічної гру-
пи, яка становить більшість населення у
Джамму, південній частині штату, так само
переважають брахмани, і деякі села були
виключно брахманськими. Щоправда, брах-
мани здебільшого перетворилися на селян.
Лише незначна їх частина залишилася жер-
цями і зберегла відповідне шанобливе став-
лення, інші ж певною мірою “демократизу-
валися”. Взагалі дослідники звертають
увагу на той факт, що кастова дискриміна-
ція в Кашмірі не мала такого принизливого
характеру, як в інших частинах країни; на-
впаки, до певного часу земля Кашміру була
взірцем віротерпимості, оскільки тут про-
тягом тривалого періоду жили представни-
ки різних релігійних течій. І лише поділ на
Індію і Пакистан спричинив страшні за на-
слідками непорозуміння. Натомість у до-
сить відсталому Біхарі міжкастові проти-
річчя проявляються з набагато більшою
силою, про що пишуть індійські автори:
“Інтеліґентні біхарці жаліються з приводу
того, що якщо інші усвідомлюють себе як
бенгальці або панджабці, чи парси та му-
сульмани, в Біхарі їхні співвітчизники вва-
жають себе тільки бгуміхарами, раджпу-
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тами, каястхами та мітхіл-брахмана-
ми...” [Сдасюк 1981, 137]. В Уттар-пра-
деші відсталі касти становлять 42% насе-
лення, серед них 9% – ядави, які, фактично,
очолили рух за надання реальних прав ниж-
чим прошаркам населення. Економічні ре-
форми, передусім земельні, надали їм пев-
ного поштовху не тільки для господарського
піднесення, але й для політичної боротьби.
Вважається, що саме завдяки підтримці
ядавів Джаната парті отримала перемогу
1977 року [Caste 1996, 144].

Розглядаючи кастовий фактор у житті
індійського суспільства, неможливо обійти
проблему недоторканних – не з правової
точки зору, а з позицій реальності. Термін
“недоторканні” має швидше англійське, ніж
індійське походження, він з’явився саме в
колоніальні часи. Традиційно індуси нази-
вали таких людей “аварнья”, тобто – “поза-
кастові”. М. Ганді, який вперше звернувся
до проблеми нижчих верств населення і по-
бачив у них резерв для антиколоніальної бо-
ротьби (до того Індійський Національний
Конґрес фактично іґнорував проблему не-
доторканних), свого часу запропонував
термін “харіджани” – сини божії, закли-
кавши до більш людяного ставлення до них.
Вживання цього терміна почалося ще в
1935 р., коли Ганді вперше випустив щотиж-
невик “Харіджан” [Юрлова 2003, 106]. Про-
те у 1990 році назва “харіджани” була офі-
ційно знята Урядом країни і тепер не
використовується в офіційних документах.
Сучасна широковживана назва для ко-
лишніх недоторканних запропонована сво-
го часу Б.Р. Амбедкаром – “даліти”, що в
перекладі з санскриту означає “пригноб-
лені”. Термін затвердився у політичному
обігу ще на початку 70-х років. Сьогодні
проблема далітів залишається вельми ак-
туальною; їх чисельність становить, за оцін-
ками соціологів, приблизно 16% індійсько-
го населення.

З проблемою далітів тісно пов’язане
питання прозелітизму – переходу віруючих
із соціально незабезпечених прошарків на-
селення до іншої конфесії. Відомо, що
М. Ганді ставився до такого шляху вирі-
шення проблем цілком негативно, він вза-
галі не схвалював зміни віри з будь-яких
причин. Натомість доктор Амбедкар,
більш послідовний борець за права недо-
торканних, першим подав такий приклад:
уже на схилі життя, перебуваючи у стані

певного відчаю від неможливості звільни-
ти Індію від кастового ярма, він разом з
великою (майже 0,5 млн.) общиною ма-
харів (низька каста з Махараштри, до якої
він належав і яка налічує близько 9% насе-
лення штату) у жовтні 1956 року прийняв
буддизм.

До речі, день народження доктора Ам-
бедкара офіційно в Індії вперше відсвятку-
вали лише у 1985 році, у 1991 – вже було
офіційно визнано його великі заслуги перед
суспільством (до 100-річного ювілею); сьо-
годні ж його ім’я справді вшановують у
різних частинах країни. Далося взнаки не
тільки вороже ставлення до його діяльності
представників вищих каст, але й стримана
оцінка з боку уряду, адже в багатьох про-
грамних документах ІНК йшлося про пер-
спективу побудови безкласового і безкас-
тового суспільства. До того ж, свого часу
не виправдалися надії Амбедкара щодо
прояву “доброї волі” вищих каст у послаб-
ленні кастового ярма і турботи про підви-
щення статусу низькокастових індусів.

Стосовно прозелітизму слід також заз-
начити, що перехід до іншої конфесії не
може стати стовідсотковим порятунком від
кастової системи. Широковідомим є той
факт, що серед індійських мусульман та
християн існують чітко розмежовані групи
населення, які багато в чому нагадують
касти. Зокрема, такі критерії, як ендогамія,
ієрархія, визначення статусу за народжен-
ням, професійна діяльність можна знайти у
стратифікації названих вище релігійних мен-
шин. Щоправда, винятків тут більше, ніж у
середовищі індусів. Новонавернені будди-
сти майже завжди продовжують дотриму-
ватися багатьох звичних ритуалів індуїзму,
а за спогадами індійської дослідниці Ніри
Бурра, у селищі нео-буддистів-махарів у
кожному домі на стіні можна було побачи-
ти портрети Будди, Амбедкара та індуських
богів [Caste 1996, 162]!

Християни в Індії становлять лише 2,6%
населення, і більшість (63%) мешкає у чо-
тирьох південних штатах, у Кералі – 32%
[Caste 1996, 266]. Саме тут на початку
нової ери з’явилися перші послідовники віри
Христової – християни Св. Томаса, або
сирійські. Їхні нащадки й досі традиційно
прирівнюють себе до найвищих каст і ма-
ють назву намбутхірі-брахмани. Коли у
XVI ст. у Кералі з’явилися португальці,
сирійські християни представляли собою
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окрему, досить високорозвинуту спільноту,
повністю інтеґровану в індуїстське суспіль-
ство. Тоді ж в Індії розпочинається місіо-
нерська робота європейців, португальців,
згодом – голландців, французів та англійців,
результатом якої стала поява індійських
католиків і протестантів. Протестантами
стали представники багатьох знедолених
каст, причому практикувався саме масовий
перехід у нову віру цілими кастами. Тоді ж,
у XIX столітті, завдяки зусиллям як като-
лицьких, так і протестантських місіонерів,
у нову віру звернулися деякі племена. Нині
приблизно 50% християн в Індії – даліти за
походженням,  від 15 до 20% – племінного
походження, і лише 25 християн – вихідці з
вищих каст, здебільшого – сирійські хрис-
тияни [Caste 1996, 269]. Формально
індійські християни (як і всі інші) виступа-
ють за рівність і тому не визнають касто-
вого розподілу, та насправді єдності між
ними також не існує, хоча спілкування в них
простіше, ніж поміж індусами. Ставлення
до них з боку вищих каст традиційної
індуїстської ієрархії досить негативне –
з огляду на їхнє походження та “нечисті”
професійні заняття (наприклад, медичні се-
стри в Індії досить часто християни). Ос-
таннім часом простежується певне збли-
ження двох конфесій, передусім певна
“індуїзація” християн, їхнє сприйняття за-
гальноіндійських цивілізаційних цінностей.

Серед індійських мусульман ситуація ще
більше подібна до кастової системи – вна-
слідок чіткої стратифікації за походженням
та більш тривалого періоду сумісного існу-
вання з індусами. Нагадаємо, що всі му-
сульмани в Індії поділяються на ашрафів
та аджлафів, перші з яких мають вищий
статус, оскільки є нащадками іноземців-му-
сульман, а другі – нащадки індусів, які прий-
няли іслам. Якщо ашрафи мають чітку
стратифікацію за етнічним походженням –
сейіди, шейхи, патани та моголи, ієрар-
хія серед аджлафів будується за принци-
пом професійної діяльності, як і в індусів
[Muslims, 13]. Між собою ці дві великі гру-
пи мусульман будують стосунки за прикла-
дом системи “джаджамані”, тобто – “пат-
рон – клієнт”, і загалом вони також є більш
демократичними, а ритуали “очищення” у
разі спілкування з представниками “бруд-
них” професій, набагато простіші, ніж в
індусів. Як у мусульман, так і в християн
звичай ендогамії надзвичайно поширений

серед окремих верств, проте винятків тут
набагато більше, ніж в індуїстському сере-
довищі.

Таким чином, каста певною мірою про-
низує всі верстви індійського суспільства,
система варн – джаті і нині є організу-
ючим принципом соціальної інфраструкту-
ри на всіх рівнях – у повсякденному житті,
економіці та культурі. Соціальна градація
суспільства, в тому числі поділ на касти,
має віддзеркалення і на політичній арені. Як
уже зазначалося, державна еліта Індії скла-
дається з представників вищих варн, вони
ж, до речі, завжди були основою ІНК (46% –
брахмани, каястхи, кшатрії та вайшьї).
Наприклад, досі посаду прем’єр-міністра
обіймали виключно брахмани і 50% дер-
жавних службовців І класу також станов-
лять брахмани. За результатами проведе-
них на початку 90-х рр. незалежних
досліджень Дж.П. Сінгха, навіть більш ніж
50% міністерських посад високого рівня на-
лежало брахманам. Щоправда, тут також
є винятком: Міністерство бензину та газу –
46,3% та Міністерство фінансів – 13,9% !
Так само, за спостереженнями Сінгха, на
загальноіндійському рівні брахмани продов-
жують домінувати у службах Президента,
Прем’єр-міністра, губернаторів штатів та
серед послів Індії в іноземних державах
[Caste 1996, 33]. Щоправда, таке “брах-
манське засилля” можна побачити не всю-
ди, слід враховувати знову ж таки, регіональ-
ну специфіку: в уряді Махараштри завжди
переважали маратхи, нижчими є ці показ-
ники й у південних штатах – Керала, Таміл-
наду, Карнатака, де завжди були міцними
традиції боротьби з домінуванням брах-
манів. Ще одним важливим фактором є
поступове створення середнього класу в
Індії, який складається здебільшого з
вихідців низьких каст (курмі, ядави, пат-
тідари) з подальшою тенденцією до підви-
щення економічних та соціальних позицій, а
отже, й ролі у суспільстві.

Як зазначав російський індолог Куцен-
ков, багато хто в Індії вважав, що згодом, з
поступовим засвоєнням масами норм бур-
жуазної демократії, кастовий фактор у полі-
тиці зникне [Куценков 1983, 269]. Проте ці
сподівання не виправдалися, і за словами
вченого, “...політичний процес у країні все
більше набуває форми, яку в Індії назива-
ють “демократією каст” [Куценков 2002,
17]. Вихід касти на політичну арену після
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здобуття незалежності найкраще просте-
жується на прикладі виборів. Якщо на по-
чатку касту розглядали лише як “банк го-
лосів”, пізніше одним із проявів нової форми
кастової єдності стало, наприклад, створен-
ня так званих кастових коаліцій (наприклад,
боротьба за владу між раджпутами та
джатами в Раджастхані чи об’єднаний
фронт брахманів і банія проти паттідарів
у Гуджараті), і кожна впливова політична
партія вела запеклу боротьбу за створення
сприятливих для себе коаліцій. Виникали
нові політичні рухи та партії, які мали без-
посередній зв’язок з тією чи іншою кастою
(Бгаратія кісан юніон – джати), або, при-
наймні, мали за більшість представників
окремих каст (Селянський рух у штаті Кар-
натака – лінгаяти та оккалігі).

Отже, “кастеїзм” можна вважати особ-
ливістю індійської політичної культури, і, як
вважають індійські соціологи, те, що каста
втратила у ритуальній сфері, вона отрима-
ла у сфері політичній [Shivaramaya 1998,
238]. Такий прояв “кастового фактора” слід
сприймати досить серйозно, оскільки кас-
тові та родинні зв’язки є надзвичайно міцни-
ми: каста завжди забезпечувала підтрим-
ку своїм членам у будь-яких проявах
життєвої активності, і, мабуть, саме тому
виключення з касти було найсуворішим по-
каранням (людина сама по собі мало що
важила, вона була лише частинкою цілого
організму). Політична боротьба не стала
винятком, і в разі перемоги окремого кан-
дидата на виборах, одразу збільшується
престиж, та зростають шанси його власної
касти. В Індії навіть існує прислів’я: “наре-
чених і голоси віддають винятково членам
своєї джаті”. Серйозність подібних тра-
дицій підтверджує такий приклад: поразку
“Джаната парті” 1975 року багато експертів
пов’язують з розчаруванням багатьох ка-
стових груп її незбалансованою політикою.
Так само, у 1967 році Конґрес втратив вла-
ду фактично в усіх північноіндійських шта-
тах, і однією з причин називають підйом у
результаті здійснення земельних реформ се-
реднього фермерства, представників до-
сить низьких за статусом каст. Тож аналі-
тики попереджають: “жодна партія не може
без ризику для власних інтересів іґнорува-
ти кастовий фактор!” [Caste 1998, 83]. Хоча
поведінка багатьох каст прогнозується
дуже важко, оскільки серед її мотивації
можуть бути професійні інтереси, бажання

підвищити соціальний статус, політичні
амбіції тощо. До того ж, у різних умовах і в
різний час результати голосування можуть
бути відмінними: у Раджастхані зареєстро-
вані касти завжди підтримували Конґрес,
проте в 1977 р. віддали голоси “Джаната
парті”, а в 1980 р. “повернулися” до ІНК.

Іншою стороною кастовості є її запобі-
гання подальшому розширенню соціальних
відносин, розвитку солідарності. Такий
джатіцентризм – справжнє гальмо на
шляху подальшої демократизації індійсько-
го суспільства. До того ж, труднощі з об’єд-
нанням зусиль у боротьбі за власні права
також пов’язані саме з таким станом ре-
чей. Щоправда, з кінця 90-х років у цьому
плані почались певні зрушення, які призво-
дять, принаймні, до тимчасових союзів між
відсталими кастами, далітами та менши-
нами, як етнічними, так і релігійними. Ціка-
вий приклад наводить Куценков: на виборах
1962 р. в одному з округів Уттар-прадеш
перемогу отримав мусульманин, оскільки
його підтримали мусульмани, брахмани і
чамари – споконвічні антагоністи джатів
і гуджарів [Куценков 1983, 274].

Як уже зазначалося, кастова система –
надзвичайно гнучкий організм, він має по-
стійну динаміку, і наразі продовжує зміню-
ватися, пристосовуватися до нових умов.
Серед сучасних процесів, які визначають її
трансформацію, слід, на думку автора, на-
звати три основні: модернізацію, мандалі-
зацію та санскритизацію. Модернізація
цілком зрозуміла з огляду на зміни передусім
у господарському житті країни: спрощен-
ню правил та появі нових звичок і соціальних
орієнтирів сприяли земельні реформи та
реальна можливість отримання будь-якої
власності, урбанізація, розвиток освіти, мож-
ливість подорожувати, а також інші проце-
си. У сучасному світі індійці більш-менш
спокійно ставляться до зміни професії чи
більш простих ритуалів прийняття їжі (на-
приклад, у “Макдональдсі” чи інших мере-
жах швидкого споживання). Більшій “згур-
тованості” серед індусів сприяють і засоби
масової інформації: завдяки ним великі маси
населення залучаються до загальнонаціо-
нальних процесів, і відбувається певна “ней-
тралізація” кастових відмінностей.

Термін “мандалізація” (завдяки діяль-
ності згаданої вище комісії) вживають, коли
йдеться про політику резервування в будь-
якій галузі, вперше її було запроваджено іще
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колоніальним урядом у 1943 р. Більшість
авторитетних індійських дослідників засуд-
жує її теоретичні засади, оскільки Консти-
туція країни ліквідувала общинне пред-
ставництво у законодавчих органах та
резервування місць у представницьких зак-
ладах за принципом приналежності до тієї
чи іншої общини. Це було зроблено з ме-
тою забезпечення ідеалів рівності та спра-
ведливості, тому загалом практика резер-
вування засуджується. Проте якщо відійти
від теорій та ідеалів, стає очевидним, що
вона є чи не єдиним справді “працюючим”
шляхом забезпечення тих самих ідеалів у
дійсності, хоча б частково. Тому деякі дос-
лідники погоджуються з виправданістю
мандалізації, щоправда вказують на її “тим-
часовий” характер. Насправді тут, як і всю-
ди, можна простежити плутанину та бага-
то всіляких зловживань: деякі касти, які не
належать до офіційного переліку відсталих,
“претендують” на цей статус, аби чимось
себе забезпечити у сучасних умовах, тоб-
то з корисною метою. Ті ж самі касти, од-
нак, “замахуються” на зовсім інший, більш
високий статус, коли йдеться про соціаль-
ну ієрархію та ритуальну чистоту, тобто про
традиційні настанови. З іншого боку, квоти
та привілеї зареєстрованих каст часто-гус-
то іґноруються представниками адміні-
страції на місцях, при цьому найбільш по-
пулярним виправданням є недостатній
рівень освіти таких кандидатів. Наприклад,
наприкінці 90-х рр. у вузах країни залиши-
лося 75 тисяч вакантних викладацьких
місць із числа зарезервованих, оскільки не
знайшлось достатньої кількості кваліфіко-
ваних далітів [Юрлова 2003, 305]. Зали-
шається багато невизначених ситуацій, зок-
рема, щодо змішаних шлюбів, усиновлення
далітів тощо.

Серед інших важливих тенденцій подаль-
шої трансформації кастової системи нази-
вають так звану “санскритизацію”, яка пе-
редбачає поступове підвищення соціального
статусу низькокастових індусів шляхом
їхньої освіти, зміни звичок, загального
“окультурення” – найчастіше з орієнтиром
на поведінку брахманів. Цей процес, до речі,
має свої історичні передумови. Вперше, як
не дивно, він знайшов певний прояв у русі
“бгакті”, представники якого боролися про-
ти домінування брахманів, проте намага-
лися перейняти їхній стиль життєвої
поведінки, зокрема ставали вегетаріанця-

ми. Наступний крок зробив у середині
ХІХ ст.  Дайананада Сарасваті, засновник
“Арья Самадж”, послідовників якого і за-
раз в Індії досить багато. Він закликав до
повернення колишніх недоторканних, що
перейшли з  іншої віри до індуїзму, а для
цього пропонував створити більш демок-
ратичні умови співіснування високих та
низьких каст, наприклад, збудувати нові
храми для спільних церемоній. Також про-
лунав заклик до навчання недоторканних
правил життя та поведінки вищих каст, зок-
рема – переймання таких звичок, як веге-
таріанство, кремація небіжчиків тощо. Але
ж недоторканним “радили” залишити тра-
диційне коло професійних занять, тому ши-
рокого успіху ці намагання не мали: ново-
навернені досить швидко займали місця у
старих кастах. Апологетом відновлення
“санскритизації” у нових умовах, у неза-
лежній Індії став професор М.Н. Шрінівас,
який звертає увагу не тільки на теоретично
зумовлені шляхетні цілі, але й можливі ре-
альні позитивні наслідки у підвищенні куль-
турного рівня та залучення нижчих верств
до справжньої участі у розбудові суспіль-
ства. Цей процес передбачає два рівні –
колективний та на рівні особистості, пре-
тендуючи на загальнонаціональний масш-
таб. На побутовому рівні він часто-густо
виливається у копіювання стилю життя
брахманів: у дітей з низьких каст і племен
з’являються санскритські імена, в будин-
ках колишніх недоторканних – власні свя-
тилища і т.ін. До речі, щось схоже відбу-
вається і в мусульманському середовищі –
так звана “ашрафізація” [Клюев 2002, 177].
Цікаво також, що “санскритизація” тісно по-
в’язана з модернізацією: іноді ці процеси
навіть суперничають між собою, наприклад,
модернізація руйнує звичні правила щодо
чистоти та забруднення, які раніше вважа-
лися основою культурних стосунків індусів.
Водночас уже давно з’явилася цікава тен-
денція – нижчі касти сприймають звичаї
брахманів, тобто “санскритизуються” в той
час, як самі брахмани від тих звичаїв
відмовляються, тобто модернізуються, або
“вестернізуються”. Таке протиріччя має
пояснення: адже саме брахмани та пред-
ставники інших вищих каст першими сприй-
няли західні цінності, передусім завдяки
освіті. Отже, процеси соціальної мобільності
каст, як їх визначає А.А. Куценков, співісну-
ють і є різними проявами трансформації тра-
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диційної системи. Іноді санскритизація вза-
галі має зворотний характер: вегетаріанські
касти починають їсти м’ясо і вживати ал-
коголь, демонструючи свою “сучасність”,
але при цьому купувати алкогольні напої заз-
вичай не стануть, а скористаються послу-
гами представників нижчих каст!

Як висновок, підсумуємо: нове в Індії
йде поруч зі старим, відбувається, за
висловом Луї Дюмона, “змішання” на за-
гальноіндійському рівні, коли старовина
продовжується та закріплюється у нових
формах, що, на його думку, свідчить про
інтеґруючу, або об’єднуючу здатність цьо-
го суспільства [Дюмон 2001, 253]. Фактич-
но ту ж саму думку висловлює Куценков:
“…Модернізація суспільства супровод-
жується не послабленням, а посиленням
політичної ролі традиційних соціальних
груп” [Куценков 2002, 910].

Усі ці моменти зайвий раз свідчать про
те, що неможливо просто “відмахнутися”
від системи, яка існувала тисячоліттями.
Отже, каста в Індії жива, хоча сьогодні
мешканець великого міста, виходячи з дому,
може й забути на певний час про свою кас-
тову приналежність, у той час як у неве-
личкому містечку або селі уявити собі таке
набагато важче (нагадаємо, що в Індії лише
26% населення – міське). Тому повертаю-

чись на батьківщину в село з міста, багато
хто стикається з проблемами нерозуміння
з боку своєї рідної касти і має відмовитися
від нових “міських” звичок. На думку
більшості індійських дослідників, які вив-
чають цей дійсно унікальний інститут, фе-
номен касти нині є серйозним гальмом для
прогресу суспільства. Професор М.Н. Шрі-
нівас виокремлював один із найбільш прик-
рих, на його думку, наслідків існування кас-
тової нерівності: “У сучасний момент Індія
використовує розум і таланти лише малої
частки свого населення... Це не просто
згубно для прогресу, це справжній злочин
проти широких мас населення, чиї інтелек-
туальні та моральні ресурси не мають мож-
ливості розвиватися” [Caste 1996, XXV].

Більшість європейців також ставляться
до інституту касти упереджено. Проте
французький дослідник Луї Дюмон робить
надзвичайно цікавий висновок (розповіда-
ючи зокрема про систему “джаджмані” –
своєрідний обмін послугами між кастами):
“кастова система, швидше за все, має
представлятися менш “експлуататор-
ською”, ніж демократичне суспільство.
Якщо сучасна людина цього не бачить, то
це лише тому, що вона більше не думає про
справедливість поза межами рівності”
[Дюмон 2001, 130].
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Протягом майже двох століть у світовій
історіографії фактично неподільно панує
думка щодо наявності в елліністичному
Єгипті так званої “колоніальної” ситуації.
Згідно з цією думкою, яка набула вигляду
аксіоми, населення елліністичного Єгипту
в ІІІ столітті до Р.Х.1 з дуже незначними
винятками чітко поділялось на дві групи за
етнічною ознакою. До першої групи нале-
жали греко-македоняни та інші еллінізовані
переселенці, котрі мали, безумовно, панів-
не становище в країні, а до другої – єгиптя-
ни, які пригноблювалися заморськими при-
бульцями. Відштовхуючись від цієї
соціальної моделі, майже усі дослідники
історії птолемеївського Єгипту приходили
до висновку, що еллінізовані іммігранти на
чолі з царем відігравали у країні Нілу роль
колонізаторів, а корінні мешканці – колоні-
зованих. Прибічниками цього твердження
були і є такі відомі вчені як Ф. Ертель,
В. Тарн, В. Шубарт, С.І. Ковальов, М.І. Ро-
стовцев, К.К. Зельїн, Ф. Уебель, П. Левек,
М.М. Пікус, Г.А. Кошеленко, Ф. Уолбенк,
Н. Льюіс, Г.-Й. Герке, А. Семюель,
Ю.М. Литвиненко, С. Бурстейн і багато
інших [Oertel 1924, 365; Тарн 1949, 187;
Schubart 1927; Ковалев 1936, 19; Rostovtzeff
1941, 325–326; Uebel 1968, 3; Зельин, Тро-
фимова 1969, 116; Левек 1990, 80; Пикус
1972, 73–74; Кошеленко 1979, 222–224;
Walbank 1993, 115–116; Lewis 1986, 4; Фих-
ман 1987, 158; Samuel 1988; Gehrke 1990,
50–52; Литвиненко 1996, 17–28; Burstein
1997]. Хоча в радянській і, певною мірою, у
зарубіжній історіографії замість термінів
“колонізатори – колонізовані” використову-
валися більш нейтральні, на мій погляд, виз-
начення “експлуататори – експлуатовані”,
в даному разі також підкреслювалось, що
експлуатація в елліністичному Єгипті мала
колоніальний характер [Тарн 1949, 187;
Свенцицкая 1963, 17–19; Зельин, Трофимо-
ва 1969, 116; Пікус 1972, 73–74; Lewis
1986, 4; Фихман 1987, 158].

Такий стан речей обумовлюється про-
веденням свідомих чи підсвідомих парале-

лей між процесом утворення й розвитку
елліністичних монархій і виникненням ко-
лоніальних імперій за часів нової історії
[Rostovtzeff 1941, 326; Пікус 1972, 39; Ис-
ториография 1980, 205, 263; Гайфуллин
1991, 124; Литвиненко 1996, 17–20; Burstein
1997]. Єдина, але в даному разі несуттєва
відмінність у поглядах передусім зарубіж-
них учених з цього приводу полягає в тому,
що в першій половині минулого століття
факт наявності в елліністичному Єгипті ко-
лоніальної ситуації в світлі псевдокультур-
трегерської теорії “благодійного” імперіа-
лізму і расистської теорії споконвічної
відсталості Сходу й прогресивності Заходу
розцінювався позитивно, а в другій половині
століття, після краху світової колоніальної
системи, – негативно [Литвиненко 1996,
17–20; Burstein 1997]. При цьому більшість
дослідників елліністичного періоду погод-
жуються з тим, що наприкінці ІІІ століття
“колоніальна” ситуація в країні зникає. При-
близно з цього часу терміни “єгиптяни” та
“елліни” набувають не стільки етнічного,
скільки соціального характеру, а стосунки
царів з місцевими жителями, за висловом
М.І. Ростовцева, переросли з “доброзичли-
вого панування” у “союз” [Тарн 1949, 189–
190; Rostowtzeff 1941, 706–707; Зельин
1960, 194; Левек 1990, 85–87; Пикус 1951,
62; 1972, 81–82; Walbank 1993, 119–120].

Проте слід зазначити, що деякі науковці,
розглядаючи соціально-економічні відноси-
ни в Єгипті за часів правління перших Пто-
лемеїв, не вважали етнічний чинник наріжним
каменем, на якому будувалась та чи інша
соціальна модель. Так Е. Бікерман у статті
“Відбиток батьківщини і соціально-правове
становище еллінів у птолемеївському
Єгипті” вказував на те, що соціальний ста-
тус в елліністичному Єгипті визначався на-
лежністю до тієї чи іншої професійної групи
[Bickermann 1924, 226–239]. А В. Переманс
у монографії “Чужинці і єгиптяни у ранньо-
птолемеївському Єгипті” відзначав, що Пто-
лемеї у своїй соціальній політиці керувалися,
головним чином, власними економічними
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інтересами [Peremans 1937]. Проте лише на
зламі століть учені почали робити перші по-
слідовні кроки у напрямі перегляду “колоні-
альної” моделі єгипетського суспільства за
царювання трьох перших Птолемеїв. Вже
Г. Бенгтсон, котрий у монографії “Правителі
епохи еллінізму” вказував на жорстоку екс-
плуатацію єгипетських феллахів царем і його
греко-македонським оточенням [Бенгтсон
1982, 159, 166], у пізнішому дослідженні “Ел-
ліністична цивілізація” автор хоча й зазна-
чав, що найбільші прибутки від експлуатації
Єгипту за часів Птолемеїв отримували пе-
реважно еллінізовані іммігранти, проте вод-
ночас стверджував, що життя місцевих се-
лян під час правління перших представників
династії було досить пристойним, особливо
порівняно з пізньоелліністичним, а тим
більше – римським періодом [Bengtson 1988,
121, 124]. Ю.М. Литвиненко, котрий хоча й
визнає наявність у ранньоелліністичному
Єгипті “колоніальної” ситуації, у низці своїх
статей вказує на те, що вона почала зника-
ти вже у середині ІІІ століття під впливом
природно-кліматичного чинника [Литвинен-
ко 1994, 122–123; 1996, 17–28]. Г. Хьолбль,
описуючи у роботі “Історія птолемеївської
імперії” реалії соціально-економічного жит-
тя країни, не надає виключного значення ет-
нічним чинникам і не визначає тип експлуа-
тації Єгипту як “колоніальний [Holbl 2001,
25–27, 61–63, 154–155]. І нарешті,
Дж. Меннінг у монографії “Земля і влада у
птолемеївському Єгипті. Структура земле-
володіння” на прикладі ряду демотичних па-
пірусів взагалі піддав сумніву доречність ви-
користання поняття “колоніальна модель”
щодо соціально-політичної та економічної си-
туацій у птолемеївському Єгипті, а також –
доцільність поділу елліністичного світу на
“колонізаторів”-греків і пригноблених абори-
генів [Manning 2003, 56].

Досліджуючи процес трансформації ел-
лінізованих іммігрантів у птолемеївських
підданих, я також дійшов висновку про не-
обхідність перегляду принципів, на котрих
базувались стосунки між єгиптянами й пе-
реселенцями на державному і побутовому
рівнях. Цій проблематиці я планую присвя-
тити серію публікацій, об’єднану спільним
підзаголовком “до питання про так звану
“колоніальну” ситуацію у птолемеївському
Єгипті”, яка буде розміщена на сторінках
цього журналу. У цій статті, яка відкриває
вищезгадану серію, мною буде зроблено

власний аналіз низки широковідомих греко-
мовних папірологічних джерел, датованих
ІІІ століттям. Мета цього аналізу полягає
у визначенні доцільності вживання поняття
“колоніальна ситуація” щодо соціально-еко-
номічних реалій елліністичного Єгипту за
часів перших трьох Птолемеїв.

Важливим ілюстративним матеріалом у
даному разі можуть служити документи, що
містяться у добре відомих збірках папі-
русів. Серед них визначне місце посідають
розпорошені по колекціях науково-дослід-
ницьких закладів майже всього світу доку-
менти з архіву Зенона – управляючого маєт-
ком Аполлонія, котрий був міністром
фінансів (діойкетом) за часів правління
Птолемея ІІ Філадельфа [Антология 2000,
305]. Важливими є також збірки царських
постанов (нп: так званий Податний устав
Птолемея ІІ Філадельфа) і полісних, у да-
ному разі – Александрійських, законів, прий-
нятих за часів правління того ж царя. Крім
того, певний інтерес у контексті визначен-
ня характеру стосунків єгиптян і еллінізо-
ваних іммігрантів становить низка папірусів
із зібрань Франкфуртського, Гамбургсько-
го, Колумбійського, Йєльського, Мічігансь-
кого і Паризького університетів, Британ-
ського музею, колекції Манчестерської
бібліотеки, збірок флорентійських, тебтю-
ніських і хібехських папірусів та документів
з розряду так званих ентевксеіс (скарг або
клопотань), що переважно походять з кан-
целярії Діофана, стратега арсиноїтського
нома.

У ході аналізу грекомовних папірологіч-
них джерел, перш за все, слід зазначити,
що у птолемеївському Єгипті не існувало
стратифікації чи сегрегації за етнічною оз-
накою, задекларованої на державному рівні.
Так згідно з законом про відкуп податків,
виданим Птолемеєм ІІ, оголошення про
аукціонні торги на право відкупу державних
податків мали бути написані як грецькою,
так і єгипетською мовами [P.Rev.Law.
Col. 9]. Отже, особисто царем на законо-
давчому рівні було закріплене однакове пра-
во для еллінізованих переселенців і єгиптян
брати активну участь у економічному житті
країни2.

Середня і нижня ланки державного ад-
міністративно-бюрократичного апарату
були представлені єгиптянами3. Так у
ІІІ столітті корінні жителі країни Нілу, як пра-
вило, обіймали посади басилікограма-
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тевсів – чиновників, становище яких у но-
мовій адміністрації не поступалося стано-
вищу номового економа чи навіть стратега
[Biedermann 1913, 40–41; Пікус 1972, 90;
Фихман 1987, 176]. Серед них можна зга-
дати нп. Гора і Петосиріса [PSI. 358; PSI.
502]. Ці представники місцевого населен-
ня, виконуючи свої службові обов’язки, по
суті виражали й захищали державні (тоб-
то – царські) інтереси на місцях. Тому їхні
розпорядження були обов’язковими не лише
для єгиптян, а й для еллінізованих
іммігрантів як цивільних, так і військових
поселенців – клерухів. Подібна ситуація
могла виникнути, наприклад, при здійсненні
контролю над збиранням і відправкою до
царських амбарів масличних культур, на які
поширювалась державна монополія. При
цьому у дореа Аполлонія його здійснював
помічник і земляк басилікограматевса Гора,
єгиптянин Хайофіс [PSI. 358]. Іммігранти
стикались із авторитетом царської адміні-
страції також у разі отримання державних
позик. При цьому відомо, що в ході укла-
дання угоди про позику, яку клерух Птоле-
мей, син Менесія, брав у держави на опла-
ту робітникам під час посіву сезаму, царську
адміністрацію представляли топарх Пето-
сиріс і басилікограматевс Гор [P.Hamb. 24].
Очевидно, в разі невиконання своїх обо-
в’язків, згідно з угодою, клерух мав спла-
тити штраф. В усякому разі, за подібних
умов складав угоду з державою інший кле-
рух – Аполлоній [P.Hib. 119]. За таких об-
ставин справу про невиконання договору
мав розпочати той же Гор, до кола обо-
в’язків котрого входило і збирання недоїмок
[Biedermann 1913, 39–40; Пикус 1972, 90].

Окрім безпосереднього визначення соці-
альної та етнічної політики в державі, Пто-
лемеї могли також і непрямим шляхом впли-
вати на розвиток бажаних для них
тенденцій, згідно з якими відбувалася соці-
ально-економічна стратифікація населення
Єгипту. Цікавий матеріал для визначення
цих тенденцій міститься в архіві Зенона.
Аналізуючи документи з цього архіву, я
дійшов висновку, що соціальна вагомість і
матеріальний рівень людей, працюючих у
дореа діойкета Аполлонія, визначались не
стільки їхньою етнічною приналежністю,
скільки функцією, яку той чи інший суб’єкт
виконував у цьому крупному господарстві.
Так, за свідченням папірусів з архіву Зено-
на, статус ткачів-греків нічим не відрізняв-

ся від положення гончарів-єгиптян [PSI.
341; PSI. 500]. Асклепіад і Аполлонід, пас-
тухи-греки, могли разом скаржитися грекові
Ясону на сваволю завідуючого кормами й
видачею харчового продовольства, єгиптя-
нина Петобастиса [P.Lond. 2006], теслярі –
єгиптянин Семтей і грек Аполлоній, обидва
на рівних правах, отримували відрядну
платню за свою роботу [P.Mich.Zen. 38];
грецькі та єгипетські робітники пліч-о-пліч
працювали на побудові мосту [P.C.Z. 176];
єгиптянин Петосиріс наказував грекові Фе-
опомпу видати платню єгиптянам-камено-
тесам [P.Mich.Zen. 37]; єгиптянин Пасіс
орендував у мемфіському володінні Апол-
лонія 880 арур, тоді як греки Агесагор і Ясон
лише по 100 [P.Mich.Zen. 31]; а у великих
господарствах, що належали так званим
міріарурам (володарям земельних маєтків
площею у 10 тисяч арур), – грекові Андро-
маху і єгиптянинові Пануфісу, які, у свою
чергу, орендували земельні ділянки –
грецькі клерухи [PSI. 639]. Говорячи про
засади, на яких базувалось офіційне став-
лення до представників різних етносів у
помісті Аполлонія, важко навіть припусти-
ти, що цей вельможа, котрий не лише вико-
нував царські накази, що стосувались про-
ведення певних сільськогосподарських
заходів у дореа, але й різними способами
прагнув догодити своєму покровителю
[P.Mich.Zen. 76; p.C.Z. 59.155; P.C.Z.
59.157], став би проводити будь-які со-
ціальні експерименти без згоди чи хоча би
без відома останнього. Швидше навпаки:
сановник Птолемея Філадельфа запровадив
у своїй дореа подібні порядки, оскільки це,
за його улюбленим висловом, подобалось
царю.

Таким чином, на підставі низки вище-
наведених прикладів, що тією чи іншою
мірою ілюструють принципи, котрими
перші Птолемеї керувалися у своїй
етнічній політиці, впевнено можна ствер-
джувати, що представники правлячої ди-
настії не проводили заходів, спрямованих
на створення у країні “колоніальної” си-
туації. Навпаки, Птолемеї прагнули вико-
ристовувати людей, що населяли Єгипет
у тих галузях, де вони могли принести
максимальну користь державі. При цьо-
му етнічний чинник не відігравав визна-
чальної ролі.

Аналіз грекомовних папірусів вказує на
те, що у повсякденному житті елліністич-
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ного Єгипту соціальна стратифікація також
не була етнічно детермінована. Як серед
панівних верств поряд з прибульцями мож-
на побачити також і аборигенів: жерців,
представників місцевої знаті та птолемеїв-
ської адміністрації тощо, так і серед со-
ціальних низів зустрічаються іммігранти.
Наприклад, відомі випадки, коли греки
замість того, щоб скористатись можливі-
стю заплатити спеціальний податок – на-
убіон, котрий заміняв участь в іригаційних
роботах [Зельин, Трофимова 1969, 76] (що
було доцільніше як для них, так і для дер-
жави), були змушені поряд з місцевими се-
лянами відпрацьовувати вищезгадану літур-
гію [P.C.Z. 59.015; P.C.Z. 59.042], від якої
у певних ситуаціях звільнялись навіть єгип-
тяни – наглядачі гребель, охоронці порядку,
приймальники складів, представники жрец-
тва й учасники полювань на слонів [U.P.Z.
157]. Згідно з податковою декларацією гре-
ка чи македонянина на ім’я Асклепіад, да-
тованою 240-м  роком, у його господарстві
працювали наймити з грецькими, маке-
донськими, фракійськими, семітськими та
єгипетськими іменами. Серед них земле-
роби – Хазар, Рагесобаал, Ієаб, Кратер,
Ситалк, Натанбаал та пастухи – Потамон і
Гор [W.Chr. 198]. Навіть александрійські
громадяни – представники однієї з найпри-
вілейованіших верств у Птолемеївському
Єгипті – могли опинитись у становищі, коли
їм загрожувало боргове рабство, оскільки
ще за Філадельфа до александрійського за-
конодавства було внесено статтю, яка за-
бороняла александрійцям перетворювати на
рабів своїх співгромадян [P.Hall. 1, X].

Свідчення грекомовних папірусів указу-
ють на те, що жертвами лихварів могли
стати не тільки єгиптяни [Струве 1965, 86],
але й еллінізовані переселенці. Так, один з
підлеглих Зенона, вже згадуваний вище
грек Ясон, свого часу був змушений узяти
позику у лихваря Теодора під значні відсотки
й заставу майна з дореа. Він просить уп-
равляючого маєтком Аполлонія дати гроші
на повернення позики, інакше застава, тоб-
то, по суті, майно діойкета, буде продане з
аукціона [P.Lond. 2006]. Жертвою лихвар-
ської операції став також якийсь Антіпатр.
Він скаржиться царю на сваволю якогось
Нікона. Останній, щоб змусити дружину
Антіпатра повернути борг і відсотки, оче-
видно, погрожує продати у рабство мало-
літнього сина цього подружжя, котрого він

насильно утримує в себе як заставу. Ціка-
вою подробицею може служити той факт,
що свідком з боку Антіпатра виступає
александрійський громадянин Євфрон
[P.Col. 83]4.

Звичайно, ми нерідко в грекомовних па-
пірусах ІІІ століття зустрічаємо згадки про
різноманітні конфлікти і просто випадки
взаємної антипатії, котрі мають етнічне за-
барвлення. Начальник поліції села Софтіс
Леонтіск, навіть порушуючи царські поста-
нови, змушує працювати на загальних за-
садах двох наглядачів мумій священних
кішок [P.C.Z. 59.451], очевидно вважаючи
цих храмових служителів звичайними не-
робами. Єгиптянин Петесух і єгиптянка Те-
тосиріс скаржаться царю на сваволю при-
бульців [P.Ent. 76; P.Ent. 86]. Якийсь
Патайкіон віддав грекові Аристодему бу-
динок єгиптянина Сокеуса і зробив усе мож-
ливе, щоб скарга останнього не дійшла до
діойкета Аполлонія [P.Ryl. 563]. Клерухи –
вихідці з еллінізованого світу – з подвійною
нахабністю найманців і завойовників неза-
конно займають будинки місцевих жителів
[P.Hall. 1, VII; SP. 413; P.Yale. 46]. Грекиня
Герміона б’ється з єгиптянкою Таесіс [SB.
10271]; землероби-єгиптяни – з пастуха-
ми-греками [PSI. 380]; банщик-єгиптянин
Петехон виливає на грекиню Філісту шай-
ку окропу [SP. 269], а єгиптянка Псенобас-
тис – на грека Геракліта, котрий проходив
повз її будинок – нічний горщик [P.Ent. 79].
Але при цьому все ж слід зазначити, що
важко однозначно визначити, на якому
ґрунті у ІІІ столітті відбувались подібні
конфлікти: на етнічному, соціальному чи по-
бутовому. У зв’язку з цим не слід також
забувати, що у тій же дореа Аполлонія мали
місце й скарги єгиптян на утиски своїх же
земляків [P.Lond. 1954; p.C.Z. 59.275;
P.C.Z. 59.491]. А в так званій Інструкції но-
мовому економові діойкет нагадує своїм
підлеглим про необхідність вислуховувати
скарги селян на сільських старост (ко-
мархів) і сільських писарів (комограма-
тевсів) – як правило єгиптян [Баюн 1992,
269] – і відповідно запобігати зловживан-
ням з боку чиновників нижчої ланки дер-
жавно-адміністративного апарату [P.Teb.
703]. З іншого боку, на свавільні дії якогось
чиновника Філіска скаржаться, судячи з
імен, не лише єгиптянин, але й грек. Зенон,
будучи вже колишнім управителем маєтку
ексдіойкета Аполлонія, скаржиться на не-
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справедливе рішення, прийняте стратегом
Агенором у справі, що стосувалася прав на
будинок [P.C.Z. 620; P.C.Z. 621]. Антігон,
чиновник сільської поліції, звертається до
царя зі скаргою на самоуправство свого
більш впливового колеги, начальника топо-
вої поліції Патрона [P.Hib. 34]. На ім’я пред-
ставників правлячої династії приходили та-
кож скарги від клерухів, котрі, як Арей,
Полемей чи невідомий клерух часів Пто-
лемея IV Філопатора, потерпали від сваволі
своїх же колег [U.P.Z. 151; P.Ent. 55;
P.  Frankf.7]. Жертвами нахабства військо-
вих колоністів стають навіть алек-
сандрійські громадяни, котрі мешкали в єги-
петській хорі. Про це свідчить факт
включення до аполінопольської збірки, що
містила у собі переважно статті з алексан-

дрійського законодавства [Блаватская, Го-
лубцова, Павловская 1969, 209], царського
розпорядження щодо незаконного зайнят-
тя помешкань під військові квартири
[P.Hall. 1, VII].

Таким чином, на підставі грекомовних
папірусів, проаналізованих у цьому дослід-
женні, я дійшов висновку, що характер
міжетнічних відносин, які протягом ІІІ сто-
ліття мали місце в елліністичному Єгипті,
не відповідає реаліям, притаманним коло-
ніальній ситуації. З одного боку, державна
політика Птолемеїв не була спрямована на
поділ населення Єгипту на пригноблювачів
і пригноблюваних за етнічною ознакою, а з
іншого – прояви експлуатації та інших
утисків, що побутували у повсякденному
житті, також не були етнічно детерміновані.

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

2 У зв’язку з цим, треба зазначити, що всі царські укази загальнодержавного характеру (так звані
простагмата) були звернені як до єгиптян, так і до іммігрантів [Walbank 1993, 114].

3 Детально цей аспект внутрішньої політики Птолемеїв розглядатиметься мною в одній із на-
ступних статей цієї серії.

4 Можливо, цей Антіпатр тотожний єврею – господарю майстерні, котрий згадується в одному
з тебтюніських папірусів [P.Teb. 1077]. На користь цього припущення, певною мірою, може свідчи-
ти єврейське ім’я його дружини – Симон і, позбавлене язичницьких алюзій ім’я їхнього сина –
Теодот (щодо поширення серед євреїв, котрі мешкали у греко-римському Єгипті, імен подібного
характеру – див. нп: [Kuhs 1996, 56].).
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ЕТНОКУЛЬТУРНІ КОНТАКТИ

ГРЕКІВ ПРИАЗОВ’Я
(на прикладі традиційного грецького одягу)

Традиційна культура взагалі і традиційний
одяг зокрема є дзеркалом, яке відбиває ет-
ноісторичні реалії кожного етносу. Тісно по-
в’язану з етнічними процесами традиційну
культуру можна розглядати як базовий
матеріал для вивчення  етнокультурних
контактів. Особливо це стосується  греків
Приазов’я. Сформований під впливом етно-
культурних зв’язків комплекс традиційного
одягу маріупольських греків, як явище кон-
кретно-історичне, дає відповіді на багато
питань з етнічної історії цього народу. Одяг
є однією з етнодиференційних ознак греків у
різні періоди їхньої етнічної історії. Костюм
греків, як і вся пов’язана з ним знаково-ко-
дова система, слугували критерієм для роз-
різнення представників свого етносу від
інших етнічних співтовариств під час про-
живання в іноетнічному оточенні на території
Малої Азії, Криму і Приазов’я.

У рамках державної політики Катери-
ни ІІ пращури греків Приазов’я пересели-
лися з Криму до Російської імперії, де у
1779 р. заснували місто Маріуполь та 21
село. За останнім переписом населення
2001 р. їх  нараховувалось близько 78 тис.
чол. [Статистичний щорічник, 234].
Унікальність грецької діаспори  в україн-
ському Приазов’ї полягає в тому, що,
знаходячись протягом тривалого часу в іно-
етнічному оточенні, вона зберегла багато
етноспецифічних рис. Термін “маріупольські
греки” об’єднує  дві етнічні  групи: румеїв-
еллінофонів, мова яких має п’ять діалектів
грецької групи індоєвропейської мовної сім’ї,
та урумів – тюркофонів, які  розмовляють
на чотирьох діалектах тюркської групи ал-
тайської мовної сім’ї. Тому терміни у статті
будуть подані урумськими та румейськи-
ми мовними варіантами.

Дане дослідження висвітлює особли-
вості традиційного одягу греків Приазов’я
на  основі матеріалів польових етнографіч-
них досліджень, проведених автором у
грецьких селах Приазов’я протягом 1997–
2004 рр. Назви елементів одягу подаються
в декількох варіантах, бо мають локальні
особливості і представляють інтерес для
подальших досліджень. Це пов’язано з тим,
що значна частина інформації збереглася
тільки в пам’яті людей похилого віку.

Нами використовувались також матері-
али Маріупольського краєзнавчого музею,
Донецького обласного краєзнавчого музею,
Російського етнографічного музею, Музею
антропології та етнографії . Можливість про-
слідкувати зміни в грецькому національно-
му вбранні та проаналізувати їхній сучас-
ний стан дають дослідження традиційного
одягу маріупольських греків ХІХ –
поч. ХХ ст., зроблені А. Анторіновим,
В.А. Бабенком, Ю.В. Івановою, В.І. Наул-
ком, М.А. Араджіоні.

Традиційний одяг маріупольських греків
несе на собі відбиток декількох цивілізацій:
античної, візантійської, османської та
слов’янської. Одяг трансформувався відпо-
відно до життєвої необхідності, щоб мак-
симально допомогти грекам пристосовува-
тися до відповідних соціально-політичних,
конфесійних і культурно-господарських
умов. Тому в грецькому традиційному
вбранні ХІХ ст. одночасно зберігалися на-
шарування, пов’язані з етнічною історією
греків Приазов’я.

Розглянемо грецький чоловічий тради-
ційний костюм. Натільний одяг колек иш-
тан, поширений у кінці ХІХ – на початку
ХХ ст., складався з полотняної сорочки та
штанів. Натільна сорочка – пкамсу, цу-
камс (рум. від грец. πουκάμισο), келек,
кольмек, гольмек (урум. від турец. gmlek)
за назвою і кроєм відома ще у   Криму. Та-
кий вид одягу  був поширений серед жи-
телів південного узбережжя [Араджиони
1993, 188] і побутував серед усіх  верств
населення Криму до початку ХХ століття
[Рославцева 2000, 19]. Цей вид одягу дуже
яскраво демонструє переплетення культур.
Фасон сорочки був виключно тунікоподіб-
ного крою і сягав своїм корінням до бал-
канської фустанели (грец. φουστανέλα)
[Papantoniou 1981, 10; Иванова 1976, 46;
МКМ 393, 394 ТКО]. Потім греки перейня-
ли візантійський стиль [Наулко 1975, 246],
що є продовженням античного. Тут з’яви-
лися нові форми і напрями в одязі, наприк-
лад, носіння декількох предметів одягу,
одягнених один на одний. У Візантії у туні-
ки з’явилися рукава, а у візантійців – новий
вид натільного одягу – сорочка. Звідси гре-
ки перенесли традиційну сорочку до Кри-
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му. Необхідно відзначити, що практично в
усіх тюркомовних народів сорочка назива-
лася гомлек, гойнек  (з фонетичними зміна-
ми), але вона також була обов’язково туні-
коподібна [Курылеев  1976, 114]. Отже, в
даному випадку проявився вплив Сходу та
Заходу.

Крій сорочок був єдиним як для урумів,
так і для румеїв. Плече і верх рукава окре-
мо не розрізнялися. Стан шився з суцільно-
го пайового полотнища, складеного навпіл,
боковини переходили у внутрішню частину
рукава, а верхня частина була підкреслена
поперечним шматком тканини, складеним
навпіл і пришитим до кромки стану по прямій
лінії. Аналогічні сорочки були у народів Малої
Азії та Криму, але кримські відрізнялися
наявністю парних трикутних ластовиць.

Звичайно, сорочки маріупольських
греків шили з тканини білого або жовтого
кольору. Довжина – вище коліна. Комір об-
шивався руликом. Як правило, сорочки мали
спереду пазуху – астий, яка зав’язувала-
ся шнурками. Найдавніші сорочки ніякої ви-
шивки не мали. У старовинних чоловічих
сорочках вишивку замінювали заткані нит-
ки іншого кольору. Іноді на комірі робилася
невелика вишивка жовтого кольору.  Зібрані
музейні колекції дають нам можливість
відзначити, що чоловічі сорочки урумів і
румеїв у ХІХ ст. не відрізнялися.

Наприкінці ХІХ ст. сорочки шилися з до-
мотканої, льняної тканини, а на початку
ХХ ст. – з ситцевого фабричного матеріа-
лу. Існувало два способи носіння чоловічої
сорочки – навипуск і заправлення. За відо-
мостями інформаторів, наприклад, у таких
селах як Чермалик і В. Янісоль – навипуск,
у с. Карань – заправлену в штани. На по-
чатку ХХ ст. назва кольмек в урумських
селах змінюється на урбашку. За способом
пошиття це вже була сорочка сучасного
крою.  У 20–30 рр. ХХ ст.  у греків з’явили-
ся косоворотки.

Наприкінці ХІХ ст. у греків Приазов’я
був відомий чоловічий одяг на стегна різно-
манітної форми та крою: туман, шальвар
(урум. від турец. alvar – штани), врачія,
враті (рум. від грец. βρακί – штани), який
шився з домотканої полотняної тканини
кремового кольору. Штани були широкими,
довгими, з ромбовидною матнею. Біля
щиколоток стягувалися шнурком. Цей тип
стегнового одягу, за кроєм турецько-
османського та туркменського типів [gel
2000, 109], характерний і для татар гірсько-
прибережної групи [Куфтин  1925, 26].

У середині XX століття Товариством
любителів природознавства, антропології і
етнографії було зафіксовано: «Верхній одяг
чоловіків складався з каптана, камзола, ша-
роварів, сивої шапки-смушки. Поверх кап-
тана зав’язувався зелений (шовковий або ж
вовняний) пояс. Святкове взуття складали
черевики з різнокольорового сап’яну, вишиті
бісером, – терлик, а повсякденними були
чарухи. У фототеці містяться цікаві матері-
али, що характеризують чоловічий одяг се-
редини XX ст.  Наприклад, на деяких фото-
графіях чоловіки зображені у весільних
халатах [ДМЕ, 4929–35].Халати носили і в
будні [ДМЕ, 3282–19].Причому, цікаво про-
стежити вплив османської культури на один
із найдавніших видів одягу греків. У Туреч-
чині, як і в районах  південного узбережжя
Криму, халати шилися в поздовжню смуж-
ку, а на рукавах смужки були поперечні [ДМЕ,
3282–20;  ЯКМ, 568; Курылев 1970, 243].
Такий же стиль зафіксований і в архівних ма-
теріалах з одягу греків, що переселилися з
Криму в Приазов’я [РЕМ, 3282–19].

Стосовно чоловічих  головних уборів, то
були поширені каракулеві шапки чіткої ци-
ліндричної форми – халпах (урум. від тюркс.
kalpak – шапка), капас (рум.), які збе-
реглися у греків Приазов’я до 70-х років
ХХ ст., а також шапки прямокутної форми
чорного і білого кольорів [ДМЕ, 4929–6;
3282–19]. Греки з Криму привезли головний
убір у формі зрізаного конуса з плоским
дном, до якого вирізувався суконний
розшитий кружечок. Цей варіант шапок
розповсюдився по всій території Криму
[Васюков 1904, 18; МАЕ, 251–9; РЕМ,
3803–12; Рославцева 2000, 23, табл.13/1].

Існувало декілька варіантів чоловічого
взуття – папуча (урум., рум., грец. παπού-
τσι від турец. pabu, перс. papus – взуття).
У кінці ХІХ–ХХ ст. взуття одягали на ви-
сокі в’язані шкарпетки або суконні онучі –
пудупандя (рум.), чорап (урум. від турец.
orap). Улюбленим взуттям усіх верств
населення були чарухи, чурахи (рум.,
урум., грец. τσαρούχι від турец. ark – по-
столи) – це шматок прямокутної сиром’ят-
ної шкіри, зшитий спереду і ззаду довгим
ремінцем, що стягує шкіру за формою
ступні. Ремінець – куселеє (рум.) – обплітав
ногу до коліна хрест-навхрест. Формою цей
вид взуття маріупольських греків найбільш
наближений до взуття татар південного
узбережжя. До недавнього часу самороб-
не шкіряне взуття, ідентичне вищеописа-
ному, було широко розповсюджене серед
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турецьких селян [Курылев 1976, 124].
У грецьких селах також ще в 70-ті роки
ХХ ст. чарухи використовували під час по-
льових робіт. Такий вид взуття був поши-
рений  не тільки серед народів Балкансько-
го півострова [Пулянос, Иванова 1964,
584–587], Кримсько-Малоазійського регі-
ону, Кавказу [Гаджиева 1981, 67], але був
відомий і в українців під назвою постоли
[Вовк 1995, 152; Ніколаєва 1996, 37].

Чарухи маріупольських греків у крим-
ський період їхньої етнічної історії і в XX ст.
були зі швами, як у татар, а на початку
ХХ ст. вже мали форму українських по-
столів. Краєзнавець Х.А. Караманиця роз-
повідає про постоли з сиром’ятної волової
шкіри під назвою чарухья. Інформатори
90-х років XX ст. ще пам’ятали як шилися
постоли – чарухи. Їх робили з товстої шкіри,
яку сушили на сонці, а потім розтягували
на підлозі в будинку, закріплюючи цвяхами.
Шкіру, посипану золою, розминали всі чле-
ни сім’ї протягом декількох тижнів. Після
знежирення шкіру різали на смужки
20–25 см. Заготовку після такої процедури
можна було використовувати будь-коли.
Але частіше чарухи робили з сиром’ятної
шкіри. Передок зшивали кутом, через от-
вори пропускали шкіряний ремінець і одя-
гали заготовку на ногу, збираючи шкіру нав-
коло ноги. В українців цей процес називався
«морщити» шкіру. Чарухи прив’язували до
ніг за допомогою тонких гнучких ремінців –
бурмалихья (рум.). Ремінці охоплювали
навхрест підйом ноги і обвивали ногу вище
щиколотки дуже щільно, зав’язуючись під
коліном. Улітку їх носили на босу ногу, а
взимку взували на онучі або вовняні шкар-
петки – пузупанджа (рум.).

Інформатори пам’ятають два способи
носіння чарух, один з яких уже описаний
вище і був поширений серед багатьох євро-
пейських народів. А ось другий спосіб був
характерний для народів Сходу. Чарухи
кріпилися за допомогою додаткового ре-
мінця – кусилейза (рум.) – з мідними бля-
хами на кінцях. Ці ремінці були ширшими і
виготовлялися з товстої шкіри. Кусилей-
зи щільно обгортали ногу до середини лит-
ки, захищаючи таким чином від дощу і
снігу, для чого змазували їх якимось жи-
ром. У такий спосіб чарухи носили з біли-
ми онучами, які були облямовані вишив-
кою. Без сумніву, другий спосіб носіння
чарух свідчив про більш високе соціальне
і матеріальне становище їхнього господа-
ря. Інформатори повідомляють, що на-

прикінці ХІХ ст. таке взуття у греків най-
частіше було святковим.

Ще один вид більш старовинного взут-
тя описав учитель із с. Комар В. Гоффт.
Це взуття було привезене з Криму під наз-
вою терлик (від турец. terlk – домашні че-
ревики) і відоме під такою ж назвою у
кримських татар [РЕМ, 2413–8.]. Терлик –
домашні або вуличні сап’янові черевики,
прикрашені шиттям. Вони мали злегка
піднятий носок і язичок у підйомі. Задники
теж завершувалися випущеним у гору язич-
ком. У цілому треба відзначити, що чару-
хи, терлик та чорап – це елементи тради-
ційного костюма народів, які населяли
територію Анатолії [gel 2000, 134–136;
Trk etnografyas, 203–204].

На початку ХХ ст. найзаможніші греки
одягали куповані чоботи – щангія, цангкие
(рум. від грец. τσαγγάρης – сапожник, серед-
ньовік. τζάγγη від лат. zanca – взуття), чиз-
ма, цизма, джизма (урум. від турец.
izme – чоботи). Слід відзначити, що чоло-
віки із заможних грецьких родин чоботи но-
сили щодня: як взимку, так і влітку. Цікаво,
що у В. Янісолі чоловіки носили чоботи чер-
воного кольору. Треба зауважити, що крій та
модель чоловічих чобіт маріупольських
греків того часу зберігали традиційні риси
населення Анатолії [gel 2000, 113–115].

Після переселення до Приазов’я серед
маріупольських греків стали популярними че-
ревики, валянки, галоші, які називали росій-
ськими найменуваннями [Иванова 1976, 44].

Верхній чоловічий одяг греків відрізняв-
ся від українського одягу сусідніх сіл. Він
був менше прикрашений, а найчастіше –
взагалі неоздоблений. Крім того, він
за кроєм був більш завуженим, аніж україн-
ський, і мав менше складок. Чоловіки но-
сили кожухи різних фасонів:  кроєні в талію
довгополі чизмарки, короткі кожушки – хса,
біден, гница (рум.), кожухи з прямою  спин-
кою, глибоким запхом справа наліво і
великим коміром – гуна (рум.від грец.
γούνα – кожух), куърк (урум.від турец.
krk– шуба), бідві. Чоловічі кожухи, на
відміну від жіночих (с. Чермалик),  не по-
кривали чорною тканиною. В кожному селі
до 1970 р. були спеціалісти – швеці з
виробництва одягу з вовчини. За радянських
часів  користувалося популярністю  пальто
на ваті – хавтан. Треба зазначити, що най-
довше національна специфіка зберігалася
у верхньому одязі.

Стосовно жіночого традиційного одягу
маріупольських греків  народний комплекс
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ХІХ ст. складався з сукенки і шаровар –
шальвар (турец. alvar) [ДМЕ, 3282–20].
От як описує жіноче вбрання грекинь кінця
ХІХ ст. В. Гофт: «Женский костюм состо-
ял из кафтана с короткими рукавами; под
кафтан одевалась рубашка с длинными ши-
рокими рукавами, шаровары, и на ногах
“терлик”  (разноцветные ботинки, сделан-
ные из сафьяна, вышитые бисером). Не-
обходимым предметом кафтана был сереб-
ряный пояс» [Архив ОЛЕАЭ. – Ф.22, ед.
хр.8].

У Приазов’ї грецькі жіночі сукні серед
румеїв називалися фистан,фустан,фі-
стан (від грец. φουστάνι – довге плаття).
А на території Малої Азії і в Закавказзі
цей елемент одягу мав грецьку назву ан-
тер. Така ж назва була розповсюджена і
серед греків-еллінофонів Приазов’я – ен-
тер (рум.). Сукні з такою назвою носили
практично всі народи Османської імперії
[Курылев 1976, 115] і Кримського ханства
[Рославцева 2000, 29]. Під такою ж назвою
вони потрапили до гірсько-прибережної зони
Криму, а потім були запозичені татарами
степової зони під назвою каптан (тюрк.).

Сукня фистанбула тунікоподібного крою.
У найдавніших варіантах крою вона розкльо-
шувалася ззаду від талії клинами, а потім –
призбиралася. Фістан шився з тканини в
смужку [ДМЕ, 3282–19] або атласу темних
тонів. Найбільш характерне для описуваного
виду одягу – це таке ж розташування смуг,
як і в грецькому чоловічому халаті: поздовж
усього фістана і впоперек – на рукавах. Така
традиція розташування смуг характерна не
лише для народів кримсько-малоазійського
регіону, але й для деяких районів Балканської
Греції [Ελληνικές Φορεσιές 1993, 191].

Під фістан одягалася натільна сорочка –
камсупукалис (рум. від. грец. πουκάμισο),
келмек, келек такого ж тунікоподібного крою
з рукавами без манжетів. Звертає на себе
увагу крій рукавів більш давніх варіантів, де
вони розширювалися біля зап’ястка. Голов-
ними декоративними центрами вишивки були
пазуха і низ рукавів, іноді вишивалася нижня
частина сорочки від талії до подолу [МКМ,
392, 393, 395, 394ТКО].

У Маріупольському краєзнавчому музеї
традиційні грецькі тунікоподібні сорочки з
ромбовидними ластками представлені в чо-
тирьох екземплярах. Єдиний екземпляр тра-
диційної сорочки, привезеної з Криму, з
рідкісною вишивкою по всьому подолу пред-
ставлений в експозиції МКМ. На початку
XX ст. грекині перейняли українську техні-

ку вишивки і кольорову гаму, про що свідчать
експонати, що знаходяться у фондах музею.
Головними декоративними центрами вишив-
ки цих сорочок є пазуха і низ рукавів.

Натільні сорочки виготовляли з домотка-
ного льону білого чи кольору пастельних
тонів. Ширшою сорочку робили за рахунок
бічних клинів – прямокутних чи трапеціє-
подібних. Довжина її варіюється від сере-
дини гомілки до щиколотки. Попереду –
прямий розріз до стоячого коміра. Комір і
виріз на грудях оздоблений шнурком і при-
крашений дрібною витонченою смужкою
вишивки – бавовняними чи вовняними і
шовковими нитками.

Наявність туніки в маріупольських греків
пояснюється візантійським впливом, що
спричинилося їхнім тривалим перебуванням
у складі Візантійської імперії.

Дослідник кінця ХІХ – початку ХХ ст.
В.Л. Бабенко згадує жіночий комплект одя-
гу з халатом. Його одягали як з шаровара-
ми на більш ранніх етапах, так і поверх
сукні – фистан. Халатоподібний одяг серед
греків Приазов’я називали шама або щам.
Його вдягали на наречену в день весілля
поверх шлюбної сукні.Тканина – шовкова, зі
смужками зверху вниз, звичайно синього або
жовтого кольору. Мабуть, назва походить від
турецького шамаладжа – сукня-халат, що
прийшла з Туреччини і дуже поширена се-
ред інших народів Криму – караїмів, крим-
чаків, татар [Рославцева 2000, 29]. Зазви-
чай халат шився з дорогої тканини у вузьку
двоколірну смужку. Іноді його утепляли
підкладкою на ваті. Халат міг мати невели-
кий стоячий комір, прямі довгі і вузькі рука-
ва з оксамитовими прикрасами – позумен-
тами, або вишитими одворотами. Багата
вишивка або нашивні прикраси могли бути
на грудях, або обрамляти розріз. Імовірно,
що «шам» був відрізним по талії, причому
нижня частина призбиралася, тому поділ ста-
вав досить широким. Халат міг застібатися
металевою пряжкою на талії або загортати-
ся зліва направо і закріплюватися поясом.
Саме за способом загортання можна визна-
чити вплив та етнокультурні зв’язки. У да-
ному випадку такий спосіб підтверджує
вплив татарських мотивів у одязі.

Пояс був обов’язковою деталлю не
тільки чоловічого, але й жіночого одягу.
З найдавніших часів він увібрав у себе уяв-
лення про місце людини в суспільстві, занят-
тя, її добробут, честь і зміни в житті. Пояси
у греків Приазов’я найрізноманітніші –
знар,зунар (від грец. ζωνάρι), пшах. Най-
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поширенішими були плетені пояси у вигляді
щільних смужок, виконаних з різнокольоро-
вих вовняних ниток, деякі з них закінчували-
ся китицями. Були пояси з тканини з мета-
левими пряжками або виготовлені повністю
з металу, т.з. «кавказькі» – холан, хулан,
колан. Металеві пояси складалися зі сполу-
чених між собою пластин або бляшок, час-
то з дорогого металу, прикрашені ажурним
різьбленням або тисненням, напівкоштовним
камінням або різнокольоровим склом, емал-
лю. Такі пояси були поширені на всій тери-
торії Балкан [Papantoniou 1981, 21–24].

Найбільш розмаїтими і цікавими були
пряжки холанів. Найчастіше вони круглі,
мигдалевидні, овальні, виконані в основно-
му зі срібла, багато оздоблені зерню, емал-
лю, карбуванням. Вони були досить масивні
і застібалися гачком. Пряжки кріпилися до
набору металевих пластин або до вузьких
смужок дорогої тканини, яка була розшита
шовковою або золотою ниткою за різною
технікою, рослинними або геометричними
орнаментальними мотивами, що ритмічно
повторюються. Цей пояс був ущільнений
підкладкою з дешевшої тканини. Подібні по-
яси були поширені також серед народів Кав-
казу, кримських татар і болгар. Інформато-
ри підкреслюють, що вказані пояси, як і інші
численні жіночі прикраси, віддавна приво-
зилися з Кавказу.

З кримських часів і до початку ХХ ст.
на фистан обов’язково одягався фартух –
бишчир, бишгир, башкир (рум.); еглюк,
оглюк, углюк (урум. від турец. nlk –
фартух), які були поширені серед  жінок на-
родів  Криму [РЕМ, 3267–13; Куфтин 1925,
26] та на початку ХХ ст. їх носили лише
літні жінки. Грецький фартух не мав нагруд-
ника, був досить вузький, зав’язувався на
талії. Прикрашався затканими нитками у
вигляді геометричного орнаменту.

Як жіночий поясний одяг приазовського
періоду міцно затвердилася спідниця – руху,
фустан,фістан (рум. від грец. φούστα –
юбка), йупка (урум.). Шилася вона часті-
ше з фабричного сукна темного кольору.
Спідниці у грекинь вужчі, ніж в українок, і
мали, відповідно, менше складок (3–4 по-
лиці). Немолоді жінки носили, зазвичай,
чорні спідниці. Слід зазначити, що в одязі
греків, як і в народів Кавказу, улюбленим
кольором були чорні тони [ДМЕ 4929–9,
4929–63; Кузнецов 1995, 214–215]: у ад-
жарців, лазів, урумів, греків Понта й аното-
лійських турків. Спідниці були до підлоги,
під них одягали багато нижніх спідниць, які

робили верхню більш пишною. Причому
спідниці характерні для приазовського пе-
ріоду греків, і нічого невідомо про поширен-
ня цієї деталі одягу у грекинь Криму.

Плечовим одягом служили кофти і амб-
латя (рум.)  – вовняні безрукавки з прямою
спиною. Іноді амблатя обшивалася стрічкою
іншого кольору. Кофти робилися різного крою
(прямі і звужені до талії) і довжини. Плечо-
вим одягом так само був каптан (від турец.
каftan – накидка з короткими рукавами).

Удома жінки ходили босоніж або в тапоч-
ках. Тапочки в’язали з грубої вовни, їх нази-
вали панчухья.Існували тапочки хатирья, які
були зроблені з м’якого сап’яну у вигляді че-
ревичків без задників. Їх називали папучи.
Так само називали і в’язані з вовни шкарпет-
ки, на підошву яких нашивали цупку тканину
й одягали замість домашнього взуття.
У с. Комар шкіряні черевики зі шнуруванням
називають хатир. Цікаво, що грекині носили
своєрідне взуття, яке відзначалося підбора-
ми, що знаходились на середині підметок.
Такий тип взуття існував у турків.

Традиційних жіночих головних уборів було
декілька видів: квадратна хустка зазвичай
яскравого забарвлення – чабар, чамбар,
чембар; баш явлух, явлук (від татар. яглик),
хавлу (урум.) (турец. havlu – рушник) і ма-
рама, мармара (урум.) – прямокутна на-
мітка. Марама – це хустка довгастої форми,
яка була розповсюджена серед тюркомовних
греків Призов’я [МКМ 408,  426 , 436 ТКО].
В урумських селах мараму підносили як по-
дарунок одне одному наречений і наречена.
Щоб попередити відмову нареченої парубок
посилав дівчині невеличкий подарунок–хуст-
ку, яблуко, солодощі. Дівчина на знак згоди
посилала хлопцеві хустку – марама [МКМ,
439 ТКО]. Цей звичай запозичений у осман-
ського населення Малої Азії, де він був поши-
рений під назвою нишан махрамаси [Горд-
левский 1968, 95]. У Приазов’ї довге
покривало з вишивкою і лелітками на кінцях –
нахрамами – було поширене і серед вала-
шок [Бабенко 1905, 56]. Ці два види жіночих
головних уборів пов’язані з татарською тра-
дицією. Головним убором татарці слугував
фес, з-під якого спускається марама, поверх
фесу надягалася тонка хустка – чембер
[Алексеева 1910, 220].

Серед греків Приазов’я своєрідний
головний убір, що за формою нагадує усі-
чений конус, виготовлений з темного мате-
ріалу – фес (турец. fes – феска), був
зафіксований у 1929 році в с. Сартана
[РЕМ, 4229–1]. Грекині одягали його під пе-
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ріфтар. Швидше за все, це різновид ша-
почки-фески, поширеної в середовищі
грецького населення Кримсько-Мало-
азійського регіону [ Державин 1904, 213].

Наприкінці ХІХ ст. в Маріупольському
повіті проводив свої дослідження приват-
доцент Санкт-Петербурзького університе-
ту Ф.А. Браун. Він стверджує, що знайшов
відмінності в одязі маріупольських греків
(урумів та румеїв). Дослідник акцентує ува-
гу на тому, що грекині носять на голові білі
пов’язки з блискучими дрібничками, а та-
тарки – прості хустки яскравих кольорів
[Браун 1890, 86]. У с. Великий Янісоль, де
проживають поруч уруми (тюркофони) і
румеї (еллінофони), ця відмінність існувала
ще до кінця ХІХ ст.

Проводячи співставлення головних уборів
греків Приазов’я та валашок, які проживали
у Катеринославській губернії, слід відзначи-
ти, що пов’язку на лобі з нашитими блискіт-
ками – коде – носили представниці цього
етносу [Алексеева 1910, 220]. Подібні го-
ловні убори зафіксовані і серед жителів Ат-
тіки [ Ελληνικές Φορεσιές 1993, 95].

Загалом, слід відзначити, що способи но-
сіння хустки в різних селах помітно відрізня-
лися. Зокрема, немолоді жінки завжди по-
в’язували хустку вузлом на голові над лобом,
а молодиці – під підборіддям. Нерідко кінці
великих хусток тільки закидалися наперед.

Уруми, які проживали у східній частині
Малої Азії і переселилися до Криму, а потім
і у Приазов’я, зберегли тюркську жіночу
традицію носіння двох білих хусток. Одну
з них намотували навколо голови, а другу
пов’язували, ховаючи волосся і підборіддя.
Ще в кінці ХVІІІ ст. кримські татарки вдя-
гали на дві нижні хустки велику шовкову
хустку під назвою чембер [Рославцева
2000, 33]. В.І. Колесов у своїй роботі “Ма-
теріали з історії та етнографії греків-урумів”
описуючи одяг цалкінських урумів, вихідців
зі східної Анатолії, звернув увагу на схожий
тип головного убору (тюрк. yamaр, laak).
Але на Кавказі і в Приазов’ї в наш час ця
традиція носіння хусток вийшла з побуту-
вання [Колесов 1997, 97].

Цікаво, що в деяких селах (Чермалик,
Старий Крим) на похороні жінки покривали-
ся двома хустками – білою та чорною. Біла
хустка ледь виднілася з-під чорної. Коли ж
сідали біля труни, то поверх хусток накида-
ли рушник – марама. В інших селах  при
усьому чорному траурному одязі жінки на-
кидали на голову білу хустку. Це свідчить
про етнокультурні зв’язки греків Приазов’я

з народами Північного Кавказу, де білий колір
використовувався в траурному одязі жінок
як символ чистоти [Студенецкая 1989, 216].
У Криму народи, які знаходилися під впли-
вом османської культури, також носили го-
ловні убори білого кольору.

Але найбільш популярним серед грець-
кого населення Приазов’я був головний
убір – періфтар, періфталь, плифтар
(від грец. пερί – перший компонент у склад-
них словах, що має значення “навколо, з усіх
боків”; рум. фталь – голова). Цей головний
убір одержували як посаг і одягали перед
вінчанням, носили в перший рік після заміж-
жя, у свята, під час обрядів сімейного циклу.

Періфтар [МКМ 409, 413, 415, 424, 427,
456, 470, 474, 475 ТКО] – це полотно зав-
довжки до 2,5–3 м і завширшки до 40 см.
По довгих краях головний убір мав витон-
чену смужку – двосторонню вишивку –
геометричного орнаменту, виконану кольо-
ровими вовняними або шовковими нитка-
ми, золотою канителлю. Кінці періфтара
прикрашала невелика бахрома, зроблена з
нитки основи. Грекині ним обмотували не
тільки верх голови, але і шию. Кінець періф-
тара звисав ззаду (іноді його притискува-
ли поясом), частіше – нижче пояса.

До комплексу періфтар входили різно-
манітні жіночі прикраси [МКМ 641, 608 , 643,
644, 645 МД]. Нерідко вони були прекрасни-
ми зразками народного ремесла. Вони зак-
ріплювалися в розпрямленому вигляді на по-
тилиці за допомогою двох довгих голок.
Один кінець голки мав круглу або хрестопо-
дібну форму зі стилізованою пташкою. Ця
прикраса була багато орнаментованою.
До періфтару за допомогою кілець кріпи-
лося декілька ланцюжків з підвісками у виг-
ляді різних платівок, бляшок, монет
[ ДОКМ кп 72261 мд 1010, кп 71256 мд 680,
кп54886 мд254, кп54884 мд253, кп 58419
мд415, кп 58411 мд408, кп 64700 мд 444, кп
64729 мд473, кп 68552 мд510, кп 59484
мд630, кп59487 мд 631, кп 72858 мд 670,
кп71259 мд729, кп 70945 мд727, кп 72271 мд
1021, кп 70953 р170]. Іноді за допомогою цих
ланцюжків голки з’єднувалися між собою.
Прикраса жинжир (від турец. zincir – лан-
цюжок) [МКМ 813] приколювалася до го-
ловного убору біля скронь, а ланцюжки, що
сполучають дві голки між собою, звисали
на різних рівнях потилиці:  нижче плечей, під
підборіддям, а також лежали на грудях. Лан-
цюжки з підвісками могли прикріплятися до
однієї голки. Прикраса називалася булонія,
або вулонія, і приколювалася до періфтару
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в комплексі з жинжир. Такий комплекс лан-
цюжків з голками був необхідним для при-
кривання обличчя покривалом ал-дуван
(турец. весільна фата). Ф. Браун зафіксу-
вав у своїх дослідженнях, як грекині с. Ман-
гуш (тюркомовне), йдучи під вінець, закри-
вали собі обличчя на «турецький лад» [Браун
1890, 86].

Аж до початку ХХ ст. у грекинь Приазо-
в’я широко побутувала деталь головного убо-
ру – ханяр, хайняр, халнар (від грец.
χαλινάρι – вузда) – «вуздечка» [МКМ 130,
642 МД]. Аналогічна прикраса під назвоюса-
кандирак (“зав’язка під підборіддям”) поши-
рена у весільному уборі тюркомовних народів
на території Малої Азії [Серебрякова 1989,
164]. Це була смужка коштовної тканини
(завширшки 2–2,5 см), оздоблена вишивкою,
перлами і металевими підвісками. Одягали її
вздовж щок біля вух і під підборіддям, при-
кріплюючи на рівні скронь до налобної пов’яз-
ки мандличі (від грец. μαντήλι, турец. mendіl –
хустка), яка зав’язувалася тасьмами на по-
тилиці. Залежно від того, чи видно мандличі
з-під убору, схожого на рушник, його виготов-
ляли з простої або коштовної тканини. Іноді
мандличі обшивався перлами, золотими та
срібними блискітками. Зверху, біля скронь, він
прикріплявся до періфтару вузенькими
стрічками, а також особливими шпильками
зиндериль (від турец. engellі – шпилька),
що затягують у металевий ланцюжок. Голов-
ний убір мандил був поширений серед понтій-
ських грекинь.

Якщо періфтар і хайнар ще побутува-
ли серед греків на початку ХХ ст., то такі
прикраси як злуфья і кам майже повністю
вийшли з ужитку наприкінці ХІХ ст. [Наул-
ко 1975, 248]. Злуфья (від турец. zlf –
локон) – платівка, на яку вішалися тонкі
металеві, пласкі за формою фігурки. За до-
помогою гачка ця платівка закріплювалася
на петлі ханьяра нижче вуха. Нерідко злу-
фья прикрашалася штучним кольоровим ка-
мінням. Щодо походження, то ця срібна
прикраса була відома у татар південного
узбережжя Криму під назвою зулуфлик і
походить від тюркської традиції підстрига-
ти і завивати волосся на скронях у заміжніх
жінок. Це була єдина відмінність від діво-
чих зачісок у мусульман. Кучері на скро-
нях з підстриженого волосся називалися
зулуф [Куфтин 1925, 25]. Термін зюлюф
кесме (від тюрк. zlf kesme – обрізання
локона), відомий у народів Середньої Азії і
Малої Азії [Koay 1951, 32; Гордлевский
1916, 99–100], пов’язаний з обрядом, сим-

воліка якого готує дівчину до переходу в
стан заміжньої жінки. Обряд полягає у
зрізанні двох пасм по обидва боки чола і
проводиться свекрухою. З цієї миті дівчина
повинна поводитися тихо і мало говорити.
Можна вважати, що греки Приазов’я, пе-
ребуваючи в мусульманському оточенні,
запозичили їхню назву прикраси головного
убору – злуфья, не використавши саме об-
ряд. Аналіз польових досліджень засвідчив,
що на сьогодні жоден з інформаторів у
грецьких селах не зміг дати вичерпну
інформацію про етимологію, форму і при-
значення прикраси злуфья.

Прикраса кам виготовлялася з оксами-
тової тканини і мала вигляд прямокутника.
До нього за допомогою дерев’яного три-
кутника, розташованого під підкладкою,
прикріплялися різні прикраси з перлів, лелі-
ток, різнокольорового каміння і металевих
платівок, а до нижньої його основи – ряд
червоних гарусних кульок. Вони закріплю-
валися на талії та одягалися поверх цамб-
лиса, сягаючи нижче пояса.

У грекинь також існували накісні прикра-
си цамбліс, або цамліс (рум. від грец. τσα-
μπί – гроздь). Цю прикрасу, на відміну від
ханьяра, носили і в будні. Цамбліс при-
кріплявся ззаду до волосся стрічкою і звішу-
вався уздовж спини нижче пояса. Він був
невеликою мідною або кістяною платівкою,
до якої на шнурках кріпилися всілякі мета-
леві прикраси (мідні кульки, зигзагоподібні
пластинки та ін.), а до них, відповідно, пуч-
ки з гарусних шнурків червоного кольору
(по 14 у кожному пучку).

Окрім вищеописаних металевих прикрас
були поширені сережки: прості – криндия,
крингкиц,криндиц, криндих (рум.) і спо-
лучені між собою ланцюжками з підвіска-
ми так, що при надяганні цих сережок лан-
цюжок звисав під підборіддям. До середини
ХХ ст. серед урумів та румеїв існували
металеві браслети – врашоль, врашол,
врашал (рум. від грец. βραχιόλι), білизи,
блезик (від турец. bilezik), мілиндзер. До-
сить поширеними були срібні кільця – жи-
зюк (урум.), халха, алха (від турец. halka –
кільце), дахли дахтилид (рум. від грец.
δακτυλίδι – кільце), обручки – симадко, про-
сте намисто – зниша, знишиц (рум.),  бон-
жах (урум. від турец. boncuk – намисто),
намисто з металевих фігурок. На грудях
носили перламутрове або черепахове на-
мисто з хрестом – ставро (від грец.
σταυρός – хрест), намисто з бурштину хан-
таж (від грец. χάντρες – намисто).
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Цікавий комплект нашийних прикрас, що
складається з потрійного ряду ланцюжків з
монетами і підвісками, з найбільшою моне-
тою в центрі. Підвіски, швидше за все, гра-
ли роль магічного оберегу для відлякування
ворожих сил. Стосовно кількості монет, то
існують версії, виходячи з яких кількість
монет суворо регламентувалася. Срібні мо-
нети свідчили про статус незаміжньої дівчи-
ни, а ось наявність золотих монет говорила
про те, що жінка перебуває в шлюбі.

З прикрас найпоширенішими було намис-
то із золотих і срібних монет, що отримали
різні назви, залежно від того, що зображено
на них. Наприклад, від людської фігури і вар-
тості самих монет: баджакхлы-алтин (урум.
баджак від турец. bacak – нога; алтин від
турец. altіn – золото) зермаф-алтин, фин-
дих-алтин і финадих-орих – дрібна моне-
та. Існувало і намисто, що звалося чечек-ал-
тин (від турец. iek – квітка).

Весільний одяг греків у кримський і в
перші роки приазовського періоду був чер-
воного кольору, як і в Туреччині. Шлюбна
сукня нареченої червоного кольору переда-
валася від однієї нареченої до іншої.
У с. Велика Янісоль ще пам’ятають про те,
як зверху на голову нареченої накидали по-
кривало з червоного полотна – дувак (від
турец. duvak). Покривало ховало обличчя в
той момент, коли наречена їхала до церкви,
а в турків – коли вирушала до будинку наре-
ченого.Червоний колір покривала, згідно тра-
диції, є знаковими сигналом того, що дівчина
перейшла до стану нареченої. Лицьове по-
кривало ал дувак (турец. al duvak –  черво-
не покривало, фата) входить як обов’язко-
вий елемент до турецького весільного
костюма [Гордлевский 1968, 114]. У турець-
кому весіллі є обряд відкривання обличчя
нареченої – дувак герме (турец. duvak
görme – огляд того, що під покривалом).

У ХІХ ст. молодий вінчався в халаті,
який так само переходив від одного наре-
ченого до іншого. Халат цей був традицій-
ної форми і з синім коміром.  А вже на по-
чатку ХХ ст. весільний одяг виглядав так.
Наречена – в білій сукні з фабричного ма-
теріалу з вельоном «до п’ят» і білим воско-
вим вінком, наречений – у чорному костюмі
з білою восковою квіткою на верхній час-
тині піджака. Обов’язковим елементом ве-
сільного обряду були вінчальні кільця. Є
відомості про побутування в середині XX
століття у греків-чоловіків своєрідного ве-
сільного халата, що являв собою вид одя-
гу, за кроєм ідентичний болгарській сае.

Його шили з шовкових високоякісних тка-
нин. Цікаво, що під час вінчання дотриму-
валися звичаю: якщо у нареченої був кос-
тюм з шаладжи, то в нареченого – з
хутни, і навпаки. Весь комплекс одягу на-
зивався урба (урум. від турец. urba – одяг)
і фурісія (рум. від грец. φορώ – носить).

Таким чином, грецький народний одяг
характеризував деякі риси національної спе-
цифіки і певну подібність з одягом інших
народів. Особливо це помітно в способах
прикрашання одягу. У порівнянні з сороч-
ками українців, у грецьких сорочках виши-
вання взагалі відсутнє. Досить часто її за-
мінювали заткані нитки інших тонів або ж
мережані шви. На відміну від сорочок ук-
раїнок, вишивки на плечах і зверху на рука-
вах не було. Пояснити це явище можна тим,
що фистан закривав майже всю сорочку,
у тому числі і поділ, а в одній сорочці гре-
кині з будинку не виходили. Тому не було
необхідності у прикрасах. Прикраси грець-
ких сорочок, у порівнянні з українськими,
були менш поліхромні. Найулюбленіші ко-
льори – жовтий, світло-коричневий або
білий з використанням металевої нитки і з
переважанням квіткового мотиву. А по крою
грецька сорочка різко відрізняється від ук-
раїнської. Зате вона помітно зближується з
жіночими сорочками Греції по тунікоподіб-
ному крою і за розташуванням орнаменту
навколо коміра, уздовж прямого розрізу, на
поділі і по самому краю рукавів.

У назвах одягу греки багато в чому за-
позичили турецьку термінологію, яку вони
використовували разом з татарами, пере-
буваючи в Криму. На сьогодні в грецьких
селах Приазов’я більшість термінів зали-
шилися тільки в пам’яті людей зрілого віку.

Загалом слід зазначити, що традиційний
одяг греків Приазов’я несе на собі відбитки
етнокультурних контактів з народами крим-
ського та передньоазійсько-кавказького ре-
гіонів і включає ряд балканських елементів.
Сьогодні греки Приазов’я втратили функції
носіїв своєї культури. Але здійснюються спро-
би її збереження: створюються грецькі творчі
фольклорні колективи, встановлюються
зв’язки з Республікою Греція. Але в літера-
турі, що у великій кількості надходить з етніч-
ної батьківщини греків, фіксується культура
балканських еллінів, яка відрізняється від
культури маріупольських греків. Тому вели-
ке значення для збереження і вивчення етніч-
ної культури саме приазовських греків мають
дослідження етнографічних матеріалів, які
проводяться в цьому регіоні.
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Історія розвитку народної освіти крим-
ських татар нерозривно пов’язана з ім’ям
видатного просвітителя і педагога Ізмаїла
Гаспринського (1851–1914). Вивчаючи його
творчу спадщину, необхідно відзначити: ва-
гому роль у формуванні багатьох поглядів
та ідей І. Гаспринського, що стосувалися
національного й культурного відродження
кримськотатарського народу, відіграв відо-
мий караїмський просвітитель, учений і сус-
пільний діяч Ілля Ілліч Казас (1832–1912).
Найбільш значною віхою їхньої спільної
діяльності є підготовка та видання першого
періодичного друкованого органу кримсько-
татарською мовою – газети “Переводчик –
Терджиман”. Ця газета залишалася до по-
чатку ХХ ст. єдиною тюркомовною газетою
Російської імперії [Ганкевич 1992, 420].
В особі І.І. Казаса редактор-видавець “Пе-
реводчика – Терджимана” знайшов спра-
ведливого і принципового соратника в цій не-
легкій, але шляхетній справі.

У видавничо-публіцистичній діяльності
І. Гаспринського особливої уваги заслуго-
вує і його співпраця в іншому друкованому
органі – приватній політико-літературній
газеті “Таврида”, редактором-видавцем
якої був І.І. Казас. Як видно, І.І. Казас та
І. Гаспринський добре знали один одного
ще до створення “Тавриди”. Сторінки цієї
газети не раз надавалися кримськотатар-
ському просвітителю не лише для офіцій-
них роз’яснень з позицій міського голови
Бахчисараю, а і як приватній особі [Ганке-
вич 1999, 85–87; Прохоров 2002, 553, 554].

Наприкінці 1880 – на початку 1881 рр. за
сприянням І.І. Казаса І. Гаспринський під
псевдонімом “Маленький мулла” оприлюд-
нив у газеті три напівжартівливих “Бахчи-
сарайських листа”. У цьому творі І. Гасп-
ринський писав про необхідність найбільш
активної просвіти кримських татар: “у цьо-
му сенсі величезну роль могло б набути
друковане слово татарською мовою” [Ма-
ленький мулла 1881]. Трохи пізніше в
“Тавриді” було опубліковане й продовжен-
ня “Листів” – відомий програмний твір

І. Гаспринського “Російське мусульман-
ство. Думки, замітки й спостереження му-
сульманина” [Мусульманин... 1881]. І.І. Ка-
зас у нотатці, яка передувала цьому
першому, газетному, варіанту есе І. Гасп-
ринського, писав: “Ця стаття та інші, що
будуть уміщені в наступних номерах
“Тавриди”, належать перу молодого му-
сульманина, відомого нашим читачам під
іменем Маленького мулли, автора “Бахчи-
сарайських листів” [Казас 1881]. Невдовзі
“Російське мусульманство” вийшло окре-
мим виданням у друкарні М.С. Спіро – там
само, де друкувалася “Таврида” [Гасприн-
ский 1881].

Перші успіхи у справі видання листків
під назвою “Тонгъуч” (“Первісток”) та
“Шефак” (“Світанок”) надихнули І. Гасп-
ринського на створення більш об’ємних
періодичних друкованих видань кримсько-
татарською мовою. Ще в 1879 р., отримав-
ши від таврійського губернатора О.О. Ка-
веліна дозвіл на придбання “копіювального
станка Алісова” для друку поліграфічних
виробів широкого канцелярського вжитку,
І. Гаспринський вирішив видавати більш
серйозну продукцію [Ганкевич 1992, 421].
У листопаді 1879 р. він подав прохання на
ім’я міністра внутрішніх справ Л.С. Мако-
ва, в якому клопотався про дозвіл на ви-
дання йому в Бахчисараї газети кримсько-
татарською мовою під назвою “Файдали
Еглєндже” (“Корисна розвага”). Однак
йому було відмовлено [Ганкевич 1992, 425].

Пізніше, у грудні 1880 р., І. Гаспринсь-
кий звернувся до Головного Управління зі
справ друку (ГУСД) із пропозицією вида-
вати газету “Закон”. Схоже прохання не-
вдовзі було подано й новому міністрові
внутрішніх справ М.Т. Лоріс-Мєлікову. Од-
нак І. Гаспринського знову чекала відмова
[Ганкевич 1992, 427].

Такі невдачі не змогли вплинути на
рішучість І. Гаспринського продовжувати
роботу зі створення друкованого органу
рідною мовою. Одним із першочергових
кроків у цьому напрямку І. Гаспринський
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вважав створення друкарні, в якій би вида-
валися твори, що б могли “впливати на
косність мусульман і розпорошити численні
їхні дитячі, але, тим не менш, шкідливі за-
бобони” [Ганкевич 1995а, 11]. І. Гасп-
ринським також була висловлена думка про
доцільність друкувати заплановані видан-
ня паралельно російською та кримськота-
тарською мовами.

У серпні 1880 р. І. Гаспринський наді-
слав на ім’я таврійського губернатора
прохання, в якому говорилося, що “через
незручність замовлення різних друкар-
ських виробів для місцевих закладів і на-
селення”, він бажав би відкрити друкар-
ню в Бахчисараї. Прохач передбачав
наявність у друкарні двох ручних станків
(літографського і друкарського) для дру-
кування повідомлень, візитних карток,
прейскурантів і т.ін. [ДААРК, ф. 26, оп.1,
спр. 27321, арк. 1].

О.О. Кавелін, який прихильно ставився
до І. Гаспринського, все ж попередньо зро-
бив запит бахчисарайському поліцмейстеру
Шлейферу з проханням повідомити докладні
відомості про особу прохача і його благо-
надійність [ДААРК, ф. 26. оп.1, спр. 27321,
арк. 2]. Шлейфер відповів, що йому важко
дати точні відомості про І. Гаспринського.
Крім загальних фактів поліцмейстер по-
відомляв, що “про характер прохача, склад
та напрям його думок, через замкнутість
життя татар” йому нічого певного з’ясува-
ти не вдалося [ДААРК, ф. 26. оп.1, спр.
27321, арк. 3, 3 (зв.)]. У висновку губерна-
тора з цього питання говорилося, що “особ-
ливої необхідності” для відкриття друкарні
в Бахчисараї “немає, а тому і клопотання
І. Гаспринського задоволене бути не може”
[ДААРК, ф. 26. оп.1, спр. 27321, арк. 4].

Однак І. Гаспринський не зневірював-
ся. Йому вдалося переконати найбільш
впливових мешканців Кримського півост-
рова з числа мусульман звернутися до но-
вого таврійського губернатора А.Н. Все-
волжського з доповідною запискою про
користь таких видавничих устремлінь. Се-
ред тих, хто підписав клопотання, були пред-
ставники відомих дворянських родин
кримських татар – Булгакови, Болатукови,
Емірови, Уланови та Бораганські. Крім того,
під цим документом свої підписи постави-
ли й найвпливовіші представники купецтва,
міщан та вчителів Бахчисарая [Ганкевич
1995а, 11; Ганкевич 1995б, 102].

Клопотання І. Гаспринського про дозвіл
йому утримувати вдома друкарню “для
друку власних творів та приватних замов-
лень на виробництво поліграфічних робіт”
було подано А.Н. Всеволжському в люто-
му 1882 р. Останній звернувся в секретній
записці до бахчисарайського поліцмейсте-
ра із запитом про благонадійність І. Гасп-
ринського. Цього разу у відповіді, присланій
Шлейфером, говорилося, що прохач “спо-
собу життя й поведінки дуже доброї і ні в
чому недозволеному не помічений” [Ган-
кевич 1995б, 103]. Цю інформацію підтвер-
див і начальник губернського жан-
дармського управління, підполковник
М.К. Мінкельде. Отримавши ці відомості,
таврійський губернатор 18 серпня 1882 р. у
розпорядженні за № 1517 писав, що І. Гасп-
ринському “дозволяється мати в місті Бах-
чисараї друкарню” [ДААРК, ф. 26. оп.1,
спр. 27738, арк. 22].

На початку серпня 1882 р., отримавши
дозвіл Санкт-Петербурзького Комітету
Внутрішньої Цензури (Спб КВЦ), І. Гасп-
ринський надрукував експериментальний
примірник майбутньої газети під назвою
“Збірник статей”. Дата виходу в світ цього
номера – 5 серпня 1882 р. – є, по суті,
відправною точкою виникнення газети “Пе-
реводчик – Терджиман”. Перетнувши
складні бюрократичні перипетії, пов’язані з
отриманням дозволу на видання цього дру-
кованого органу, 15 січня 1883 р. І. Гасп-
ринський звернувся з проханням до міністра
народної освіти графа І.Д. Делянова. В до-
кументі стверджувалося, що “до участі у
виданні запрошені інспектори інородчеських
учительських семінарій і деякі викладачі
східних мов при вищих навчальних закла-
дах” [ДААРК, ф.26, оп.2, спр. 1595, арк. 18,
19]. До числа запропонованих кандидатур
входив також І.І. Казас. Зрештою,
12 лютого 1883 р. міністр внутрішніх справ
О.Д. Толстой затвердив програму майбут-
нього видання [Ганкевич 2000, 113].
Невдовзі начальник ГУСД  Є.М. Феокти-
стов розпорядженням від 16 лютого 1883 р.
за № 688 дав дозвіл І. Гаспринському ви-
давати щотижневу газету “Переводчик –
Терджиман”, але за умови, що прохач зо-
бов’язується “особливою підпискою” не пе-
редавати права на її видання іншій особі,
без особливого на те дозволу ГУСД
[ДААРК, ф. 26, оп.2, спр. 1595, арк. 24, 24
(зв.)]. Голові Спб КВЦ А.Г. Петрову дору-



Східний світ №3  200448

Цензорська діяльність І.І. Казаса

чалося організувати відповідний нагляд за
виданням І. Гаспринського [Ганкевич 2000,
113]. Необхідну формальність було дотри-
мано, і 10 квітня 1883 р. перший номер цієї
газети побачив світ.

“Переводчик – Терджиман” складався з
чотирьох розділів: в одному з них повинні були
друкуватися розпорядження уряду й офіційні
повідомлення, які передруковувалися з “Уря-
дового вісника” (причому їх було дозволено
публікувати без перекладу російською), роз-
порядження і постанови місцевої адмініст-
рації, міських і земських закладів. Другий
розділ присвячувався популярним статтям,
які торкалися російського законодавства
(друкувалися витяги з військового, будівни-
чого, судового статутів і т.ін.), у третьому
розділі містилися статті з географії, історії,
навчальної справи; огляд літератури та нау-
кових винаходів. Четвертий розділ було відве-
дено під місцеві оголошення російською і
кримськотатарською мовами [ДААРК,
ф. 26. оп.2, спр. 1595, арк. 15].

“Маленькій справі ми дали велику наз-
ву, – писав І. Гаспринський у статті “Му-
сульманський друк у Росії”, – тому що, на
жаль, досі в російських мусульман “друку”
в загальноприйнятому сенсі не існує”
[ДААРК, ф. 26. оп.2, спр. 1595, арк. 19].
Редактор газети також підкреслив не-
обхідність розповсюдження освіти серед
одновірців, особливо серед жінок.

Однак нормальному виходові газети за-
важало те, що друкувалася вона в Бахчи-
сараї, а цензуру проходила в Санкт-Петер-
бурзькому цензурному комітеті. Тому
І. Гаспринський почав клопотати перед
ГУСД про затвердження І.І. Казаса на по-
саді цензора та про перенесення цензуру-
вання матеріалів видання в Сімферополь
[Ганкевич 1999, 91].

У результаті листування між Є.М. Феок-
тистовим, попечителем Одеського навчаль-
ного округу Х.П. Сольським та тимчасо-
вим одеським генерал-губернатором,
генерал-лейтенантом Х.Х. Роопом, про осо-
бу І.І. Казаса був зроблений позитивний
відгук. У серпні 1884 р. Х.Х. Рооп повідо-
мив начальнику ГУСД, що “він, зі свого боку,
теж визнавав би за справедливе перевести
цензуру цього видання в Сімферополь”
[Ганкевич 1999, 91]. Генерал-губернатор
відзначав, що інспектор Сімферопольської
татарської учительської школи (СТУШ)
І.І. Казас, з діяльністю і службовими якос-

тями якого він особисто ознайомився під
час відвідин цього навчального закладу
25 квітня 1884 р., “цілком відповідав би ви-
могам для цензора названої газети” [Ган-
кевич 1999, 91; ДААРК, ф. 111. оп. 1, спр.
212, арк. 36]. Схвальний відгук чиновника
такого рангу позитивно вплинув на рішення
ГУСД, і 25 серпня 1884 р. кандидатуру
І.І. Казаса було затверджено на посаді цен-
зора газети “Переводчик – Терджиман”.

До цього рішення влади кожний номер
газети після його складання відправлявся
до Санкт-Петербургу – на відправлення,
власне цензуру, та пересилку номера назад,
до редакції, витрачалося від трьох до чоти-
рьох тижнів. У своєму звертанні до читачів
І. Гаспринський писав, що призначення
І.І. Казаса та “близькість цензури дасть
нам можливість зробити нашу газету більш
свіжою та цікавою” [Гаспринський 1884].

І.І. Казас, який поділяв більшість поглядів
І. Гаспринського і всіляко підтримував його
видання, протягом майже 23 років ставився
до матеріалів, які друкувалися в газеті, до-
сить ліберально. Громадська позиція караїм-
ського просвітителя не раз викликала не-
вдоволення влади. Так, 3 квітня 1892 р.
таврійський губернатор П.М. Лазарев до-
повів ГУСД про те, що в одному з номерів
“Переводчика – Терджимана” була надру-
кована стаття “Знайомство з ісламом”.
У ній, на думку чиновника, висловлювалися
“деякі недоречні міркування про значення
татар у суспільному ладі російського дер-
жавного життя” [Ганкевич 1999, 92]. І.І. Ка-
засу пропонувалося бути обачнішим при
відборі матеріалів для газети.

Часті дорікання на адресу І.І. Казаса
невдовзі призвели до того, що курирувати
видання було доручено професору
В.Д. Смирнову, який також добре знав
І.І. Казаса та часто користувався його по-
слугами як досвідченого лінгвіста і знавця
історії мусульманського Сходу. В.Д. Смир-
нов намагався поставити газету “Перевод-
чик – Терджиман” у жорсткі рамки, що сут-
тєво обмежували свободу слова для
видавців [Ганкевич 1999, 92].

Однак ліберальне ставлення І.І. Казаса
до цього друкованого органу збереглося.
У квітні 1893 р. виповнилося 10 років із дня
виходу першого номера газети. У святко-
вому додатку до № 13 “Переводчика –
Терджимана” І.І. Казас гаряче привітав
І. Гаспринського з ювілеєм видання.
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А в серпні 1893 р. на сторінках газети зно-
ву була опублікована стаття під назвою
“Міра”, після якої начальником ГУСД
Є.М. Феоктистовим було запропоновано
“особі, яка цензурує означену газету, уваж-
ніше ставитися до своїх обов’язків” [Ган-
кевич 1999, 93]. Однак, незважаючи на до-
гану від керівництва, І.І. Казас так само
опікувався виданням І. Гаспринського.

У 1905 р. контроль держави за періодич-
ними виданнями суттєво послабився. “Пе-
реводчик – Терджиман” став виходити
тричі на тиждень, розширилася і його про-
грама. З кінця 1905 р. газета повністю ста-
ла одномовною. Ці причини, а також похи-
лий вік змусили І.І. Казаса зняти з себе
обов’язки цензора.

У грудні 1905 р. І. Гаспринський у спе-
ціальній статті гаряче дякував караїмсько-
му просвітителеві: “Прощаючись з вами як
з цензором, не можу не згадати, що 23 роки
тому, коли в Криму не можна було знайти
іншого цензора-орієнталіста, Ви, в ім’я про-
світи, прийняли на себе часто неприємні
обов’язки цензора і дозволили моїй газеті
існувати й розвиватися” [Гаспринський
1905]. Згідно образному вислову І. Гасп-
ринського, І.І. Казас жодного разу не вмо-
чив перо в червоні чорнила, дозволивши тим
самим редакторові-видавцю “хоча б трохи
послугувати рідному слову і самосвідо-
мості” [Гаспринський 1905; Ельяшевич
1918, 43].

Проте співпраця двох талановитих педа-
гогів не обмежувалася видавничо-цензорсь-
кою діяльністю. І.І. Казас та І. Гаспринський
обмінювалися думками й досвідом у рам-
ках створеної в Криму ще 1887 р. Таврій-
ської вченої архівної комісії (ТВАК), заступ-
ником голови якої І.І. Казас був багато років.
Крім того, їхні шляхи тісно перетиналися й у
сфері народної освіти. І.І. Казас поділяв по-
гляди І. Гаспринского на народну освіту. Це
стосувалося, насамперед, зміни застарілих
методів викладання, що існували у крим-
ськотатарських мектебе та медресе. Зок-
рема, багато схожих ідей висловлювали
І.І. Казас та І. Гаспринський з приводу жіно-
чої мусульманської освіти. У 1904 р. караїм-
ський просвітитель, доповідаючи навчально-
му керівництву, вказував на необхідність
якнайшвидшого відкриття спеціальних шкіл
для дівчаток-мусульманок: “Чи потрібно до-
водити, що освіта дівчаток, цих майбутніх
матерів, найкраще забезпечила б освіту май-

бутніх поколінь?” [ДААРК,  ф. 450. оп.1, спр.
97, арк. 42 (зв.)]. Спочатку в такі училища
І.І. Казас пропонував призначати російських
учителів-жінок, що гарно володіли крим-
ськотатарською мовою, поступово заміня-
ючи їх мусульманками [ДААРК,  ф. 450. оп.1,
спр. 97, арк. 42 (зв.)]. На думку І.І. Казаса,
повітовим земським органам влади слід було
відкривати якнайбільше жіночих і “зміша-
них” шкіл [Постановления совещаний... ,
28]. Велика увага приділялася матеріалам
про мусульманську жіночу освіту і на сто-
рінках газети “Переводчик – Терджиман”.

Клопочучи перед педагогічним керів-
ництвом про створення навчального закла-
ду “особливого типу” для дітей кримських
татар, І.І. Казас писав: “Історичний хід ос-
віти завжди і скрізь такий, що він йде звер-
ху вниз, і чим вище освіта верхніх шарів
суспільства, тим благотворніше вона впли-
ває на освіту його нижчих шарів” [ДААРК,
ф. 450. оп. 1, спр. 97, арк. 44]. Далі І.І. Ка-
зас з метою здійснення такого кроку про-
понував спрямувати сили на реорганізацію
СТУШ з метою перетворення її у середній
навчальний заклад. У 1908 р. Євпаторійська
повітова земська управа, за пропозицією
І.І. Казаса, прийняла постанову про не-
обхідність відкриття установи для “середніх
класів міського населення особливих шкіл
на зразок мектебе-руштіе з 6–7-річним кур-
сом навчання” [Постановления совеща-
ний…, 28]. Таким чином, І.І. Казас, все-
бічно підтримуючи І. Гаспринського у
справі реформування системи кримськота-
тарської освіти, всіляко пропагував прогре-
сивні ідеї та починання в галузі народної
освіти тюркських народів Криму.

У 1898 р. Особливий відділ Ученого ко-
мітету МНО через попечителя ОдУО
Х.П. Сольского звернувся до І.І. Казаса за
поясненнями стосовно доцільності введен-
ня в програму гімназій, прогімназій та ре-
альних училищ для учнів-мусульман
обов’язкового вивчення арабської мови
[ДААРК, ф. 450. оп.1, спр. 8, арк. 2]. І.І. Ка-
зас дав вичерпну й аргументовану
відповідь, у якій, зокрема, йшлося про те,
що заходи, спрямовані на здійснення цього
кроку, не повинні мати примусовий харак-
тер. Підкреслюючи всю важливість вико-
ристання “друкованого слова” в цьому пи-
танні, І.І. Казас писав: “Богомислячі й ав-
торитетні люди з татар могли б надати важ-
ливу послугу навчальному керівництву
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своїм моральним впливом на одноплемін-
ників” [ДААРК, ф. 450. оп. 1, спр. 8, арк. 5].
Одним із таких людей І.І. Казас назвав
І. Гаспринського, видавця “Переводчика –
Терджимана”. “Перебуваючи протягом
15 років цензором цієї газети, – відзначав
І.І. Казас, – я добре ознайомився з напря-
мом думок її редактора, і цілком упевнений
у його добрих намірах та відданості уря-
ду” [ДААРК, ф. 450. оп. 1, спр. 8, л. 5].

Далі І.І. Казас вказував, що І. Гасприн-
ський був активним прибічником розпов-
сюдження освіти серед кримських татар,
підкреслюючи, що кримськотатарський про-
світитель сприяє поширенню “російської
мови й освіти між татарами і приносить
чималу користь, пояснюючи їм зміст тих
чи інших розпоряджень” [ДААРК, ф. 450.
оп. 1, спр. 8, арк. 5]. І.І. Казас також писав,
що допомога І. Гаспринського в обговорю-
ваному питанні була б особливо корисною.
“Декілька його передових статей, написа-
них з відомим тактом, з відомою обереж-
ністю, – зауважував І.І. Казас, – могли б
добре підготувати ґрунт, не збуджуючи нія-
кого невдоволення в мусульманському на-
селенні” [ДААРК, ф. 450. оп. 1, спр. 8,
арк. 5]. І.І. Казас також пропонував началь-
ству свою кандидатуру, поряд з І. Гасп-
ринським, у справі складання плану дій щодо
зазначених заходів.

Варто відзначити й той факт, що І. Гасп-
ринський, у свою чергу, прагнув підтрима-
ти багато починань І.І. Казаса. 21 лютого
1895 р., у день відкриття в Євпаторії Олек-
сандрівського караїмського духовного учи-
лища, створеного за проектом І.І. Казаса,
на адресу організаторів надійшло більше
30 вітальних телеграм від відомих держав-
них і суспільних діячів, учених і педагогів.

Серед осіб, що привітали цю подію, був
І. Гаспринський, який телеграфував І.І. Ка-
засу і караїмському гахамові С.М. Пампу-
лову з Бахчисарая: “Поздоровляю караїм-
ське суспільство з відкриттям славного учи-
лища, бажаю успіху близькому нам, крим-
цям, народу і його училищу” [ДААРК,
ф. 450. оп. 1. спр. 251, арк. 50]. А в одній зі
своїх статей, надрукованій у “Переводчи-
ке – Терджимане”, І. Гаспринський відзна-
чав, що просвітянська діяльність І.І. Каза-
са, що користувався серед колег глибокою
повагою як учений, педагог і людина, “зас-
лужила йому загальну любов і вдячність”
у населення [Гаспринский 1894]. Такий про-
яв загальнотюркської солідарності на ниві
розвитку національної освіти свідчить про
те, що І. Гаспринский та І.І. Казас поділя-
ли багато прогресивних ідей, які стосува-
лися розвитку народної освіти, культури та
духовності кримськотатарського й караїм-
ського народів [Ганкевич 1999, 93].

Таким чином, І.І. Казас відіграв по-
мітну роль у розвитку видання І. Гасп-
ринського. Підтримуючи його в багатьох
питаннях, І.І. Казас, крім того, зробив нео-
ціненний внесок у справу культурного
відродження тюркомовних народів Кри-
му – караїмів і кримських татар. Завдяки
І.І. Казасу газета “Переводчик – Терджи-
ман” була провідником прогресивних ідей,
джерелом і популяризатором багатьох по-
чинань передової частини кримської інте-
ліґенції у сфері народної освіти та вихован-
ня молоді. Нині, у добу радикалізації міжет-
нічних і міжконфесійних конфліктів, звер-
нення до позитивного досвіду минулого
може допомогти розв’язати проблеми за-
безпечення мирного співіснування різних
народів у межах єдиної держави.
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Історичне дослідження – це спосіб
пізнання іншої культури через витлумачен-
ня текстів, переважно таких, що створені
самою цією культурою, оскільки історик par
excellence має справу з письмовими дже-
релами. Тому визнання потреби знати мови,
принаймні, знати мову джерела, з яким пра-
цює дослідник, є аксіомою, що не потребує
доведення. Із прочитання, перекладу і зро-
зуміння (тобто усвідомлення, про що саме
хотів чи міг сказати автор) інформації, яка
міститься в аналізованому джерелі, почи-
нається кожне історичне дослідження. Саме
на цьому початковому етапі постає одна з
ключових проблем, з якою стикається дос-
лідник, цю проблему можна назвати проб-
лемою адекватності розуміння сенсу ана-
лізованого тексту. Ступінь достовірності
отриманої дослідником інформації залежить
як від рівня оволодіння ним мовою, так і
від глибини його проникнення в інформацій-
но-семантичне поле іншої культури, носієм
якого є мова. Ця проблема постає перед
дослідниками будь-яких культур як відда-
лених у часі і/чи просторі, так і не дуже
віддалених, її окремим прикладом можна
вважати проблему інтерпретації давньоєги-
петських термінів і понять у єгиптології.
Багато говорити лише про важливість цієї
проблеми в єгиптологічній науці, мабуть, не
варто, обмежимося лише вказівкою на те,
що, оскільки ця культура є надзвичайно
віддаленою в часі і дуже відрізняється від
європейських, проблема правильності розу-
міння дослідником того, який сенс могли
вкладати в те чи інше поняття самі єгиптя-
ни, є ключовою проблемою, адже від цього
залежить достовірність і наукова цінність
виконаного ним дослідження. Саме цим
пояснюється той факт, що дискусіям навко-
ло інтерпретації окремих понять присвяче-
на величезна частка єгиптологічної літера-
тури.

Проблема інтерпретації терміну “Dt” є
однією з дискусійних проблем єгиптології.
Справа в тому, що поняття “Dt” має досить
широкий спектр ужитку, основні значення
слів, до яких входить морфема “Dt”, – це

“вічний”, “вічність”, “вічно”. Дане слово
виступає означенням цілого ряду термінів,
у тому числі таких як “pr Dt”, “дім джет”,
інше майно, і навіть характеризуючи лю-
дей, наприклад, “sn Dt”, “брат джет”, (“snt
Dt” – “сестра джет”) “Hmw-kA n Dt” – “жерці,
які від джет”. Упродовж довгого часу існує
традиція розглядати термін “pr Dt” саме як
поняття, прив’язана до терміну “Dt” у зна-
ченні “вічність”, тобто як “дім вічний”, що
означає місце поховання. Переважна
більшість дослідників дотримувалася дум-
ки, що термін “Dt” у словосполученнях “sn
(n) Dt”, “snt (n) Dt” “msw Dt”, “ pr Dt”, “Hm-
kA n Dt”, “Dt” (як субстантив, що позначає
певну категорію людей), означає заупокій-
ний культ, поняття, пов’язане з поняттям
“вічність”, і всі словосполучення, в яких він
присутній, тлумачились як такі, що нале-
жать до заупокійного культу. Тобто в руслі
такої інтерпретації, у гробничних написах
з’явилися “брат вічний”, або “брат за за-
упокійним майном” (що могло розумітися
як “жрець заупокійного культу”), а також
“жерці заупокійного культу, що належать до
заупокійного культу” (Hm-kA n Dt). Така тав-
тологія наведена спеціально, тому що сам
термін “Hm-kA” “служитель двійника” вже
означає “жрець (заупокійного) культу
двійника людини”, який, як правило, почи-
нався ще за життя людини, але обов’язко-
во мав продовжуватися після її смерті
тощо. Термін “pr Dt” інтерпретувався як
“дім вічний”, тобто “гробниця“ у власному
значенні цього слова (місце поховання і за-
упокійного культу), а також і в широкому
сенсі – як “заупокійний маєток”, “funerary
estate”, “la maison funéraire”, “Totenstiftung”.
Г. Ґьодіке вважає, що “Dt“ – це юридичний
термін, що означав певну інституцію, спосіб
успадковування власності непрямими на-
щадками [Goedicke 1970, 128–129], які в
такому випадку називалися “діти джет”,
“брат джет” чи “сестра джет”. H. Junker
убачав у “дітях джет” та “братах джет”
колектив “Братів або товаришів за заупо-
кійною Інституцією” (Bruder oder Genosse
der Totenstiftung), які повинні були здійсню-

О.О. Романова
ЩОДО ТРАКТУВАННЯ ТЕРМІНІВ

PR +T “ДІМ ДЖЕТ” ТА IZ “ГРОБНИЦЯ”
В НАДПИСАХ ДАВНЬОГО ЦАРСТВА



Східний світ №3  2004 53

О.О. Романова

вати заупокійний культ [Junker 1934, 194–
195]. У схожому значенні розуміли цей
термін й інші дослідники.

Зовсім інше бачення цього терміна за-
пропонував видатний російський дослідник
Ю.Я. Перепьолкін. У 1966 р. в альманасі
“Палестинский сборник” вийшла його пра-
ця, в якій на основі детального розгляду
різних випадків вживання даного терміна
було доведено, що всі названі вище термі-
ни були пов’язані не з Dt, що означає
“вічність”, а з іншим поняттям, яке є його
омографом, і, можливо, омофоном (а сучас-
ний рівень знань про фонетику давньоєги-
петської мови не дає можливості дослідни-
кам встановити, чи дійсно ці терміни
вимовлялись однаково), і передає поняття
“самость”, “плоть”, виступаючи означен-
ням, він характеризує суб’єкт, відносно яко-
го він є предикатом з точки зору його при-
належності комусь, тобто відповідає нашим
поняттям “власний”, “свій”, “той, що відно-
ситься до плоті певної людини”. Виходячи
з його концепції, варто читати “брат влас-
ний”, “брат мій” (який дійсно міг виконува-
ти обов’язки жреця заупокійного культу), а
також “жерці мої власні” тощо [Перепел-
кин 1966]. Здавалося б, що після блискучо-
го дослідження Ю.Я. Перепьолкіна, питан-
ня інтерпретації поняття “Dt” було
вичерпане. Але переклад словосполучен-
ня “pr Dt” як “дім вічний”, тобто, як гроб-
ниця, якими рясніють праці єгиптологів,
свідчить, що далеко не всі вони поділяють
думку Ю.Я. Перепьолкіна і продовжують
дотримуватись традиційної інтерпретації
цього терміна. Так, у словнику Р. Ганніґа,
перше видання якого датується 1995 роком,
є три словникові статті, присвячені терміну
“Dt”, перша з яких стосується кола понять,
пов’язаних з поняттям “плоть”, тіло: , зок-
рема, тут вирізнено п’ять основних його
значень: “(1)Leib, Körper”, “(2) Körper
(e. Obelisks)”, “(3) Person; sich, selbst”,
“(4)Wesen, Aspekt”, “(5) Abbild, Gestalt”
[Hannig, 1995(2001), 991]; та з детальністю,
яка характерна для цього словника, наве-
дено можливі варіанти перекладу похідних
від нього термінів. Друга словникова стат-
тя присвячена терміну “Dt” , ,  у зна-
ченні “Ewigkeit, unwandelbare Dauer”
[Hannig, 1995(2001), 991], та відповідним
похідним словам і словосполученням.
Р. Ганніґ також виділяє ще одне значення
для “Dt” ,  – це “Totenstiftung

(“Ewigkeit”), Gut, Stiftung, Eigengut” [Hannig,
1995(2001), 991–992], яке, як це видно із
наведеного німецького варіанту перекладу,
він виводить саме з поняття “вічність”, а
не “самость”. До цієї ж словникової статті
віднесено “pr (n) Dt”, яке в цьому словнику
пропонується розуміти як “Haus der
Ewigkeit” [Hannig, 1995(2001), 992].

Тому важливою невирішеною пробле-
мою залишається питання чіткого, наскільки
це можливо, визначення понять “pr Dt” та
“iz”. У праці Ю.Я. Перепьолкіна процито-
вано 10 випадків, у яких вживається термін
“iz Dt”. Власне, варто зазначити, що пред-
метом дослідження вченого було поняття
“Dt”, а не визначення терміна, яким у пе-
ріод Давнього Царства єгиптяни передава-
ли слово “гробниця”, тому, відповідно, він
відібрав лише ті випадки, коли в тексті зга-
дується “iz Dt” [Перепелкин 1966, 49–56].
Це надписи з гробниць Nj-mAat-Ra [Hassan
1936, 205, passim], Rmnw-kA(j) [Hassan 1936,
169–175], Wp-m-nfrt [Hassan 1936, 190–
191], KA(j)-Hr-PtH [Junker 1950, 78], Nj-Htp-
PtH [Sethe 1932–1933, 187; Badawy 1978,
Fig. 13] та KA(j)-nj-nswt (у Ю.Я. Перепьол-
кіна він згаданий як гробниця невідомого
власника) [Sethe 1932–1933, 11–16;
Goedicke 1970, 44–68, Taf. V], Pn-mrw
[Goedicke 1970, 68–74, Taf. VI] із Ґіза та
Mrrw-kA(j) [Sethe 1932–1933, 88], *jj [Sethe
1932–1933, 174]; із Саккара, а також із гроб-
ниці MH-w(j)-Axtj, на жаль, публікації текстів
з останньої мені недоступні [Перепелкин
1966, 51]. У даному дослідженні викорис-
тані також випадки, коли вживається про-
сто термін “iz” без означення “Dt”. Наве-
дення їх повного просопографічного списку
в рамках даної статті неможливе, і таке зав-
дання в нашій праці не ставиться, оскільки
тут прийшлося перелічити добру половину
з того величезного корпусу гробниць некро-
полів Давнього Царства, в яких це слово
зустрічається, бо воно існує в багатьох
гробницях, де збереглися надписи. Тож до-
велося б переписати чи не половину сто-
рінок із багатотомного топографічного по-
кажчика Porter R., Moss B., Topographical
Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic
Texts, Reliefs and Paintings. Memphis –
Oxford, 1974–1981.

Чому ж не можна перекладати “pr Dt”
як синонім слова “гробниця”, або як “заупо-
кійний маєток”(funerary estate)? Обидва
терміни зустрічаються в надписах приват-
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них гробниць, але контекст, у якому вони
вживаються, показує, що це терміни не взає-
мозамінні, тобто вони не синоніми, а отже,
“pr Dt” не можна трактувати як “дім
вічний”, тобто як гробниця чи “заупокійний
маєток”. Як не дивно, але “pr Dt” не зуст-
річається в тих фраґментах, де згадується
про гробницю в текстах, що говорять про
поховання, заупокійний культ, потойбічне
буття, хоча здавалося б, цей образний вислів
дуже влучно мав би характеризувати місце
постійного, вічного спочинку померлого як
“дім вічний”, як опозиція до поняття “дому”.
Таку опозицію вбачали єгиптологи другої
половини ХІХ та початку ХХ ст. Але якщо
розглянути контекст тих фрагментів, де го-
вориться саме про гробницю, то в цих фра-
зах спостерігається поява “iz”, і майже ніко-
ли не зустрічається “pr Dt”.

Варто вказати на те, що відомо три
випадки вживання “pr dt” у значенні “гроб-
ниця”, всі вони зафіксовані у праці Ю.Я. Пе-
репьолкіна [Перепелкин 1966, 102–103].
Два з них знаходяться в текстах жертовних
формул: це надписи на двох псевдодверях
у гробниці Птаггетепа =Чефі (PtH-Htp [II]=
*fj, D 64) із Саккара [Sethe 1932–
1933, 189]. Наведемо приклад одного із
н и х   –   н а д п и с у   н а   л і вом у   ко с я к у :

 “hA.t r pr.f n
Dt m Htp nfr wrt...” “Спускання в дім його
власний у мирі дуже сильно”.

Аналогічні надписи знаходяться на псев-
додверях із гробниці Неферсешемра=Шеші
(Nfr-sSm-Ra=^Sj) [Capart, 1907, T. II, pl. XI,
cf. fig.2; Sethe 1932–1933, 199, 200], над-
пис на лівому косяку псевдодверей гово-
рить, як і у випадку з Птаггетепом,
про “спускання в дім власний”:

“hA.t r pr.f Dt m
Htp nfr wrt ” (“Спускання в дім його влас-
ний у мирі дуже сильно”). Надпис на пра-
вому косяку псевдодверей згадує про жер-
твопринесення в “домі власному”: (2) ... prj
xrw n.f Hrj-tp qrrt m pr.f n Dt  . ..

“.... здійсню-
вався вихід голосом для нього, над скле-
пом у домі його, який від власності (його)”.

Третя згадка про “pr Dt” як місце похо-
вання знаходиться у гробниці Inpw-Htp з Ґіза
[Junker 1950, 160, abb. 72], вона міститься
у посвятному надписі сина Ануп-гетепа,
який зробив для батька стелу псевдодвері:
In zA.f sHD wtj ir.n.f. sk sw xp r Xrt-nTr pr Dt
Inpw-Htp. “Це син його, наглядач жерців-

бальзамувальників, зробив він (це), коли він
(тобто батько) пішов до некрополя, (до)
дому власного, Ануп-гетеп.” Пояснення,
чому в цих надписах термін “pr Dt” варто
читати як “дім власний”, було зроблено
Ю.Я. Перепьолкіним [Перепелкин 1966,
102–103], який вважав, що в цих випадках
відбулося поширення основного значення:
власний або особистий жилий дім, – на умо-
ви потойбічного буття, оскільки після
смерті гробниця ставала “власним домом”,
де мешкав померлий.

Окрім трьох названих вище, в усіх інших
фраґментах, де говорилось про поховання і
жертвопринесення в гробниці, остання на-
зивається “iz”, а не “pr Dt”. Насамперед це
стосується жертовних формул, які є обо-
в’язковим атрибутом гробничних надписів.
У цих текстах про місце поховання та про
місце жертвопринесення, як правило, гово-
рилося абстрактно, або “на Заході”
(m Imnt), або “в некрополі” (m Xrt-nTr), або
“в пустелі західній” (m zmjt imntt), або по-
єднуючи у будь-який спосіб ці терміни, всі
вони, власне кажучи, є синонімами, що по-
значають одне поняття “некрополь”, “кла-
довище”. У тих випадках, коли робилось
уточнення, вживали термін “iz” у значенні
“гробниця”. Подані нижче фраґменти та-
ких жертовних формул використано як на-
очний приклад.

Це надпис із гробниці Idw (Gîza, G 7102)
[Simpson 1976, 19–31, Fig. 34], у якому в
жертовній формулі “Htp dj nswt”, де гово-
риться про “добре” поховання господаря
гробниці, тобто належним чином оформле-
не і проведене поховання, вказується, що
воно було здійснено “в гробниці його (або в
гробниці своїй), яка знаходиться на Заході”:
Htp dj nswt dj Inpw xntj zH nTr tp Dw.f imj-
wt, nb tA Dsr nb qrs nfr m Xrt-nTr Htp dj Wsir
qrs.t(w).f nfr m iz.f nt(j) m Imnt. “Жертва,
яку дає цар і дає Анубіс, предстоятель на-
мету бога, той, хто над горою своєю, воло-
дар священної землі, володар поховання
хорошого, жертва, яку дає Осиріс, щоб був
похований він добре в гробниці своїх, яка
знаходиться на Заході”.

Схожа жертовна формула є і в гробниці
Неферсешем-Птага, вона написана на ар-
хітраві псевдодверей іншого Неферсешем-
Птага, який ще мав ім’я Меріра-санх-Птаг
(Nfr-sSm-PtH= ^Sj= Mrjj-Ra-sanx-PtH) і до-
водився, швидше за все, сином свого тез-
ки, засновника гробниці. Ця формула також
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говорить про поховання у гробниці: qrs.t(w).f
nfr m zmjt imntt m iz.f n Xrt-nTr, “(щоб) був
похований він добре в пустелі західній у
гробниці своїй, яка від некрополя” [Capart
1907, T. II, pl. CII].

Про поховання та жертвопринесення у
гробниці говориться і в жертовних форму-
лах, що були надписані по обох бічних
стінках гробу Nj-xwt, з гробниці M. VII. (III.)
у Саккара, розкопаній Ґ. Жек’єром [Jéquier
1929, 52]. У надписі, що знаходиться на лівій
стороні, подателем жертв, окрім царя, був
визначений Анубіс, і говорилося, що жерт-
ви даються для того, щоб “був похований
він добре в гробниці його, яка від некропо-
ля” (qrs.t(w).f nfr m iz.f n Xrt-nTr). У над-
писі на правій стороні, подателем жертв був
визначений Осиріс, і говорилось вже про
“вихід голосом для нього в гробниці його,
яка від некрополя” (pr(j)-xrw n.f m iz.f n
Xrt-nTr), тобто про жертвопринесення вихо-
ду голосом, яке повинно було здійснюва-
тись у гробниці. Жертвопринесення “вихо-
ду голосом” (prj-xrw) здійснювались
жерцями у гробницях, як правило, щоденно
і включали цілий список продуктів, які при-
носились і називались жерцями під час ри-
туалу. Такі ж дві паралельні формули, в яких
подателями жертв разом з царем представ-
лені Анубіс та Осиріс і в яких говорилось
про поховання та жертвопринесення у гроб-
ниці (m iz.f n Xrt-nTr – “в гробниці його, що
від некрополя”), можна знайти у гробниці
Ra-Hr-kA=Ipj (Mastaba N. VIII) [Jéquier
1929, 121–125, figs. 138, 139, 140].

В іншій гробниці з Саккара – M. VI., де
були поховані одна дама на ім’я Nsjt=Ns-
mrwt та князь і херігеб %nj, у жертовних
формулах, присвячених кожному з них, зу-
стрічається “iz” зокрема, у жертовній фор-
мулі Несіт у реченні про жертвопринесен-
ня виходу голосом: Htp dj nswt Htp dj Inpw
tpj Dw.f pr(j)-xrw n.s m iz.s n Xrt-nTr Nsjt.
(“Жертва, яку дає цар, жертва, яку дає
Анубіс, той, хто над горою своєю, щоб при-
носились для неї жертви виходу голосом у
гробниці її, яка від некрополя, Несіт”)
[Jéquier 1929, 36, fig. 38]. У жертовній фор-
мулі Сені говориться, що жертви даються,
щоб “був він похований добре в гробниці
його, яка від некрополя, в пустелі західній”
“qrs.t(w).f nfr m iz.f n Xrt-nTr m zmjt imntt”
[Jéquier 1929, 36].

Надпис на поперечній перекладині псев-
додверей у гробниці Тепеманха (&p-m-anx)

дає інший варіант цієї формули: “ «@tp dj
nswt hA.f m iz.f pn » – “жертва, яку дає цар,
щоб зійшов (спустився) він до гробниці цієї”
(Sakkara, MM D.10) [Mariette 1889, 1193–
196; Sethe 1932–1933, 190]. Паралельною
до цього надпису є формула з проханням
про жертвопринесення: «@tp dj nswt ... pr(j)-
xrw n.f m iz.f n Xrt-nTr» (“Жертва, яку дає
цар..., щоб приносились для нього жертво-
принесення виходу голосом у гробниці його,
яка від некрополя”).

Варіанти жертовних формул, у яких го-
вориться про поховання чи жертвоприне-
сення в гробниці, зустрічаються в надпи-
сах Давнього Царства нерідко, зокрема,
можна вказати ще на гробницю Пену, (pr(j)-
xrw n.f m iz.f n Xrt-nTr ), “щоб здійснюва-
лись для нього жертвопринесення виходу
голосом у гробниці, яка від некрополя”
[Jéquier 1929, P. 42, Fig. 47, 49.]; жертовну
формулу, присвячену дамі Седехі (%dxj)
(qrs.t(w).s nfr m iz.s n Xrt-nTr). [Drioton,
Lauer 1958, 231]; таку ж формулу на псев-
додверях Себек-ем-хента (%bk-m-xnt) з
його гробниці (qrs.t(w).f m iz.f n Xrt-nTr)
[Drioton, Lauer 1958, 239–241]. У жертов-
них формулах Капура (KA-pw-Ra) та Анх-
мара (anx-ma-Ra) було вставлено повідом-
лення про те, що їхні гробниці дані царем, у
KA-pw-Ra, (Sakkara, MM D. 39) відповідно:
rdj n.f iz.f pn qrs im.f (дана йому гробниця
його ця, в якій він похований) [Mariette 1889,
272–279], у anx-ma-Ra (Saqqara, MM D. 40)
текст ідентичний [Mariette 1889, 280–284].

Приклади, наведені вище, не вичерпу-
ють усієї просопографії. Вони продемон-
стровані для ілюстрації, хоча, варто ска-
зати, що, крім трьох згаданих вище
випадків, мені не відомі інші приклади, коли
в жертовних формулах досліджуваного
періоду вживався термін “pr Dt”, що саме
по собі є красномовним фактом, оскільки
результати, викладені в даній статті, базу-
ються на дослідженні більш ніж трьохсот
гробниць із некрополів Мемфіського ареа-
лу, в тому числі Ґіза, Саккара, Абусір, Ме-
дум, Дахшур, а також провінційних некро-
полів, зокрема, Абідосу, Дендери, Ахміму,
Дешашех, Атрібісу, Меїру, Техне, Коптосу,
Едфу. Тому, якщо в формулах жертвопри-
несень із гробниці єгиптяни послідовно
вживали лише “iz”, або “iz Dt”, це свідчить
про те, що “iz Dt” і “pr Dt” ніяк не могли
бути синонімами, і, відповідно, підтверд-
жує ідею Ю.Я. Перепьолкіна щодо трак-
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Щодо трактування термінів pr Dt “дім джет” та iz “гробниця”

тування терміна “pr Dt” як “власний дім”.
Але, крім жертовних формул, слово “iz”
вживалося ще у фраґментах, що мали
інший зміст, тож розглянемо і їх.

Одним із важливих складників надписів
гробниць були фраґменти, пов’язані з ре-
гулюванням правил проведення служіння
у гробницях. Оскільки регулярна жрецька
служба двійнику в каплиці, як і регулярні
жертвопринесення, що були її суттєвою ча-
стиною, вважалася необхідною, ще за жит-
тя людина турбувалася про організацію
свого посмертного культу. Водночас після
смерті людини регулярність їх відправлен-
ня та ритуальна чистота, яка була необхід-
ною передумовою проведення служби, за-
лежали від сумлінності жерців заупокійного
культу. Реально вплинути на них померлий
власник гробниці не міг, єдине, що йому
залишалось, – це написати у гробниці зас-
тереження для майбутніх поколінь жерців
заупокійного культу, що вони мають
дотримуватись ритуальної чистоти, і при-
грозити судом у “Великого Бога” поруш-
никам. Тому в гробницях часто зустріча-
ються надписи, що стосувалися заборони
служити жрецьку службу в гробниці, буду-
чи неочищеним, і в цих фраґментах, як і у
випадку з жертовними формулами, також
вживається “iz ” для позначення місця, де
проводиться служба двійнику. До цього
типу надписів належать і такі, де заборо-
няється шкодити гробниці; як і у випадку з
жерцями, в цих надписах теж застерігаєть-
ся, що порушників і руйнівників гробниці
чекає суд, який здійснюватиметься “Ве-
ликим Богом”. Часто в одному абзаці мог-
ли поєднуватись як звертання до жерців,
які виконуватимуть службу, будучи неочи-
щеними, так і взагалі до всіх, хто може
завдати будь-якої шкоди гробниці; в цих
фраґментах також вживається “iz”, а не
“pr Dt”. Про таку заборону говориться в
надписі з гробниці Гетеп-гор-ахті (@tp-Hr-
Axtj): “ir z, zt nb aq.tj.sn ir iz pw m wab.sn
ir.tj.sn xt Dw ir nw wnn Da(j) Hna s[n] Hr.s
in nTr aA” “Щодо кожного чоловіка чи
жінки, якщо увійдуть вони до гробниці цієї,
не будучи очищеними (в нечистоті), то
(цим) вони зроблять справу злу щодо неї.
Розсудить (мене) з ними за це Великий
Бог” [Sethe 1932–1933, 50–51]. Форма
sDm.tj.fj множини від дієслова aq, яка є за
своєю природою дієприкметниковою фор-
мою, що позначає дію, яка має відбутися

в реальності чи мусить відбутися, і яка
зазвичай вживається в “казаннях” цього
типу,  означає, що тут говориться саме про
небажану в майбутньому дію, суть якої
полягає у здійсненні служби, будучи риту-
ально неочищеним. Як і в попередньому
випадку, в надписі з гробниці Снофру-не-
фера (%nfrw-nfr II) також говориться про
заборону виконувати жрецьку службу, не
дотримуючись правил ритуальної чисто-
ти: “Щодо будь-якої людини, що увійде до
гробниці цієї не будучи очищеною, і спо-
живатиме заборонене, ... [буде розсудже-
но (мене) з ними], в місці, в якому судять-
ся “ir z nb aq.t(j).f(j) r iz pn wnm.n.f. bwt
[...] [wnn Da(j) Hna .f] m bw nt(j) Da [im]”
[Sethe 1932–1933, 58].

Подібних надписів можна набрати цілу
низку, вони зустрічаються, зокрема, в та-
ких гробницях, як Іду (Idw Gîza, G 7102),
[Simpson 1976, Fig. 34]; у гробниці Пегену-
ка (PHnw-kA(j)) [Sethe 1932–1933, 48–49];
речення, що повідомляє про вступ до гроб-
ниці, є також на лівій частині вхідного ко-
сяка гробниці Абду (Abdw) [Abu Bakr 1953,
Fig. 48, Pl. XXXVI], частково цей надпис
зберігся на південній стороні фасаду мас-
таби #ntj-kA=Ixxj, де від нього залиши-
лась та частина, в якій говориться саме
про входження до гробниці: (… ir rmT nb
aq.t(j).sn r iz…) [James 1953, Pl. V , B(4)].

Поряд з надписами, що забороняють
виконувати жрецьку службу без дотриман-
ня вимог ритуальної чистоти та завдавати
шкоди, у гробницях існують також надписи
з протилежним змістом: у них містяться
заклики до жерців заупокійного культу та
просто людей, зайти до гробниці та здійсню-
вати ритуал для ка померлого. У цих над-
писах-закликах для позначення поняття
гробниця вживається той же термін “iz”.
Цей заклик тричі повторюється в надписах
Меріптаг-анхмеріра – Нехебу, Mrj-PtH-anx-
Mrjj-Ra= Nxbw [Sethe 1932–1933, 215–219],
наведемо лише один уривок: ij anxw tpjw-tA
swA.(tj).sn Hr iz pn in iw mrjj.n.Tn Hz(jj).Tn
nswt wnn imAx(w) Tn xr nTr aA Dd.Tn xA m t xA
m Hnqt n Nxbw imAxw “О живі, що знахо-
дяться на землі, як проходитимуть вони повз
гробницю цю для того, щоб любив вас і
хвалив вас цар, і були ви шановані у Бога
Великого, ви скажіть: тисяча буханців і ти-
сяча глечиків пива для шановного Нехебу”.
В гробниці Нігетепптага (Nj-Htp-PtH) [Sethe
1932–1933, 187; Badawy, 1978, Fig. 13],
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у частково пошкодженому надписі, який був
звернутий до жерця херігеба, вжито термін
“iz pn n Dt”, що дослівно означає “гробниця
ця, яка від джет”, тобто “ця власна гробни-
ця”: ... Xrj-Hb(t) iw.t(j).fj r iz pn n Dt r irj xt
“Херіхеб, який увійде в цю гробницю влас-
ну, щоб виконувати ритуал...”.

Надзвичайно часто в надписах із гроб-
ниць зустрічаються речення, в яких розпо-
відається про її побудову та винагороджен-
ня майстрів, що її будували. Як і в інших
випадках, список прикладів, наведених ниж-
че, не претендує на повноту. “Що стосується
гробниці цієї, то був задоволений кожен май-
стер, який здійснював будівництво в ній,
прославили вони бога...”, – писав началь-
ник області Іду, використавши той самий
термін ‘“iz”: (“ ir iz pn sHtp n Hmwt nb ir.n
kAt im.f dwA.sn nTr ... “) [Sethe 1932–1933,
271]. Про побудову гробниці і винагород-
ження майстрів говориться у частково по-
шкодженому написі Nfr-xw-w(j) (Gîza,
G 2098) [Roth 1995, Fig. 191, 102, 103], а
також у надписі з гробниці Німаатра Nj-
mAat-Ra: «ir iz pn ir.n.(j) sw m-Swt imAx ...»,
“стосовно гробниці цієї, побудував я її че-
рез повагу...” [Hassan 1936, 213]; у надписі
на стелі, псевдодверях &tj, що походить із
Саккара (Saqqara, CG 57188), [El-Khadragy
2000, 41–45, Fig.2.]; а також у надписі з
гробниці #wfw-mr у Ґіза [Fakhry 1935, 21] ;
Rmnw-kA(j) [Hassan 1936, 173. Fig. 206];
Abdw [Abu Bakr 1953, 69–82. Fig. 47].

Словосполучення “pr Dt” з’являються у
гробницях у тих фраґментах надписів та
відповідних їм зображень, що належать до
“поцейбічного” життя більше, ніж до “по-
тойбічного”, і які отримали назву госпо-
дарські сцени. Ці зображення і надписи були
створені для зображення саме реального
життя, підготовки жертв, починаючи від їх
вирощування, приведення худоби, ловлі
риби та птиці, заклання худоби і самого
жертвопринесення. Ці гробничні сцени мали
зображати видиму реальність, яка засоба-
ми зображення переноситься у світ ка, їхня
“реалістичність” у даному випадку трак-
тується так, як запропонував це розуміти
А.О. Большаков [Большаков 2003, 4, 7, 8].
Ці сцени фіксують саме процес економіч-
ного функціонування гробничного культу,
вони були покликані відтворити процес жер-
твопринесення, починаючи з вирощування
їжі: орання, сіяння, жнив, приведення худо-
би, ловлі птиці, потім приготування жертв,

випікання хліба, заклання худоби і т.п.,
і піднесення жертв власнику гробниці його
жерцями заупокійного культу та тими, хто
виконує їхні обов’язки, як правило, дітьми
та служителями його господарства. І в над-
писах, що пояснюють ці сцени, з’являється
термін “pr Dt”. Таким чином, самі ці зобра-
ження показують, що йдеться про маєток,
а не про гробницю. Немає підстав, аби вва-
жати, що перед нами “заупокійний” маєток,
а не просто господарство окремого вель-
можі. Розглянемо детальніше ті сцени, у
супроводжувальних текстах яких цей
термін вживається.

Найчастіше термін “pr Dt” з’являється
в сценах принесення жертв із маєтку в гроб-
ницю. Вони підписані стандартними форму-
лами на зразок “innt [назва того, що жерт-
вується] m niwwt nt pr Dt” “приведення
(когось)/принесення (чогось), із поселень,
які від “pr Dt”. Ці сцени є типовим елемен-
том оформлення гробниць. Відповідно, при-
кладів можна процитувати дуже багато, але
обмежимося кількома, які пояснюють, що
“pr Dt” – приватне господарство, яке скла-
дається з окремих маєтків, поселень, угідь
та ін.

У надписах такого типу зустрічаються
згадки про принесення жертв виходу го-
лосом, як, наприклад, у гробниці Ij-mrjj
(Gîza, G 6020) [Weeks 1994, 31–57, Fig. 26,
33]: Int prj-xrw m niwwt nt pr Dt.f m Hb nb
ra nb Dt (“Надходження жертв виходу го-
лосом із селищ, які від дому власного кож-
ного святкового і кожного буднього дня
вічно”). Із жертвами виходу голосом ми
вже стикалися у цій статті вище, коли роз-
глядалися жертовні формули і зазначало-
ся, що ці жертвопринесення здійснюють-
ся у гробниці. В даному фраґменті
повідомляється, що жертви для жертво-
принесень дістаються із “pr Dt”, а саме: з
“дому джет”, із власного господарства до
гробниці надходять продуктові поставки,
з якими потім жерці – служителі двійни-
ка – виконують обряд жертвопринесення
виходу голосом.

Набагато частіше від жертв виходу го-
лосом, у гробницях зустрічаються сцени, в
яких зображені надходження жертв
“вітань”, або “привітань” (nDt-Hr), що по-
ступають із селищ “дому джет”. У гроб-
ниці Ка-ні-нісута KA(j)-nj-nswt на східній
стіні його каплиці знаходиться така сцена,
яка підписана реченням, що її пояснює: in.t
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nDt-Hr nt niwwt nt pr Dt “надходження (або
принесення) жертв вітань, які від селищ, які
від дому власного” [Junker 1934, 135–172
Abb.20]. Таким чином, із цих джерел вип-
ливає, що “pr Dt” – це місце, звідки надхо-
дять необхідні поставки для жертвоприне-
сень, але не місце, де ці жертви
приносяться.

Термін “дім власний” з’являється у
сценах, де зображені сільськогоспо-
дарські роботи, особливо часто він зуст-
річається у висловах, де говориться про
споглядання цих робіт господарем маєт-
ку. Типова сцена є в гробниці Нефера Nfr
I з некрополя Ґіза, де говориться про
“споглядання оранки і жнив ячменю та
поління робітниками його, які від дому
власного” (mAA skA Azx it btj in qdwt.f [nt]
pr Dt) [Junker 1943, 26–78. Abb. 14].
Робітники “дому джет”, правда, цього
разу “робітники, які від селищ його, які
від дому власного” (“qdwt.f nt niwwt.f nt
pr Dt”), які зайняті сільськогосподарськи-
ми роботами, і на яких споглядає госпо-
дар, зображені також і в гробниці %xm-
kA(j) (Giza, G 1029) [Simpson 1980, 1–6.
fig. 4]. Цим самим терміном позначено
представників окремих професій, що зай-
няті в господарстві вельможі, наприклад
у мастабі Птагшепсеса: “zfT rn iwA in sSmw
n pr Dt” “Забиття молодого бика м’ясни-
ком дому власного” [Verner 1977, Fig. 52].

Вживається термін “дім власний” і в
сценах підрахунку майна чи надходжень.
На західній стіні гробниці Сешат-гетепа
в Гіза (%SAt-Htp=!tj, Gîza, G 5150) [Junker
1934, Abb. 28] зображено сцену піднесен-
ня жертв, які надходять із селищ, що зна-
ходяться в різних частинах Єгипту: In.t
pr(t)-xrw in niwwt.f nt &A-mH m Hb nb ra
nb n %SAt-Htp nt ^maw m Hb nb ra nb n
%SAt-Htp “Принесення жертв виходу голо-
сом із селищ його, які знаходяться у Ниж-
ньому Єгипті, кожного святкового і кож-
ного буднього дня для Сешат-гетепа, та
які знаходяться у Верхньому Єгипті, кож-
ного святкового і кожного буднього дня
для Сешат-гетепа”. У верхньому регістрі
цієї сцени зображено сина і тезку Сешат-
гетепа, який здійснює їхній підрахунок. Це
роз’яснює відповідний надпис: “син його,
від тіла його, Сешат-гетеп, підрахунок
майна всілякого, яке від дому власного”
(zA.f n Xt.f %SAt-Htp. Ip iSt nbt nt pr Dt)
[Junker 1934, Abb.28]. У середньому

регістрі таку ж операцію здійснює без-
іменний писар: надпис говорить, що він
веде обрахунок “надходжень жертв
вітань, які від селищ його власного дому”
(Ip n nDt-Hr nt niwwt.f pr Dt), “підрахунок
вітань від селищ його власного дому”
[Junker 1934, Abb.28]. Аналогічна сцена
зображена у гробниці Нісут-нефера, теж
на західній стіні, де заупокійний жрець
Гекену-діді здійснює “Ip niwwt nt pr Dt”
“Підрахунок селищ, які від дому власно-
го”, а заупокійний жрець, писар Ченті ро-
бить Ip nDt-Hr nt niwwt.f pr Dt “підраху-
нок жертв вітань від селищ, які від дому
власного” [Junker 1938, Abb.27]. Вжи-
вається термін “дім власний”, коли зоб-
ражується сцена подання списку, наприк-
лад, у гробниці Сенеба (Гіза) %nb [Junker
1941, Abb. 22], де управитель дому Інкаф
разом із двома писарями здійснює цю про-
цедуру: Rdj.t zS n pr Dt. Imj-rA pr In-kA.f.
ZS Nj-Hm-Iwnw. ZS Axt-Hpt-kA “давання
грамоти дому власного. Управитель дому
Інкаф. Писар Ні-гем-іуну. Писар Ахет-
гетеп-ка”. Така ж сцена і такий самий
надпис є також на північній стіні у гроб-
ниці Ка-ні-нісута (KA(j)-nj-nswt) [Junker
1934, Abb. 19].

Символічні зображення селищ (посе-
лень) “власного дому” у вигляді жіночих,
рідше чоловічих фігур, що несуть всілякі
припаси, дуже часто повторюється сюжет
у гробницях Давнього Царства. При цьо-
му як зображення жінок-поселень, так і
надписи про принесення дарів поселень не
обов’язково мають означати, що ці посе-
лення дійсно переходили у власність гроб-
ниці. Вони просто представлені в гробниці:
з цих зображень чи надписів, що їх супро-
воджують, неможливо вивести, чи ці маєт-
ки дійсно слід вважати “заупокійними”
маєтками, як їх оголошує єгиптологічна
традиція, чи просто власними поселення-
ми, які були причетні до матеріального за-
безпечення заупокійного культу, тобто за-
лишались під контролем спадкоємців
господаря як майно, що переходило у спа-
док, і лише обкладались своєрідною “по-
винністю” на користь гробничного культу.
Надписи, що супроводжують ці зображен-
ня, як правило, не дуже інформативні: це
назви цих поселень, іноді вказувалось, що
це поселення “дому джет”, із чого, влас-
не, не можна вивести ідею про їх “заупо-
кійну” функцію.
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Цілком можливо, що у випадку, якщо ці
селища, землі тощо передавались у володін-
ня жерцям заупокійного культу, то вони
якось виділялись із загального обсягу май-
на, яке передавалось спадкоємцю чи спад-
коємцям, але наявні джерела поки що не
дають змоги прослідкувати, у який спосіб
відбувався цей процес. Існує лише один
документ, який дає підстави для припущен-
ня, що, крім маєтку, міг бути якийсь “заупо-
кійний маєток”, це “заповіт жерцям
заупокійного культу” із гробниці Канінісута
(KA(j)-nj-nswt) біля піраміди Хафра. Зміст
цього досить місткого документа полягає
в наступному: господар гробниці повідом-
ляє, що він засновує свій заупокійний культ,
забезпечивши все це зі свого майна, яке
йому було подароване царем, це “селища”,
“землі”, “люди” та “речі всілякі”, і яке він
“зберіг для жертвопринесень”. У надписах
із гробниці є декілька “абзаців”, у яких го-
вориться про джерело походження матері-
ального забезпечення жерців заупокійного
культу, про факт встановлення заупокійно-
го культу та про заборону нащадкам та
жерцям заупокійного культу використовува-
ти майно не за призначенням. Процитова-
но лише два фраґменти:

 [I]w n rd(j).n.(j) [s]xm [msw snw] snwt
mswt nb(t) sHD Hmw-kA imj-xt Hmw-kA [Hm-
kA nb] [m AHt] rmT xt nb ir.t.n.(j) n sn r prj
xrw n im m bAk [sn] [bAkt sn] [m] snw sn
snwt sn Haw prj x[rw n im] [m Xrt-nTr m]iz
Dt nt(j) m Wr-#a.f-Ra xft mDd n AHt rmT [xt
nb] [ir.t.n.(j) n sn r prj xrw n im ].

“Не даю я [вл]ади будь-яким [дітям,
братам], сестрам, які будуть народжені
будь-яким сином чи дочкою, будь-яким
наглядачам жерців заупокійного культу,
будь-яким наставникам жерців заупокійно-
го культу, [будь-яким жерцям і жрицям за-
упокійного культу] [над землями], людьми,
всякими речами, які я зробив (=виділив) для
них, щоб здійснювати жертвопринесення із
цього, над рабами [їхніми] і [рабинями
їхніми], [над] братами і сестрами їхніми,
окрім жертвопри[несень із цього] [в некро-
полі, у] власній гробниці, яка (знаходиться)
біля піраміди “Великий Хафра”, із [тієї] ча-
стки земель, людей, [всіляких речей], [які
були зроблені мною для них, щоб здійсню-
вали жертвопринесення з них]”. [Sethe
1932–1933, 11–12].

Ir niwwt nt Dt rd(j).t n.(j) n nswt r imAx
ntt xw(j).t n prj xrw (“Що стосується

селищ власних, які були дані мені царем
через повагу, і які я зберіг для здійснення
жертвопринесень”) [Sethe 1932–1933,
14–15].

Займенник-прислівник “im”, що вжи-
вається при інфінітивному звороті r prj xrw
n im, належить до сукупності майна, яке
було виділено для забезпечення культу
двійника, тобто, за яке жерці повинні були
здійснювати жертвопринесення. Термін
“mDd” означає не просто “частку”, а “ча-
стину чогось, що відділене”, основне його
значення – “податок”, “збір”, “Abgabe”
[Hannig, 1995(2001), 383]. Отже, у цих
фраґментах говориться насамперед про
виділення певної частки прибутків від май-
на господаря гробниці, яка призначалася
для того, щоб забезпечити його гробнич-
ний культ, але не про існування окремого
“заупокійного маєтка”. В жодному з цих
фраґментів не зустрічається термін “pr
Dt”, і їхній зміст не дає підстав для того,
аби припустити, що нерухомість, підне-
вільне населення і рухоме майно, яке “збе-
режене” для жертвопринесень, певним
чином пов’язане з “домом джет”. У цих
надписах згадується “iz”, “гробниця”, але
тільки як місце, в якому приносяться
жертви.

Отже, стародавні єгиптяни чітко розме-
жовували поняття “pr Dt” (“дім власний”) та
“iz” (“гробниця”). “Дім власний” означав усе
господарство вельможі, в тому числі посе-
лення, землі, мисливські угіддя, заливні луги
і т.д., звідки могло надходити у гробницю все
необхідне для здійснення заупокійних жертв.
Ніякого особливого “заупокійного” сенсу
єгиптяни в це поняття не вкладали, це майно
передавалося спадкоємцеві чи спадкоємцям
за звичаєвим правом або за заповітом-роз-
порядженням без будь-яких обмежень. При
цьому варто зазначити, що в Єгипті переда-
ча у спадок будь-якої власності була можли-
ва лише разом з успадкуванням обов’язків
із забезпечення  заупокійного культу. Таким
чином, будь-який “pr Dt”, безперечно, має
зв’язок із заупокійним культом свого влас-
ника, але це ще не означає, що були “маєт-
ки” й окремі “заупокійні маєтки”. Термін “iz”
або “iz Dt”– “гробниця власна”, означав влас-
не гробницю в різних контекстах, насампе-
ред як місце поховання тіла, як місце світу
двійника, як частину території “некрополя”,
тобто як місце перетину двох світів, а також
як місце культу.
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Давньоєгипетські космогонічні уявлен-
ня, тісно пов’язані з ними космології та їхні
символічні зображення – космографії, вже
давно стали об’єктом уваги як єгиптологів,
так і фахівців-релігієзнавців.Проте і до цьо-
го часу ця проблематика не втратила своєї
наукової актуальності та, як і раніше, зали-
шає широке поле для дослідження та інтер-
претації.

Такий стійкий інтерес неважко поясни-
ти, оскільки космогонія єгиптян мала до-
сить яскраву індивідуальність. Наприклад,
якщо для більшості архаїчних культур небо
пов’язувалося з чоловічим началом, то зем-
ля – з жіночим (Мати-Земля, Богиня-Мати,
Terra Mater і т.ін.)1. У Єгипті ми знаходи-
мо протилежне. Тут із землею ототожню-
валося чоловіче божество, а небо персоні-
фікували богині-жінки [Maravelia 2003,
55-56; Hornung 1977]. Ці уявлення склали-
ся вже в архаїчний період, однак і в істо-
ричний час вони залишалися діючими, ево-
люціонували і навіть використовувалися
державною ідеологією2.

Ще складнішими були уявлення про
небо, з яким могли ототожнюватися ба-
гато богинь: Нут, Хатхор, Мехет-Урт,
Хесіт, Ісіда, Мут, Нейт та ін. Разом з тим
у єгиптян існувало декілька тлумачень
небесної стихії. Небо могло бути водою,
водяним потоком [Schäfer 1928, 112–
115 (Abb.41)] – небесним Нілом, по яко-
му здійснюють свій денний шлях два чов-
ни сонця-Ра [Sethe 1928, 264, 277–281;
Quirke 2001, 46–47, Pl.16–17]3 і човен
бога місяця Яха вночі. Єгиптяни назива-
ли це небо словом  – nw.t [Gardiner
1958, 485 (N

1
)], і воно ж було ім’ям бо-

гині, що його втілювала. В Текстах пірамід
[Pyr.138c] згадується також “назва неба
як океану прохолодної води” – qbHw [Ка-
цейовский 2000, 145, прим. 339] – букв.:
“свіжа вода”, водночас, епітет Осіріса
[Allen 1989, 16–17].

Небо – це також і твердінь, своєрідна
стеля або дах світу, що спочиває на чоти-
рьох опорах (HH), розташованих на чоти-
рьох кінцях світу [Anthes 1961, 20–21;
Zandee 1973, 60–62]. Для визначення цього

“неба” використовувалося слово  – p.t
[Gardiner 1958, 485 (N

1
)].

Ці дві форми сприйняття небесної стихії
часто трактуються як “нижнє” та “верхнє”
небо [Снегирев 1933, 333–336; Лившиц
1935, 229–230], хоча, водночас, з “нижнім”
пов’язувалося уявлення про потойбічне цар-
ство Осіріса Дуат (  – _wA.t) [Лившиц
1935, 230–231; Idem. 1930, 221–222; Kees
1977, 223–224; Allen 1989, 21–25]. Свого
часу К. Зете зазначив, що “верхнє” небо
єгиптяни позначали словом , а “нижнє”,
відповідно,  [Sethe 1928, 260].
З “нижнім” небом пов’язувався бог первіс-
ного океану Нун. У Текстах пірамід зафік-
сований випадок написання імені цього бога
з характерним “оберненим” символом
“неба”  –  [Pyr.1446a]. Цей де-
термінатив присутній, як вказував той же
К. Зете, і у слові nw.t – “небо”, варіан-
ти: ,  [Ibid.; Allen 1989, 12–13]. Та-а-
ким чином, ми маємо більше підстав вва-
жати небо-nw.t “нижнім”, хоча, як помітив
свого часу O.Л. Кацейовський, – “nw.t ниж-
ня частина неба, а p.t верхня. Ось чому
nw.t народжує богів. Але іноді їхні ролі міня-
ються, а іноді nw.t і p.t синоніми” [Каце-
йовский 2000, 147, прим. 359].

Часто небо виступає в антропоморфній
формі – як жінка, богиня Нут [Bonnet 1952,
303; Kees 1977, 226–227], піднята своїм
батьком Шу, богом повітряного простору,
надГебом, її братом і чоловіком [Velde 1977,
161–170]. Характерне положення Шу, як
бога повітря, в деяких єгипетських напи-
сах – imj.wtj p.t.wj – “між обома небеса-
ми” [Sethe 1929, 99]. Небо – це і небесна
корова (Хатхор, Мехет-Урт, Хесіт [Bonnet
1952, 403]), при цьому чотири ноги її ото-
тожнювалися з опорами неба [Anthes 1961,
18–19], а живіт підтримував все той же Шу.
Небо могло також персоніфікуватися як
свиня (що ототожнюється з Нут), яка що-
ранку поїдає своїх дітей – зірки (cbA), щоб
увечері знову народити їх [Лившиц 1948,
184–193; Grapow 1935, 45–47]. І, нарешті,
в Новому царстві зафіксоване уявлення, що
небо – це своєрідний короб, що покриває
землю [Францев 1940, 46–51; Schäfer 1928,
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85–95, Abb.4, 5, 8, 10, 12–15]. У той же
час існувало й уявлення про кругле, склепін-
часте небо (тут знову, можливо, просте-
жується семантика неба-води і неба-твер-
дині) [Лившиц 1935, 229–231; Schäfer 1928,
86, Abb.2; 93, Abb.11; 96–97, Abb.16–18;
118, Abb.46]. Звідси єгипетські богослови
Нового царства прийшли до висновку, що
Земля мала круглу форму (!). Так, у демо-
тичному папірусі Leiden J 384 у вуста не-
бесної богині Мут вкладені слова: “землі
бога переді мною, як круглий м’яч” [Фран-
цев 1940, 48]. Хоч цей умовивід аж ніяк не
був домінуючим, а лише одним з багатьох
вищеперелічених, показово, що у “вченій”
Греції лише Анаксімандр Мілетський перед-
бачив щось подібне4.

Збереглася навіть космографія, своєрід-
на карта Всесвіту, що відображає таке єги-
петське уявлення про світобудову. Це відо-
ме зображення на саркофазі мемфіського
жерця, що датується ХХХ династією (IV–
III ст. до н.е.) (Іл.1) [Schäfer 1928, 86, Abb.
2; Koch 1993, 503, Abb. 136]. Саркофаг
було знайдено в Саккарі, а нині він знахо-
диться в Музеї Метрополітен (Нью-Йорк).
Земля зображена в центрі композиції і має
круглу форму. Її обіймає фігура Нут (небо).
Нижче земля покоїться на “просторі” у виг-
ляді ієрогліфа kA з чоловічими ногами , під
яким, імовірно, мається на увазі світ-
двійник – Дуат.

Схожі за значенням зображення зустрі-
чаються і на папірусах ІІІ перехідного пе-
ріоду. В папірусі Paris 9 [Nat. Bibl. 170–
173, XXI дин.] (Іл.2) [Niwinskі 1989а, 147,
Fig. 41; Hornung 1999, 111, Abb.22].
Ліворуч перед нами синкретичне божество,
яке поєднало в собі образи Ра і Осіріса.
Поряд із цим богом Ісіда з комбінованим
символом 5 та Нефтіда з символом “жит-
тя” – . Слово Бог має такі епітети: право-
руч nTr aA – “Великий бог”, а ліворуч nb p.t –
“Володар неба”6. Зображення праворуч
символізує денну подорож Сонця, місце
сходу якого (тобто географічний Схід) пред-
ставлене у вигляді тіла з човном замість
голови, на човні символ горизонту  – ax.t.
По боках від нього птахи-Bnw і скарабеї-
xpr. Богині, що по обидва боки “омивають”
землю, персоніфікують Північ та Південь.
Земля, навколо якої здійснює свій шлях
Сонце, має круглу форму. Аналогічну сце-
ну зображено на розпису саркофагів Cairo
J. 29706 [Niwinskі 1988, 102, Fig.6a; Idem.

1989b, 102, Ill.16] та Cairo J. 29668
[Niwinskі 1988, 103, Fig.6b]. У випадку зі
сценою саркофагу Cairo J. 29668 замість
богинь Півночі та Півдня зображено Ісіду
та Нефтіду, а на малюнку Cairo J. 29706
звертає на себе увагу рідкісне фронтальне
зображення скарабею Хепрі  [Niwinskі
1988, 102–103]. У папірусі віденського Му-
зею історії мистецтв [№ 3859] Хонсу-мес
(А), Схід марковано більш просто – лише
знаком горизонту   [Niwinskі 1989b, 103,
Ill.17; Piankoff 1957, 145, Fig.62]. На-
томість, у папірусі Ністі-та-Небет-Тау
[Cairo 40017] замість символів Сходу на
верхній частині композиції поміщено Захід,
що його марковано фетишем Абідоса та
шакалом з двома кобрами біля ніг [Niwinskі
1989b, 103, Ill.17; Piankoff 1957, 94, Fig.59];
над ними напис: “Осіріс, Той-що-попереду-
Заходу” [Piankoff 1957, 94].

Можна дійти висновку, що писемні данні
далеко не єдине джерело для реконструкції
міфологічних уявлень єгиптян7 щодо світо-
будови її структури та походження (космо-
гонії). Як пише Є.М. Мелетинський: “У роз-
винутих міфологіях космогонічним міфам
відповідає розгорнута в просторі та струк-
турно показова космічна модель, яка, од-
нак, не повністю виводиться з космогоніч-
них міфів і може бути реконструйована,
частково з використанням “імпліцитної
міфології”, виведеної із аналізу ритуалів,
мовної семантики і т.ін.” [Мелетинский
2000, 212]. Утім, інформативність джерел,
що є у розпорядженні єгиптологів, цим не
вичерпується, і ми маємо велику кількість
образотворчих пам’яток, дослідження сим-
волізму і знакового коду яких вельми ціка-
во оскільки в них ми знаходимо наглядно
відображені автентичні образи (моделі)
Космосу в системі світосприйняття давніх
єгиптян8. Англійський спеціаліст у царині
давньоєгипетської релігії Дж. Бейнс нази-
ває давньоєгипетську космографію “мов-
чазним квазі-міфологічним зображенням”
(“silent quasi-mythical feature”) [Baines 1991,
104], і в цьому він повністю правий, однак,
космографії не такі вже “мовчазні”. При
комплексному підході до вивчення їхньої се-
мантики вони здатні істотно доповнити
наші знання щодо космології давніх єгип-
тян. Ураховуючи неможливість тотального
висвітлення семантичного коду давньоєги-
петської сакральної космографії у межах
однієї статті, ми зосередимо увагу на
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найбільш розповсюджених графічних моде-
лях світобудови, в яких знайшов відобра-
ження цілісний образ Всесвіту, що обіймає
всі його елементи, з потойбічним світом
включно.

Давньоєгипетська космографія як засіб
візуальної передачі інформації є своєрідним
текстом, що адекватно “читався” носіями
культури, і який різними образотворчими і
символічними засобами (мовою, кодами)
описував структуру (модель) світобудови.
Оперуючи тут термінами “мова” і “код”,
ми дотримуємося дефініції, даної їм
Д.С. Раєвським: “мова тексту визначаєть-
ся способом матеріалізації міфологічного
змісту (у слові, зображенні, сукупності пред-
метів і т.ін.), а код – вибором тієї сфери зов-
нішнього світу, елементи якого виступають
як  символічні класифікатори” [Раевский
1985, 212, прим.12]. Тобто, структура Все-
світу у давніх єгиптян образотворчою мо-
вою могла передаватися різними кодами:
антропоморфним (небо, повітря і земля у
вигляді людиноподібних істот), зооморфни-
ми (небесна корова, небо-сокіл, хтонічні змії
тощо) і більш абстрактними – символічни-
ми, іконічними та “ієрогліфічними” (про зв’я-
зок мистецтва та ієрогліфіки у Давньому
Єгипті див. напр.: [Ходжаш 1999, 142–149]).
На механізм формування такого роду світо-
описових  семіотичних систем в архаїчній
свідомості вказав у свій час В.Н. Топоров:
“Переробка інформації про світ людиною
припускає дешифрування осмисленого по-
відомлення, що вводить нас у ситуацію акта
комунікації людина – природа.., в якому при-
рода представлена не як результат пере-
робки первинних даних органічними рецеп-
торами (органи почуттів), а як результат
вторинного перекодування первинних даних
за допомогою знакових систем. Інакше ка-
жучи, уявлення про світ не що інше, як мо-
дель світу, що реалізується в різних семіо-
тичних утіленнях” [Топоров 1982, 9].

Єгиптяни дуже рано дійшли до необхід-
ності графічно відтворити оточуючий їх
міфологізований Всесвіт. Перша відома кос-
мограма відноситься до часів правління чет-
вертого фараона І династії Хора Змії (@r wDj
– ) [Emery 1961, 69–73]. На гребені
цього царя, знайденому Ф. Пітрі, який нині
зберігається в Каїрському музеї [Cairo JE
47176], ми бачимо найдавніше зображення
сакрального Космосу єгиптян – Хора зем-
ного, тобто царя (серех фараона з соколом,

що сидить зверху), і Хора небесного, обра-
зом якого є перший (Іл.3) [Schäfer 1928, 113,
Abb. 39; Schulz, Seidel, 417, Ill.  2]. Хора не-
бесного зображено над серехом Хора-царя,
в небі, що сидить на човні, обрамованому
крилами. По боках – символи влади , які
можна тлумачити як “опори неба” [Демид-
чик 2001, 80, 83; Volten 1960, 315–316], а
зліва також і рання форма символу “жит-
тя” 9. Як показав О.А. Большаков, надалі
ця космографічна концепція, що стала час-
тиною державної ідеології, віддзеркалилася
в царських скульптурах, де голову фараона
“обіймає” своїми крилами Хор [Большаков
2000, 73–87].

Поширення різноманіття космографіч-
них зображень, як, до речі, і розвиток кар-
тографії потойбічного світу [Тарасенко 2003,
142–157], припадає на ІІ тисячоліття
до н.е., – на добу Нового царства. Більшість
космографій пов’язано з т. зв. геліополь-
ською космогонічною доктриною, найпов-
ніше вивченою, та яка, безперечно, була в
Єгипті своєрідним “класичним” зразком,
“Великою традицією” для інших локальних
учень [Ассман 1999, 186–191; Максимов
1976, 119–128; Павлова 1978, 150–154;
Коростовцев 1976, 61–65; Матье 1996,
162–163; Тарасенко 2000а , 112–113;
Anthes 1961, 36–43; Idem. 1959, 172–174;
Kees 1977, 214–217; Koch 1993, 114–120].

Геліопольська космографія в цілому пе-
редається безпосередньо через антропо-
морфні образи богів, що втілювали космічні
стихії. Нут – небо, Шу і Тефнут – повітря-
ний простір, Геб – земля. Так, у випадку з
Нут образотворча ідея антропоморфного
неба віддзеркалилася в ієрогліфіці, де зафік-
совані символи , , , , , .
Нерідко, така схема досить проста
( ) як, наприклад, у міфологічному папі-
русі Хонсу-Ренеп (XXI дин., Cairo, б/н)
[Piankoff 1957, (11) 117-125] (Іл.4) [Липин-
ская, Марциняк 1983, 117, Илл.70] або в
папірусі Turin 3 [Pap. Torino, Museo Egizio
1770] (Іл.5) [Niwinskі 1989а, 201, Fig.75].
Іноді ми бачимо композиції без Шу, як от у
папірусах London 30 [Brit. Mus.10008]
(Іл.6) [Ibid., 146, Fig.39; Maravelia 2003,
65, Fig.5], на думку А.-Е. Маравелії, з якою
ми погоджуємось, тут зображено сцену
coitio divina [Maravelia 2003, 65, Fig.5],
тобто момент поєднання бінарної теокос-
мічної опозиції Небо (Нут) / Земля (Геб),
іншими словами, космогонію в її динамічній
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(серединній) стадії, що дала життя четвер-
тому поколінню божеств геліпольскої сис-
теми світобудови – Осірісу, Ісіді, Нефтіді
та Сету), Paris 49 [Louvre E.17400] (Іл.7)
[Niwinskі 1989а, 147, Fig.40] і на розпису
гробниці Рамсеса IV [KV 2] (Іл.8) [Koch
1993, 117, Abb. 26; Bonnet 1952, 537, Abb.
133; Maravelia 2003, 60, Fig.2].

В інших випадках навпаки, – композиції
ускладнюються. В міфологічному папірусі
Ністі-та-Небет-Тауі [Cairo 40017] (XXII
дин.) [Piankoff 1957, (8) 93–103] бога Шу
зображено з головою овна, на яку поміще-
но символ горизонту . Його вітають душі-
bA у вигляді птахів з людськими руками в
жестах адорації . У ніг і рук Нут знаки
Заходу  (хоча у ніг богині доречніше було
б бачити символ Сходу ). Вище, на зна-
ках “неба”, сцену вітають люди з символа-
ми  на руках (Іл.9) [El Mahdy 1991, 149;
Piankoff 1957, 47, Fig.30].

У Книзі Мертвих принцеси Несі-та-не-
бет-ашру [Pap. Greenfield. Brit. Mus.
10554] (кінець XIX дин.) (Іл.10) [Schulz,
Seidel 1998, 448, Ill.43; Kákosy 1989, Abb.2]
є схожа космографія, з тією лише різницею,
що душі-bA тут представлені у вигляді антро-
поморфних фігур з головами овнів, а утри-
мувач неба тут хоч і підписаний як Шу, має
на голові символ “року” або “молодого па-
ростку”  [Gardiner 1958, 479 (M

4
)], прита-

манний іконографії бога часу Хеха  [Ibid.
449 (C

11
)], з яким Шу в нашому випадку

синкретизується [Тарасенко 2004, 45].
На стінці саркофага E.M. Cairo J 29706

ранньої XXI династії є відома космографія із
зображенням етапів подорожі по тілу небес-
ної богині Нут сонячного човна та комплек-
сом інших сакральних символів (Іл.11)
[Niwinskі 1989а, 39, Fig.2]. Схожий малю-
нок зі стінки саркофага того ж періоду про-
понує і Х. Шефер (Іл.12) [Schäfer 1928, 105,
Abb.29; Morenz 1964, 131, Abb.40; Hornung
1999, 43, Abb.6]. Тут, на Заході, вечірній чо-
вен Ра зустрічає Осіріс, наділений епітета-
ми nTr aA nb _wA.t – “Великий бог, Володар
Дуату” та nTr aA imj _wA.t – “Великий бог,
який в Дуаті”. Подорож двох сонячних
човнів по тілу небесної богині Нут зображе-
на і на папірусі Berlin 8 (Іл.13) [[Schäfer
1928, 115, Abb.41; Koch 1993, 132, Abb.29].

На стінці wab.t в храмі Хатхор в Денде-
ра космографія відтворює сцену “народжен-
ня” і “поглинання” сонця богинею Нут. “Но-
вонароджене” Сонце осяває своїми

променями схематичне зображення хра-
му – комбінацію знаків  таа  –
(Іл.14) [Липинская, Марциняк 1983, 8,
Илл.1; Schulz, Seidel 1998, 444, Ill.41; Kees
1977, Taf.IIIb]. Відомий також і малюнок
птолемеївського часу, на якому присутні
обидва неба – “верхнє” і “нижнє”, причому
у вигляді антропоморфних богинь (Іл.15)
[Schäfer 1928, 106, Abb. 30]. Цікаве поло-
ження Шу, що в характерній позі лежить під
обома небесами. Воно схоже з позою Осі-
ріса в космографії, що викарбувана на сар-
кофазі Сеті I [= “Книга Брам”, останній
регістр] (Іл.16) [Sethe 1928, 262; Schäfer
1928, 108, Abb.31; Budge 1987, 25] та міфо-
логічному папірусі Хонсу-Мес [Paris, Bibl.
Nationale 153-154] [Piankoff 1957, 49,
Fig.33], де бог утримує на голові Нут, яка,
в свою чергу, “тримає” сонячний диск. Ця
космографія відображує міф про появу Ра з
вод первісного океану Нуна, який на ма-
люнку підіймає сонячний човен.

Слід також звернути увагу на віньєтку
папірусу Сairo 12 [E.M. Cairo 546],
XXI дин. (Іл.17) [Niwinskі 1989а, 209,
Fig.82; Piankoff 1957, 190, Fig.70]. На ній
зображено нічний (тобто підземний) і ден-
ний шляхи Сонця. Підземним світом (Дуа-
том) Сонце, у вигляді крилатої людської
фігури з диском замість голови, пересу-
вається в човні в компанії зі змієм (Мехе-
ном?). Човен тягнуть три кобри, наділені
ногами. Денну подорож сонячний човен
здійснює, на відміну від попередніх космо-
графій, не спиною Нут, а по її животу (!). Як
відзначає А. Нівінський, ця віньєтка похо-
дить від “Книги Амдуат” [Niwinskі 1989а,
208]. Цікаво, що свій шлях обидва човни
здійснюють не зі Сходу на Захід, а навпа-
ки – із Заходу на Схід, що чітко помітно з
розташування стернових весел.

Менш розповсюдженими були космо-
графії з участю небесної корови. Втім,  уяв-
лення про небо як корову було, вочевидь,
найдавнішим [Тарасенко 2004]. Зв’язок ко-
рови з верхнім світом, можливо, вгадуєть-
ся вже в образах т.зв. жіночих статуеток з
Герзе (Нагада І, 4500–3900 рр. до н.е.), син-
тетичний вигляд яких поєднував антропо-
зооморфні ознаки – тулуб жінки, пташині
голови і підняті догори (для ритуального
танцю?) руки у формі коров’ячих рогів
[Шеркова 2004, 266, мал.55]. Можливо, це
найбільш рання передача образу небесної
богині, зв’язок якої з космічним верхом
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маркується пташиними рисами [Ibid., 266–
267; Тарасенко 2004, 42–43]. Перше зоб-
раження корови з небесними атрибутами,
що не викликають сумнівів у спеціалістів,
належить до другої половини IV тисячоліт-
тя до н.е. – це т.зв. герзейська “палетка
Хатхор” [Cairo, б/н, зал 53], на якій виріза-
на голова корови, причому її роги, лоб та
вуха прикрашені зорями (Іл.18) [Кинк 1976,
47, Рис.10]. Крім того, коров’ячі голови
вінчають верхні регістри відомої палетки
Нармера (Іл.19) [Cairo CG 14716] і сим-
волізують, судячи з усього, сферу верхнього
Космосу – небо, що надає композиції кос-
мографічний сенс [Baines 1989, 475–476
(473, Fig.1–2)]. В історичний період, і особ-
ливо починаючи з Нового царства, зобра-
ження та скульптури небесної корови, зок-
рема, Мехет-Урт – MHt-wr.t – ,
букв.: “Велика корова” [Kákosy 1982, 3–4;
Bonnet 1952, 682; Sethe 1929, §195], та
інших богинь з тими ж функціями
[Altenmüller 1977b, 1211–1213; Hornung
1977, 1215–1218] зустрічаються досить
часто. Так Мехет-Урт можна побачити на
віньєтках до 17-ї [Budge 1986, Ch. XVII],
71-ї [Ibid. Ch. LXXI], 124-ї і 162-ї глав Кни-
ги Мертвих. У гробниці Тутанхамона були
виявлені золота голова цієї богині і ложе,
стилізоване під небесну корову [Картер
1959, Табл. 111а, 13; Desroches-Noblecourt
1966, Ill. XXIX, XLVIII]. Є зображення, на
яких священна небесна корова годує своїм
молоком фараона [Матье  1996, 154,
Рис. 4, 5; Ions 1969, 57]. Цареві тричі доз-
волялося випити це молоко: при народженні,
при коронації і після смерті, іншими слова-
ми, знаходячи життя, царственість і відрод-
ження [Naguib 1990, 27]. Космографічне
значення має відома композиція із розпису
маммісі храму Монту в Арманті, де зоб-
ражено Ра, що сидить на рогах небесної
корови [Матье 1996, 235, Рис. 34].

Безпосереднє відношення до космографії
мають також сцени поклоніння Мехет-Урт
(= Хатхор), що виходить із-за поховального
пагорба на Заході [Niwinski 1989a, 41]), які
зустрічаються на віньєтках 186-ї глави Кни-
ги Мертвих XVIII–XIX династій [Pap. Ani,
Brit. Mus. 10470, Pl. 37] (Іл.20) [Budge 1986,
Ch. CLXVI] і пізніше, наприклад, у папірусі
Havana [Museo Nacional] (Книга Мертвих
Бак-ен-ура, XX дин.) (Іл.21) [Niwinskі 1989а,
142, Fig. 31], а також на розписах сарко-
фагів XXI династії, наприклад E.M. Cairo J

29678 (Іл.22) [Ibid. 41, Fig. 6] або Nat. Mus.
Warsaw № 141 988 (Іл.23) [Dąbrowska-
Smektała 1967, 12 (6 Scene), Pl.V]10. У цьо-
му випадку Мехет-Урт виступає як покро-
вителька померлих. Наближеними за
іконографією до вказаних сцен є композиції з
участю небесної корови, що зображають
схід (= народження) Сонця. Згідно з єгипет-
ськими уявленнями, сонце-Ра, пройшовши
цикл нічних трансформацій у потойбічному
світі, щоранку, як молоде теля народжува-
лося на Сході небесною коровою (Пор.:
Pyr.1029). Незмінний атрибут на цих компо-
зиціях – “рожева гора”, що ототожнюється
з фіванською вершиною Ель-Курна. У міфо-
логічному папірусі (співачки Амона) Та-хем-
ен-мут [Mus. Nat. Warsaw № 199 628, XXI
дин.] із-за “рожевої гори” з’являється небес-
на корова, яка несе на рогах символ “води”
(водоймища) (N

39
) [Gardiner 1958, 491], по

якому пливе сонячний човен. На його носі
стоять Ісіда і Маат. Сонце представлено у
вигляді синкретичного фіванського Амоном-
Ра (з головою овна) [Франк-Каменецкий
1928, 19–37], його вітає павіан біля наосу з
квіткою лотоса (солярний космогонічний
символ [Померанцева 1977, 89–93; Brunner-
Traut 1980, 1091–1096; Varga 1962, 63–70;
Kees 1977, 89–90]) (Іл.24) [Andrzejewsky
1959, Pl. 2]. У папірусах Несі-паутіу-тауі
[Cairo Museum, б/н] [Piankoff 1957, 39,
Fig.23] та Berlin 3127 (Іл.25) [Sethe 1928,
268; Schäfer 1935, 18, Abb.1] є також сцена
ранкового народження Ра небесною коро-
вою – в цьому випадку – Хатхор. Тут також
із-за “рожевої гори” з’являється космічна
тварина, а із зворотного боку появу Сонця
символізує бог, який тримає в руках диск
світила11.

Найвідомішою космографією з участю
небесної корови є славнозвісна ілюстрація
до т. зв. “Книги (небесної) корови”, відомої
з чотирьох гробниць Нового царства (Сеті I,
Рамсеса II, Рамсеса III і Тутанхамона) [Ма-
тье 1996, 232–236; Piankoff 1962, 26–37].
Цей текст іноді подається під назвою “Міф
про винищення людства”, але першу, поши-
ренішу назву, він отримав саме завдяки суп-
роводжуючій його на розпису царських
гробниць ХІХ династії космографії (хоча
вона і не ілюструє весь міф, а лише його
космогонічну частину).

На малюнку (Іл.26) [Матье 1996, 151,
Рис. 1; Anthes 1961, 16; Piankoff 1962,
142, Fig. 46] ми бачимо саму небесну



Східний світ №3  200466

Моделі просторового світосприйняття у давньоєгипетській космографії

корову, живіт якої прикрашений лінією зірок
 (усього їх тринадцять). Уздовж зірок

плавають два човни (manD.t і mckt.t), на
одному з них стоїть бог Ра з диском сон-
ця на голові. На малюнку з гробниці Сеті I
у другому човні під навісом зображена
фігура бога, що сидить [Koch 1993, 387,
Abb. 90; Schäfer 1928, 104, Abb. 28;
Schulz, Seidel 1998, 448, Ill. 44]. Живіт
корови підтримує, як і у випадку з Нут,
бог Шу. Кожну ногу корови, в свою чергу,
підтримують по два боги – всього їх
вісім12. Між рогами і вим’ям корови на-

пис , тобто HH.w n HH, – “мільйони

мільйонів” [Anthes 1961, 19]. Біля лоба
корови напис  – nfr.w – “краса” – її ім’я
або епітет [Ibid.].

Р. Антес вгадує в цій космографії “four
different and contradictory concepts of the
sky”: корову, океан, жінку Нут і дах [Ibid.].
Перше уявлення відображене безпосеред-
ньо, на друге вказують два сонячні човни,
третє регламентоване участю Шу і прямою
вказівкою тексту, що ототожнює, звичай-
но, антропоморфну Нут з коровою [Матье
1996, 234; Piankoff 1962, 30], а четверте –
присутністю божеств Хех. Останні втілю-
вали опори неба як даху, а також символі-
зували чотири сторони світу (= чотири ноги
небесної корови), тому їх іноді не вісім, а
чотири13 (число, як і вісім, священне для
єгиптян). Звідси відбувається злиття Хех з
образом синів Хору як такими, що висту-
пають опорами піднебіння та охоронцями
сторін світу (Местха – Півдня, Хапі –
Півночі, Дуамудеф – Сходу, Кебексенуф –
Заходу). Крім того, існував взаємозв’язок
між вісімкою космічних божеств Хех і гер-
мопольською Огдоадою [Anthes 1961, 66–
67] (див.: C.T. Sp.80; II, 27–28 [Faulkner
1994, 67]), якуШу “виносив, народив, склав
і зачав” [C.T. Sp.78; II, 19 c-e]14. Хех у кос-
мологічному контексті також й одиничне
божество, саме ієрогліфічне написання імені
якого (вар.:  [Pyr.1390] [Gardiner
1958, 449 (C

11
), 583]) вказує на його “функ-

ціональну” тотожність з Шу (як того, що
тримає небо), чиїм сином Хех іноді нази-
вається [Bonnet 1952, 268; Kees 1977, 312;
Altenmüller 1977а, 1082–1084]15.

Таким чином, у даній космографічній
композиції об’єднані відразу декілька кон-
цепцій світобудови, ще раз підтверджуючи,

що єгиптяни не поділяли або не надавали
переваги тій або іншій версії космології, але
сприймали їх як цілісність, як рівнозначні і
взаємодоповнюючі тлумачення природи
Всесвіту. До цього можна додати, що у кос-
мографії “Книги корови” перед нами не
тільки суміщення різних міфологічних кос-
мологій, але й синтез “вертикальної” та “го-
ризонтальної” моделей світобудови в кон-
тексті одного зображення. З “вертикаллю”
співвідноситься небо (корова), повітряний
простір (бог Шу) і земля, на якій стоїть ко-
рова та інші дійові особи сцени. “Горизон-
таль” відображено в образі божеств Хех,
опор неба в чотирьох кінцях світу, до того
ж, космографія і зорієнтована по “горизон-
тальній” осі Схід – Захід, що помітно з на-
пряму руху сонячних човнів по тілу небес-
ної тварини16.

Що стосується згадуваного нами пере-
казу про небо як свиню (текст на кенотафі
Сеті I в Абідосі), то в космографіях, на-
скільки нам відомо, воно не знайшло
відображення, хоч І.Г. Лівшиц і Г. Грапов
наводять декілька скульптурок, які можуть
бути якось пов’язаними з цією космологією
[Лившиц 1948, 191–192, Рис. 1–2; Grapow
1935, 46]. Так, на одній фігурці свині [Brit.
Mus. 11976], яку ссуть поросята, є надпис:
Nw.t wr mw.t nTr(.w) – “Велика Нут, мати
богів” [Лившиц 1948, 191; Grapow 1935, 47].

Уявлення ж про небо як короб знайшло
помітне відображення в космографіях. Най-
відоміша така композиція міститься в гроб-
ниці Рамсеса Х (Іл.27) [Schäfer 1928, 89,
Abb. 4; Piankoff 1957, 31, Fig.12]. Посере-
дині ми бачимо символічну передачу обра-
зу солярної тріади Ра-Хепрі-Атум, де Ра,
денне світило, персоніфікує сонячний диск,
у середині якого бачимо скарабея (ліво-
руч) – Хепрі, образ ранкового Сонця, та ан-
тропоморфного бога з головою овна (пра-
воруч) – Атум, Сонце вечірнє17. По обидва
боки від диска подвійне, точніше “дзеркаль-
не”, зображення фараона, що підносить бо-
жественному диску Око (ir.t). У метафо-
ричному значенні, вже з часів Текстів
пірамід, підношення Ока символізувало жер-
тву [Wb. I, 107; Большаков 2001, 87].  На
другому плані композиції соколи підносять
цареві символи свята “оновлення життєвих
сил” хеб-сед. Завершують композицію бо-
гині Ісіда (ліворуч) і Нефтіда (праворуч), що
підняли руки у жестах адорації. Найбільш
цікаве для нас обрамлення цієї сцени, що



Східний світ №3  2004 67

М.О. Тарасенко

зображує небо і землю відповідними сим-
волами, які створюють космограму .

Іншим зразком космографії, про яку ми
вважаємо за доцільне згадати, є 16-а глава
Книги Мертвих, що являє собою лише
віньєтку, яка стала окремою главою з лег-
кої руки Р. Лепсіуса, і насправді ілюструє, а
точніше, доповнює попередню, 15-у главу
цієї збірки18.Композиція передає сцени схо-
ду і заходу Сонця19. Світило, звичайно, зоб-
ражалося або як диск (наприклад, у папі-
русі Кенни (Іл.28) [Pap. Leiden T2. Pl.1,
XVIII дин. = Sethe 1928, 271; Schäfer 1928,
109; Idem. 1935, 23, Abb.  4], або як сокіл
(наприклад, у папірусі Хунефера (Іл.29)
[Sethe 1928, 272; Schäfer 1928, 111]).

У випадках із диском Сонце піднімаєть-
ся руками, що виходять зі знаку життя ,
який, у свою чергу, виростає зі стовпа  –
Dd, що символізує Осіріса і його потойбіч-
не царство Дуат. У папірусі Хунефера і ка-
хунській гробниці Нефер-сахура [ТТ 296]
[Schäfer 1928, 27, Abb. 13] Dd ( ) зображе-
но Осіріса з регаліями – гаком і батогом
(Іл.30) [Hornung 1999, 23, Abb. 2]. По бо-
ках стовпа Dd знаходяться супутниці Осі-
ріса – ліворуч Ісіда, а праворуч Нефтіда. У
папірусі Ані [Brit. Mus. 10470, XIX дин.]
(Іл.31) [Sethe 1928, 272; Schäfer 1935, 29,
Abb. 14] богині сидять на символах золота

 – nbw. Вище схід Сонця вітають душі-
bA Сходу (iAbty bA.w) [Ассман 1999, 103,
131] – павіани. Віншій, кахунській гробниці,
Нефер-ренпет [ТТ 178], є схожа за значен-
ням космографія, де стовп Dd, наділений ру-
ками, передає сонячний диск небесній бо-
гині, руки якої з’являються із-за “рожевої
гори”, місця сходу [Schäfer 1935, 26,
Abb.  10]. Правіше сцену вітають люди
Єгипту. Таким чином, композиція за допо-
могою сакральних символів передає ідею
про повсякденне ранкове народження мо-
лодого Сонця в потойбічному світі, де Ра
зустрічається з Осірісом [Тарасенко 2002,
258–265].

На саркофазі Оїменептаха часу Птоле-
меїв представлена подібна до віньєток 16-ї
глави Книги Мертвих космографія. Тут сце-
на розділена на три регістри. У нижньому зоб-
ражено схід Сонця в оточенні павіанів; у се-
редньому ми бачимо променистий сонячний
диск, що з’являється в супроводі богинь Схо-
ду і Заходу із символу неба ; а вище, в
третьому регістрі, – сонячний човен на тому
ж символі неба (Іл.32) [Sethe 1928, 276].

Деякі віньєтки 16-ї глави Книги Мерт-
вих можна інтерпретувати і як сцену захо-
ду Сонця. Їхньою відмінною рисою є зоб-
раження сонячного сокола на символі
Заходу . Вельми цікава композиція містить-
ся в папірусі Анхаї [Вrit. Мus. 10472]
(Іл.33) [Sethe 1928, 275; Schäfer 1928, 110]
(відомі і більш спрощені варіанти цієї ком-
позиції [Sethe 1928, 276; Пор.: Schäfer 1935,
31, Abb. 19]). На ній ми бачимо сокола з
диском на голові, що сидить на знакові За-
ходу , який, у свою чергу, вміщений на своє-
рідному символі, що сполучає два “гори-
зонти”   . Таким чином, перед нами
Ра-Хорахті (тобто “Хор обох горизонтів” –
іпостась Ра).

Розглянемо цю космографію знизу до-
гори. Біля ніг сокола, по обидва боки душі-
bA представлені у вигляді птахів з людськи-
ми головами (тобто в своїй звичайній
іконографії) і піднятими в знак поклоніння
руками . Це – нижня частина космосу,,
Дуат або світ померлих. Вище, в позі адо-
рації Нефтіда та Ісіда. Далі Дуат закінчуєть-
ся і починається світ земний (середній).
Кордон світів символізують павіани, що по-
клоняються Сонцю. На землі (тобто, знову
ж вище) люди Єгипту в позі поклоніння
своєму богові і, над ними, впали ниць іно-
земці. Зверху композицію вінчає небесна
сфера, позначена крилатими уреями (сон-
це і місяць?), що тримають символи шен
(Sn)  і маат (mAa.t) . Таким чином, пе-
ред нами космографія, що увібрала в себе
всі три елементи єгипетського Всесвіту.
Через усі три сфери цього Космосу – Дуат,
Землю і Небо, проходить (або, точніше ска-
зати, обіймає їх) фігура Ра-Хорахті – образ
верховного бога.

Єгиптяни взагалі любили показувати у
своїх космографіях світи як своєрідні “яру-
си”, а отже наведена космографія зобра-
жує трихотомічну вертикальну модель
Всесвіту: небо / земля / потойбічний світ.
Роль божества Ра-Хорахті тут, на наш по-
гляд, може бути структуруючою. Зразки
таких вертикальних “остовів” світобудови
у міфологічних моделях добре відомі. Перш
за все, це образ небесного, або світово-
го,  древа – центральної фігури світової вер-
тикалі у передньоазійській, середземно-
морській, скандинавській, сибірській та
низці інших міфологій різних територій та
історичних періодів. У Єгипті структурую-
ча роль дерева в моделі Всесвіту, вочевидь,
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не мала розповсюдження. Передньоазій-
ська та Середземноморська іконографія не-
бесного древа (= древа життя) потрап-
ляє в долину Ніла лише у ІІ Перехідний
період і вже з Давнього царства у єгиптян
існували власні уявлення та символіка щодо
священних дерев (ішед, сикомор, гранат та
інші), що не мали нічого спільного з азій-
ськими світомодулюючими системами.

Таким чином, розглянуті космографічні
моделі сакрального простору демонстру-
ють різноманіття єгипетських уявлень про
світобудову. Звертає на себе увагу той факт,
що в цих зображеннях, здавалося б, взає-
мовиключаючі і суперечливі, з погляду су-
часної логіки, уявлення про природу Все-
світу поєднувалися і абсолютно мирно
співіснували. Це зайвий раз підкреслює те,
що єгипетська релігія не вибудовувалася на
“догматичному” принципі [Тарасенко 2000б,
47–50; Idem., 2001, 46]20.

Будь-яке космологічне уявлення у єгип-
тян в однаковій мірі сприймалося як істин-
не і аж ніяк не заперечувало інше. При цьо-
му, як тонко помітив Я. Ассман, “причиною,
чому образи не вступали у протиріччя між
собою полягало в тому, що вони розумілись
не як пояснення, але як тлумачення”
[Assmann 1994, 116]. Уявна безсистемність

і алогічність єгипетських просторових кос-
мографій свідчить зовсім не про “при-
мітивність” мислення, тобто, висловлюю-
чись словами М. Еліаде, “з видимої
концептуальної бідності примітивних куль-
тур слідує не відсутність здібності до тео-
ретизування, але те, що властивий цим куль-
турам стиль мислення радикально
відмінний від сучасного “стилю”, сформо-
ваного на базі еллінського умогляду” [Элиа-
дэ 1999, 46]. У той же час, певна недоско-
налість і недостатність логічних засобів
пізнання світу і системи абстрактних по-
нять для його визначення призводить до
вираження уявлень щодо просторового
Всесвіту, який оточував архаїчну людину,
на образному, метафоричному рівнях – у
формі міфу. Міфологічне світосприйняття
знайшло пряме відображення, як ми нама-
гались продемонструвати, у семантиці, зна-
ковому коді графічних моделей світобудо-
ви – космографіях. Кожне таке уявлення,
або космографія, були підпорядковані своїй
внутрішній логіці та мали свої значення, зна-
чущість і розуміння в межах цієї культури.
Їхньою характерною рисою був синкретизм
різноманітних космологічних уявлень, кате-
горій “вертикальної” та “горизонтальної”
моделей Всесвіту.
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1 У Месопотамії землю втілювала богиня Нінхурсаг (Нінмах, Нінту), а божествами неба були
Енліль та Ан (Ану) [Франкфорт 1984, 132–134, 138–139; Элиадэ 1999, 50 і наст.].

2 Зокрема, земля Єгипту, яка ототожнювалася з геліопольським богом Гебом, водночас розці-
нювалась як його спадщина, що перейшла спочатку до Осіріса, а потім до Хора, сина останнього.
Фараони були безпосереднім земним втіленням Хора – факт, що вже давно прийнято констатувати,
а не доводити [Большаков 2000, 77]. Таким чином через прадавній космогонічний міф узаконюва-
лося сакральне право царів на володіння землею Єгипту [Берлев 1999, 6–33].

3 Ранковий manD.t ( ) та вечірній mckt.t ( ) [Sethe 1928, 281].
4 Він також вважав, що земля мала круглу (точніше, кеглеподібну) форму і спочивала посеред

повітряного простору [Diogen Laert. II, 1].
5 “Життя”  (anx) + “стійкість”  (Dd), докладніше про це поєднання див.: [Volten 1960, 316–317].
6 Подібну ж композицію зображено на розпису гробниці Нефертарі Меренмут, жінки Рамсеса

ІІ [QV 66] (бл. 1250 р. до н.е.), де це божество супроводжує надпис: Wcir Htp m Ra Ra pw Htp m Wcir –
“(Це) Осіріс, який відпочиває в Ра, це Ра, який відпочиває в Осірісі” [Schulz, Seidel 1998, 247, Ill.191;
ElSebaie 2000, 67, fig.10]. Зображення цієї ж подвійної душі-bA в Дуаті маємо також на розпису
фіванської гробниці ТТ 335 (Дейр ель-Медіна, XIX дин.) [ElSebaie 2000, 68, fig.11].

7 При цьому робота з давніми письмовими текстами супроводжується великими складнощами,
і в першу чергу, у питанні адекватності їхньої передачі засобами сучасної мови і понятійного
апарату. Як правильно відзначає І.С. Клочков: “слова оригіналу мали для його творців зміст і відтінки
значення дуже далекі від тих, котрі вони одержують у перекладі в контексті нової мови й іншої
культури. У результаті переклад... стає не просто перекладом на іншу мову, але і перекладом... в
іншу систему понять, що істотно спотворює зміст оригіналу” [Клочков 1983, 3–4]. У цьому відно-
шенні цілком правий А.С. Четверухін, фахівець, до речі, в царині лінгвістики: “єгиптолог не читає
тексти, він їх інтерпретує” [Кацейовский 2000, 352].

8 У цьому відношенні, єгипетський матеріал надзвичайно багатий, оскільки дає чудову нагоду
для зіставлення письмової та образотворчої інформації. Для багатьох безписемних культур давни-
ни ситуація є набагато складнішою, оскільки вимагає для реконструкції міфології і світосприйняття
звертання до семантики майже винятково образотворчих, пластичних та археологічних джерел  і,
у кращому випадку, письмових повідомлень іноземних авторів, з яких ще необхідно вичленувати,
власне, автохтонне [Раевский 1985, 33–76].

9 Можливо, перед нами ранній варіант відомої формули  – anx wDA cnb, що супроводжувала
інскрипції фараонів?

10 Див. також: [Piankoff 1957, 22, Fig.2; 40, Fig. 24].
11 Докладніше про міфологему народження сонця із vulva’и небесної богині див.: [Топоров

1980, 75–97]. Найдавніша така сцена датується часом Пепі II – це циліндрична печатка, знайдена,
що цікаво, за межами Єгипту – в Біблосі [Демидчик 2001, 79, 80, рис. 1; Berlev 1995, 35–37, 40].

12 У гробниці Сеті I останній із божеств Хех підтримує хвіст корови. Особливістю цього малюн-
ка, найбільш раннього з чотирьох, є розташований над коровою символ неба  в зірках (можливо,
вказується на верхнє и нижнє небеса?).

13 Відоме також уявлення про богинь – опор неба. Так, на відомому дендерському зодіаці не-
бесну сферу підтримують саме ці богині. (Пор. символіку ієрогліфа ).

14 Я. Занді вбачає тут вказівку на андрогінний засіб творення, притаманний Шу [Zandee 1992,174].
15 У Книзі Мертвих [BD17] зафіксовано детермінанти до імені Шу, де бог тримає над собою

небо – [Maspero 1893, 331, прим.1] (близькі за значенням також ієрогліфи , , ).
16 Схожі синтетичні моделі відомі й іншим міфологіям, зокрема у скандинавській це поміщення

чотирьох оленів біля стовбура світового древа – ясеня Іггдрасіль, що маркували сторони світу
[Раевский 1985, 224, прим.1]. Аналогічний тваринний образ ми бачимо на скіфській золотій плас-
тині з Келермеського кургану [Ibid., 115, Рис.11].

17 Аналогічна за значенням сцена міститься на розпису гробниці Рамсеса IV в Долині царів
[Wilkinson 1999, 78, Fig.52].

18 Дискусію з цього приводу див.: [Sethe 1928, 269–277; Schäfer 1928, 108–111; Idem.1935, 15–38].
19 Ці сцени були докладно розглянуті Е. Хорнунгом [Hornung 1979, 187–237].
20 Тобто, як абсолютно справедливо пише К. Жак, “…у Давньому Єгипті не могло бути фунда-

ментального антагонізму між таким-то і таким-то богом, не могло виникнути “війни” між культа-
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ми, тому що єгиптяни не висловлювали свою релігійну думку у вигляді догм[Жак 1999, 109–110],..
Єгипетська релігія – це не сукупність “конфесій”, відносини між якими будуються на застосуванні
сили[Ibid., 191]… в Давньому Єгипті ніколи не було релігійної ортодоксії. Жодне місто не вважало-
ся охоронцем абсолютної догми. Жодна жрецька колегія не володіла остаточною істиною” [Ibid., 190].
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Сообщения о торговле рабами восточ-
ноевропейского происхождения (в первую
очередь женщинами) на территории бал-
тийского региона встречаются и в сканди-
навских источниках. В качестве примера
можно привести исландскую “Сагу о лю-
дях из Лаксдаля” (X в.). Здесь идет речь о
купце, который привез на ярмарку, на ост-
рова Бреннейар, различный товар из Вос-
точной Европы. Самого купца зовут Гилли
Русский, что прямо указывает на восточ-
ноевропейское происхождение его товаров.
Очевидно, это и есть один из тех русов, о
которых пишут Ибн-Русте, Ибн-Фадлан,
Гардизи и “Худуд ал-Алам”. Именно они,
такие же, как Гилли, русы – купцы и вои-
ны, нападали на славян, захватывали у них
рабов и меха, получали “свое зимнее со-
держание”, а потом вывозили полученные
таким образом товары в Скандинавию, Бул-
гар или Итиль.

В саге сказано, что на продажу у этого
купца, помимо иных товаров, было выстав-
лено 12 рабынь: “…Гилли приподнял этот
полог, и Хаскульд увидел, что там сидело
двенадцать женщин”. Средняя цена на ра-
быню, судя по тексту саги, была 1 марка
серебра, но наиболее красивые женщины
стоили до 3 марок. Марка серебра соот-
ветствовала 204,7 гр., что приравнивается,
примерно, к 70–80 дирхемам [Лебедев
1985, 144]. Следовательно, в месте окон-
чательного потребления на Севере Евро-
пы такой товар, как рабыни, стоил около 80
дирхемов. Впрочем, некоторые рабыни
могли стоить и дороже – до 240 дирхемов.
Покупались такие женщины в основном в
качестве наложниц и домашних служанок:
“…В тот же вечер Хаскульд разделил с ней
ложе” [Херрман 1986, 113–114].

Интересное соотношение цен на рабов
в Северной Европе и на Ближнем Востоке
в X в. приводит Г.С. Лебедев. По его дан-
ным, в IX–X вв. на севере Европы раб сто-
ил около 100 дирхемов, в Византии – до 300
дирхемов (в эквивалентном переводе), на
Ближнем Востоке – от 200 до 500 дирхе-

мов. Рабыня на севере стоила в среднем,
как уже было указано выше, около 70 дир-
хемов. Таким образом, рабы-мужчины,
предназначенные, по всей видимости, для
работы в сельском хозяйстве и ремесле, а
также для гребли на судах, на севере в
среднем стоили дороже, чем рабыни. Их
труд и способности ценились выше, чем
потенциальные возможности рабынь-жен-
щин. Но на Востоке рабыни из северных
стран стоили очень дорого и красивая бе-
лая рабыня, даже ничему не обученная,
могла быть продана за 10–15 тысяч дир-
хемов. Средняя же цена на рабыню в му-
сульманских странах составляла, по мне-
нию Г.С. Лебедева, около 2250 дирхемов
[Лебедев 1985, 145].

По данным О.Г. Большакова, в Аравии
во времена Мухаммеда (первая треть
VII в.) хороший раб мужчина стоил около
400 дирхемов (33–40 динаров), за эти же
деньги тогда можно было купить 50 овец
или пять верблюдов [Большаков 1986, 426].
В начале VIII в., благодаря постоянному
притоку рабов в результате успешных войн
и завоеваний, цены на них уменьшаются
вдвое. Раб стоит в среднем 200 дирхемов,
для сравнения – большой кусок ткани оце-
нивался в 100 дирхемов [Большаков 1986,
431], ягненок в это время стоит 1 динар
(20 дирхемов), мешок угля – 1 дирхем, а
куриное яйцо – 1 фельс (1/16 дирхема) [Ру-
бель 2001, 143]. Однако уже в первой по-
ловине XIII в. на невольничьем рынке в
Халебе (Сирия) средняя цена раба состав-
ляла 25 динаров (около 500 дирхемов)
[Большаков 1986, 443]. Соответственно,
раб снова становится предметом роскоши.
Средняя цена взрослого мужчины, не имев-
шего хорошей профессии, составляла око-
ло 20 динаров (400 дирхемов), что равня-
лось стоимости пары рабочих быков и
коровы с теленком [Большаков 1986, 445].

Есть и иные данные. В частности,
Д.Е. Мишин приводит сведения о том, что
на рубеже VIII–IX вв. молодая красивая
рабыня-славянка была куплена для гаре-
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ма в Багдаде за 800 дирхемов [Мишин 2002,
288]. Источник не содержит никаких рас-
суждений о том, являлась ли эта цена нор-
мальной или была завышенной, но, посколь-
ку будущий хозяин был влюблен в эту
рабыню, последнее вполне вероятно. Оче-
видно также, что цены могли колебаться.
Они могли зависеть от самых разных об-
стоятельств военно-политического, эконо-
мического, а порой и субъективного харак-
тера. Также необходимо отметить, что в
любом случае цены на рабынь в мусуль-
манских странах в среднем всегда превы-
шали цены на рабов-мужчин. Иногда эта
разница исчислялась в сотнях, а то и тыся-
чах дирхемов. Возможно, что именно по-
этому русы, торговавшие рабами в Булга-
ре, предлагали купцам-мусульманам в
основном именно молодых женщин-рабынь.

В Византии в X в., как следует из при-
веденных выше статей договора Игоря с
Византией 944 г., молодой здоровый раб или
рабыня из Восточной Европы стоили 10
золотых. Если приравнивать византийский
солид (4,5 г золота) к арабскому динару
(4,25 г золота) [Пашуто 1968, 417], то по
известному соотношению дирхема к дина-
ру в VIII–X вв. (примерно 1/20–25 [Боль-
шаков 1986; Быков 1974, 59]) такой раб сто-
ил около 200–250 дирхемов. Раб среднего
возраста стоил 8 золотых или 160–180 дир-
хемов, старик или ребенок – 5 золотых или
100 – 125 дирхемов. Следует отметить, что
за период времени, прошедший между до-
говорами Олега и Игоря (33 года), цены на
рабов на рынках Константинополя упали
примерно вдвое. При Олеге цена выкупа
за пленника-раба с обеих сторон составля-
ла 20 золотых. При этом спрос на рабов в
Византии не уменьшился [История Визан-
тии 1967, 126]. Вероятно, русы, постепен-
но укореняясь в Поднепровье, настолько на-
сытили Константинопольский рынок
рабами, что даже сбили цены на этот то-
вар. В целом в Византии не наблюдается
больших различий в цене между рабами
мужчинами и женщинами.

Исходя из приведенных выше данных,
можно попытаться определить цену на ра-
бов в самой Восточной Европе. Очевидно,
что для русов и кочевников, непосредствен-
но охотившихся на людей, их цена опреде-
лялась издержками конкретного военного
предприятия. Впрочем, она тут же компен-
сировалась грабежом захваченных посел-

ков и трудом самих рабов. Соответствен-
но, для них рабы не стоили ничего. Вос-
точные купцы, приезжавшие в Булгар или
Итиль, уже покупали у русов рабов за дир-
хемы. Их точная цена не известна, но (кос-
венно) на то, что она не должна была быть
слишком велика, указывал размер тамо-
женных сборов, о которых сообщают ибн
Хордадбех, ибн-ал-Факих и ибн Фадлан.
В Булгаре, а затем в Итиле работорговцы
должны были выплачивать 1/10 от стоимо-
сти своего товара (либо в натуральном эк-
виваленте 1/10 от его количества). Навер-
няка их товар облагался пошлиной и при
въезде во владения Багдадского Халифа-
та. Ибн-Хордадбех указывал, что русы,
следовавшие в Багдад, притворялись хри-
стианами и платили джизью со своих това-
ров, в том числе, надо полагать, и с рабов.
Примерно такой же таможенный сбор –
1/10 от стоимости любого товара, брали и
византийские власти в городах Северного
Причерноморья и Константинополе.

Дорого обходилась и сама дорога. Нуж-
но было построить и оснастить судна, за-
пастись провиантом, снаряжением, оружи-
ем, в течение длительного времени (от
нескольких месяцев до года) содержать и
кормить работников, моряков, охрану.
В частности, по данным В.А. Рубеля, оп-
лата труда караванного слуги в VIII в. об-
ходилась в 20 динаров за рейс, а охранни-
ка – 5 динаров за ночь [Рубель 2001, 143].
Такие существенные издержки должны
были компенсироваться низкой стоимостью
товара в месте его первоначального при-
обретения. Таким образом, начальная цена
в Восточной Европе и ее постепенный рост
в Северной Европе, Византии и мусульман-
ских странах обусловили огромные бары-
ши для купцов-работорговцев.

Как отмечалось выше, самые низкие
цены на рабов были на севере Европы (100
дирхемов за мужчину и 70–80 – за женщи-
ну). Рабов сюда везти было ближе, по до-
роге не было необходимости платить за
транзит, да и спрос на рабов был ниже, чем
в мусульманских странах и Византии. Оче-
видно, что северные цены были ближе к
расценкам, принятым для данного товара,
в местах его приобретения. Поскольку се-
верный купец также должен был получить
выгоду от своей достаточно рискованной и
не всегда успешной торговой деятельности,
можно предположить, что цена на рабов в
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Восточной Европе составляла в среднем
несколько десятков дирхемов за чело-
века. Таким образом, даже одна выгодно
купленная, а затем проданная в мусульман-
ских странах рабыня могла принести вос-
точному купцу доход в 1–2 тысячи дирхе-
мов, а иногда и намного больше. Русам же
в таких условиях намного выгоднее было
продавать рабов самим и не в мусульман-
ских странах, а в Константинополе. Здесь
они получали настоящую цену, не были свя-
заны с посредниками, а после успешного
похода Олега и последовавшего за этим
договора не только не платили пошлину, но
и получали от византийской казны содер-
жание на время своего пребывания в горо-
де [Литаврин 1991].

Итак, суммируя сообщения раннесред-
невековых источников, можно констатиро-
вать, что в ходе развернувшейся в IX–X вв.
работорговли в качестве основного товара
выступали представители аборигенного
населения лесной и лесостепной зоны Вос-
точной Европы: славяне, балты, финно-
угры. Их захватывали в плен или покупали
у представителей местной племенной вер-
хушки русы и восточные купцы. Самосто-
ятельные походы за рабами совершали
мадьяры, печенеги, булгары, хорасанцы-
гази [Калинина 2000, 119]. Сами арабы во
время своих первых походов на Северный
Кавказ и в Восточную Европу, при первой
же возможности захватывали пленников и
обращали их в рабство [Артамонов 1962,
202–215]. Ибн-ал-Асир пишет о том, что
во время завоеваний Мервана на Северном
Кавказе, видимо в Дагестане или Аварии в
736 г., захватывались рабы: “…Ему подчи-
нился царь (названной страны) и заключил
с ним мир, обязавшись доставлять полто-
ры тысячи юношей, пятьсот черноволосых
девиц и тысячу мудд пшеницы…” [Ибн-
ал-Асир 1940, 31]. Во время самой круп-
ной арабо-хазарской войны в 737 г. [Арта-
монов 1962, 224], по данным ал–Куфи, 20
тысяч семей – “сакалиба” также были зах-
вачены в плен в районе “реки славян” вой-
сками Мервана, преследовавшего хазар-
скую армию: “…Потом он напал на славян
и соседних с ними неверных разного рода
и захватил в плен из них двадцать тысяч
семей. Затем он подошел к реке славян и
стал лагерем” [Кляшторный 1964, 16].
В последствии эти семьи были вывезены
за пределы Восточной Европы, пытались

поднять восстание и бежать, но были по-
беждены и уничтожены.

Захват рабов, специальные набеги за
рабами, обращение побежденных народов
в плен отнюдь не было уникальным явле-
нием, характерным только для Восточной
Европы в хазарский период ее истории.
В VIII в. подобная ситуация была нормаль-
на и для Тюркского каганата. Как отмеча-
ет С.Г. Кляшторный, сообщения о захвате
тюрками “полона” типичны для источни-
ков того времени. Пленники были частью
добычи, они принадлежали победителю по
праву войны, как и любое другое имуще-
ство побежденных: “Народ тангутов я по-
бедил, их юношей и девиц, их скот и добро
я тогда забрал”, – с гордостью сообщает
надпись в честь Бильге-кагана [Кляштор-
ный 1986, 327].

Следует отметить, что активно уча-
ствовавшие в захвате людей кочевники,
сами, как правило, рабами не пользовались.
В экстенсивном кочевом хозяйстве не было
условий для массового применения раб-
ского труда. В домашнем хозяйстве могли
оставляться только рабыни – женщины,
которые могли исполнять роль наложниц и
служанок. Они занимались обработкой про-
дуктов скотоводства, готовили еду, шили
одежду, присматривали за детьми. Труд
рабов-мужчин применялся редко. Остав-
лять мужчину раба, особенно военноплен-
ного в степи с самым ценным достоянием
кочевника – скотом, было рискованно [Гу-
милев 1961, 18; Кляшторный 1986, 331–
333; Хазанов 1975, 139–150]. Обычно в
богатых хозяйствах выпасом скота зани-
мались обедневшие родственники или еди-
ноплеменники. Их труд был квалифициро-
ваннее, а сами они были гораздо надежнее,
поскольку старались услужить своему хо-
зяину, не имея, как правило, реальной воз-
можности изменить свое социальное поло-
жение [Батраков 1947, 437; Бернштам 1946,
115–129; Владимирцов 1934, 158–173;
Потапов 1947, 3–30]. Поэтому для кочев-
ников захват рабов всегда был ориентиро-
ван на внешнюю торговлю, а именно – на
перепродажу пленников купцам из более
цивилизованных регионов (в первую оче-
редь, восточных) [Хазанов 1976, 249–279].
Таким образом, представители кочевых
народов, не меняя условий своего собствен-
ного, в основном, натурального хозяйства,
получали доступ к богатству и роскоши.
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На вырученные деньги они покупали юве-
лирные изделия, дорогие ткани, вино, про-
дукты земледелия. Сами деньги также
могли служить в качестве сокровища или
предметов украшения.

Обедневший, или потерявший в резуль-
тате джута или эпизоотии свой скот
кочевник мог, благодаря удачному набегу
и захвату пленников, поправить свое мате-
риальное положение, приобрести новый
скот2. Поскольку кочевое хозяйство в ус-
ловиях Восточной Европы, с ее доста-
точно обильными зимними снегопадами и
холодами, было не всегда надежным, пос-
ле каждой зимы появлялись кочевые под-
разделения, потерявшие скот и заинтере-
сованные в новых набегах за рабами.

Там, где это было возможно, набеги с
целью захвата людей и работорговля про-
должаются вплоть до середины нового
времени. Сообщения о торговле рабами в
Казахстане и Средней Азии вполне типич-
ны и многочисленны в документах XVII–
XVIII вв. Основным источником получе-
ния рабов были постоянные войны, набеги,
межплеменные столкновения и распри.
Ибн Рузбихан пишет об этом так: “И ког-
да побеждают, то продают друг друга в
рабство. Имущество и людей [противни-
ка] между собой они считают дозволен-
ной военной добычей и никогда от этого
[правила] не отступают…” [Фазлаллах
ибн Рузбихан 1976, 62]. Рабские рынки су-
ществовали в XVII в. на территории Ка-
захского ханства, рабами торговали во
всех городах Средней Азии. Как отмеча-
ет Т.И. Султанов, предпочтительный вы-
воз пленников на внешние рынки был обус-
ловлен большей экономической выгодой,
получаемой от продаж (цены на рабов
всегда были достаточно высоки), чем от
прямого использования рабов как рабочей
силы в собственном кочевом хозяйстве.
[Султанов 1986, 343].

В тоже время хотелось бы отметить,
что для кочевников, не смотря на их посто-
янное и достаточно активное участие в
работорговле, этот вид деятельности ни-
когда не являлся основным и не обеспечи-
вал всех необходимых жизненных потреб-
ностей. Кочевники, не смотря на их
традиционную воинственность и агрессив-
ность по отношению к оседлым соседям
да и друг к другу, продолжали вести коче-
вое экстенсивное скотоводческое хозяй-

ство, которое на самом деле и определяло
все стороны жизни общества. Потребность
в пище, одежде, жилье, средствах передви-
жения полностью удовлетворялась за счет
домашнего скота [Тортика, Михеев 2001,
141–161]. Годовой хозяйственный цикл
был связан с необходимостью сезонных
передвижений по пастбищам, сохранением
и умножением стада. Разрыв или наруше-
ние такого цикла были опасны для хозяй-
ственной базы кочевых народов [Тортика
1999, 98–109]. Нападать на соседей и со-
вершать набеги кочевники предпочитали
тогда, когда благополучие стад меньше
всего зависело от их присутствия и с вы-
пасом могли справиться старики, подрост-
ки или женщины, оставшиеся в аилах. Для
Восточной Европы это период с поздней
весны до поздней осени, когда скот не име-
ет недостатка в кормах, а погодные усло-
вия не создают затруднений для выпаса и
охраны стада. Совершать набеги зимой
также было нецелесообразно, поскольку
захваченные пленники могли не выдержать
зимнего перехода по степям и погибнуть,
не успев окупить потраченные усилия и
риск. Как представляется, такие за-
кономерности поведения могут быть рас-
пространены в целом (всегда возможны
какие-то исключения) на хазар, венгров, пе-
ченегов, а затем и половцев.

Сами хазары, помимо сбора дани с по-
коренных племен, таможенных пошлин и
контроля над водными торговыми путями –
Волгой, Доном, Керченским проливом, вели
комплексное земледельческо-скотоводчес-
кое хозяйство. Большую часть года арис-
тократические хазарские роды, включая
даже род хазарского царя, проводили вне
столицы, на “пастбищах” и “полях”. Хазар-
ский царь Иосиф в своем ответе кордов-
скому вельможе Хасдаю ибн Шафруту
(50-е – 60-е гг. X в.) пишет об этом так:
“С месяца Нисана мы выходим из города
и идем каждый к своему винограднику и
своему полю и к своей (полевой) работе.
Каждый из (наших) родов имеет еще (на-
следственное) владение (полученное от)
своих предков, место, где они располага-
ются. А я, мои князья и рабы идем и пере-
двигаемся на протяжении 20 фарсахов пути,
пока не доходим до большой реки, называ-
емой В-д-шан… Страна (наша) не получа-
ет много дождей, (но) изобилует реками и
источниками… Страна наша тучна, в ней
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очень много полей и лугов…” [Коковцев
1932, 102–103].

Иосиф старается в выгодном свете
представить Хасдаю ибн Шафруту свою
страну и в выборе системы ценностей, ис-
пользованных при описании достоинств и
благ этой страны, явственно опирается на
приоритеты, характерные для традицион-
ной кочевой культуры Евразии [Тортіка 2001,
270–278]. Подчеркивается изобилие и бо-
гатство пастбищ, наличие достаточного
количества водопоев для скота. Судя по
описанию, речь идет о землях в районе
Маныча, Сарпинских озер, Северо-Запад-
ного Прикаспия (так называемые черные
земли). Эти территории идеально приспо-
соблены для ведения кочевого хозяйства,
расцвет которого можно наблюдать в ха-
зарское время. Для большинства современ-
ных исследователей очевидно наличие у
хазар своей производительной экономики,
которая в основных показателях не зави-
села от работорговли [Артамонов 1962,
235–239; Михеев 1985; Новосельцев 1990,
113; Плетнева 1999 и т.д.].

Эффективность кочевого скотоводческо-
го хозяйства печенегов подтверждается сле-
дующим сообщением Константина Багряно-
родного: “[Знай], что и росы озабочены тем,
чтобы иметь мир с пачинакитами. Ведь они
покупают у них коров, коней, овец и от этого
живут легче и сытнее…” [Константин Баг-
рянородный 1991, 37, 39]. Очевидно, что пе-
ченеги не только обеспечивали самих себя
продуктами скотоводства, но и имели изли-
шек скота, который могли использовать для
торговли, в данном случае, с русами.

Константин Багрянородный также сооб-
щает и некоторые сведения о годовом цик-
ле перекочевок печенегов: “[Знай], что
пачинакиты с наступлением весны пере-
правляются с той стороны реки Днепра и
всегда здесь проводят лето” [Константин
Багрянородный 1991, 45]. Широтный марш-
рут перекочевок печенегов не совсем ти-
пичен для кочевников Восточной Европы,
которые, как правило, соблюдают мериди-
ональное направление передвижения [Тор-
тика, Михеев 2001]. Вероятно, это можно
объяснить не отсутствием у печенегов чет-
ко определенных летних и зимних хозяй-
ственных территорий [Степи Евразии…
1981, 217], а избытком свободных земель –
от Дона до Дуная, которые представляли
собой превосходные пастбища.

Все названные народы жили в степной
зоне, экологически наиболее благоприятной
для ведения кочевого скотоводческого хо-
зяйства. Можно смело сказать, что они име-
ли свою производительную экономику и в
рамках нормального потребления и само-
воспроизводства, были достаточно обес-
печены. Работорговля являлась только до-
полнением к их обычной экономической
деятельности и, как уже было отмечено
выше, служила средством для получения
излишков, обогащения и роскоши. Отсут-
ствие этого источника доходов не влияло
на здоровье кочевой экономики и на бое-
способность кочевых армий. Соответ-
ственно, работорговля была вызвана не
столько внутренними потребностями коче-
вого общества, сколько существованием
постоянного и устойчивого спроса на ра-
бов в оседлых цивилизованных государ-
ствах и империях, с которыми кочевники
соседствовали. Чем больше был этот
спрос, тем больше кочевники совершали
набегов. Таким образом, периоды наибо-
лее активной торговли рабами напрямую
связаны с ростом больших и сильных го-
сударств Востока, тех империй, которые
были заинтересованы в рабской силе, име-
ли средства для приобретения рабов и воз-
можности для их содержания и использо-
вания. Для Восточной Европы такими
периодами стали – расцвет Арабских Ха-
лифатов (VIII–X вв.), Империи Чингисха-
на (XIII в.) и Османской империи (XV–
XVII вв.)

Русы же (росы, русь), в отличие от ко-
чевников, не имели своей производитель-
ной базы в Восточной Европе. Их эконо-
мика полностью зависела от ресурсов
местного населения. Основными способа-
ми отчуждения этих ресурсов были торгов-
ля и насилие. В этой связи для русов рабо-
торговля имела гораздо большее значение,
чем для кочевников. Вся их деятельность
была нацелена на приобретение товаров,
среди которых ведущее место по стоимо-
сти на рынке занимали меха и рабы. Не
имевшие посевов или стад русы полностью
зависели от своей предприимчивости, удач-
ливости и возможности военного воздей-
ствия на местное населения – “все свое
богатство они добывают мечом”. Поэто-
му чаще всего именно русы упоминались
авторами средневековых источников как
основные работорговцы Восточной Евро-
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пы. Они не только встречаются на торго-
вых путях, ведущих в места потребления
рабов, но и активно функционируют в са-
мих торговых центрах, таких как Булгар,
Итиль, Рей, Багдад, Константинополь, Пра-
га, Балтийский регион и т.д. География тор-
говой деятельности русов, в том числе и
работорговли, охватывает кольцом всю
Восточную Европу, включая в себя все воз-
можные направления: север – верхняя
часть волжского и днепровского путей; за-
пад – на Прагу и в Восточную Баварию;
юг – днепровский путь; юг и юго-восток –
волжский путь. Ни одна группа купцов, за-
нимавшихся работорговлей в этом регио-
не, не проявляла такой последовательной
активности и не была способна на такую
широту охвата территории. Постоянное и
тесное взаимодействие русов с местным
населением, особенно зимой, во время
“зимнего кормления”, “содержания” или
“кружения” среди славян, в конце концов,
привело к постепенной культурной и терри-
ториальной акклиматизации русов. Очевид-
но, они стали рассматривать Восточную
Европу в качестве основного региона сво-
ей деятельности (впрочем, поиски альтер-
натив отдельными группами русов, не сов-
сем довольными своим положением в
Восточной Европе, продолжались доста-
точно долго, вспомним, хотя бы, походы на
Каспий, особенно – поход на Бердаа).

Купцы-евреи, почти монополизировав-
шие торговлю рабами в раннесредневеко-
вой Западной Европе и Средиземноморье,
не могли конкурировать с русами на диких
пространствах Восточноевропейского ре-
гиона. Ярким примером давления, которое
оказывали воинственные русы на купцов
еврейского происхождения, является ситуа-
ция, описанная в так называемом “Киев-
ском письме” – X в. [Голб, Прицак 1997,
30–31]. Торговать в Восточной Европе и
передвигаться по рекам в IX – X вв. куп-
цам-иноземцам было очень опасно. Киев-
ский купец-еврей, взявший деньги в долг у
иноверцев, вероятно русов, был убит во
время своего торгового предприятия, где-
то на территории Восточной Европы, воз-
можно, недалеко от Киева. Его брат, быв-
ший поручителем, попал в долговую
тюрьму и только по прошествии года был
выкуплен членами своей общины. Суще-
ствует только один вариант объяснения
того, кто выступал в роли кредиторов и

судебных исполнителей в данной ситуации.
В X в., т.е. тогда, когда было написано пись-
мо и случились описанные в нем события,
такие юридические полномочия и финан-
совые возможности в Киеве имела только
русь – дружинно-княжеская верхушка об-
щества. Русы в это время полностью кон-
тролировали речную торговлю на пути “из
варяг в греки” и только там, где существо-
вала централизованная государственная
власть, а именно: в Итиле и Булгаре, в го-
родах Северного Причерноморья (Самкер-
це-Таматархе, Кархе – Керчи, Херсонесе),
в Праге и Восточной Баварской марке ев-
рейские купцы могли чувствовать себя в
относительной безопасности [Тортика 2002,
540]. Впрочем, со временем, в ходе укреп-
ления и упорядочивания государственной
власти и законов, в Киеве также растет
еврейский квартал. Еврейские купцы раз-
ворачивают здесь свою торговую деятель-
ность и будут продолжать ее вплоть до
монгольского нашествия. Очевидно, что в
подобных условиях местные власти обла-
гали евреев-работорговцев значительными
налогами и торговыми пошлинами, однако
в целом ситуация все же становилась бо-
лее предсказуемой, а выгоды от торговой
деятельности явно превышали расходы.
И все же основными действующими лица-
ми драмы, развернувшейся вдоль течения
рек на лесных и лесостепных пространствах
Восточной Европы, оставались именно
русы – свободные и мобильные воины, на-
падавшие, захватывающие рабов, довлею-
щие над сельскими поселениями абориген-
ных народов.

Подводя итог, следует отметить, что в
рассматриваемый период в Восточной Ев-
ропе было несколько основных вариантов
приобретения и последующей фиксации
рабского состояния. Чаще всего рабами
становились военнопленные, в то же вре-
мя существовала целая система целенап-
равленных захватов (специально организо-
ванных набегов и нападений), следствием
которой стал отбор и продажа восточным
купцам красивых девушек, предназначен-
ных для гаремов, и юношей, подходящих
для гвардии или домашнего служения. Кро-
ме того, обедневшие кочевники, в том чис-
ле и хазары, продавали в рабство собствен-
ных детей. Часть людей попадала в
долговое рабство или порабощалась за со-
вершенные преступления. Стоило только
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какому-то из названных выше народов по-
терпеть военное поражение, как его пред-
ставители тут же становились товаром в
руках работорговцев. Мадьяры соверша-
ли набеги на славян и продавали их в Кер-
чи. А уже через некоторое время они сами
начали выступать в качестве предмета тор-
говли для вытеснивших и неоднократно
побеждавших их печенегов: “[Знай], что и
турок род весьма страшится и боится упо-
мянутых пачинакитов потому, что был
неоднократно побеждаем ими и предан поч-
ти полному уничтожению… Пачинакиты…
могут легко нападать на землю росов и
турок, уводить в рабство жен и детей и
разорять землю” [Константин Багрянород-
ный 1991, 39]. Во время завоевания пече-
негами последнего места обитания венг-
ров в Восточной Европе – Ателькузу,
располагавшегося в междуречье Днепра и
Сирета, практически все семьи (дети и
жены) венгерских воинов, находившихся в
походе, были или уничтожены, или захва-
чены в плен [Константин Багрянородный
1991, 165].

После гибели Хазарского каганата ра-
боторговля в Восточной Европе не стала
менее интенсивной. На самих хазар, раз-
розненных и не способных к военному про-
тиводействию, совершали набеги печене-
ги. Они захватывали их в плен и продавали
в рабство. Как уже отмечалось выше, по-
бедители хазар – русы – постоянно зани-
мались захватом и продажей рабов. В XI в.
потерпевших поражение печенегов прода-
вали в рабство половцы. Рабами продол-
жали торговать огузы, волжские булгары,
позже ордынцы, генуэзцы, крымские тата-
ры. Например, о вывозе рабынь из Волж-
ской Булгарии уже в XI в. с грустью и
жалостью к этим несчастным пишет сред-
неазиатский философ, поэт и путешествен-
ник Насыр-и Хосров: “Привозят турчанок
из Булгара ради наслаждения мужчин их
девственностью” [Семенов 1953, 18].

Работорговля активно велась в Вос-
точной Европе в золотоордынский период
ее истории. Контингент рабов тогда так
же пополнялся в основном за счет плен-
ных. Жесткий налоговый гнет и голод за-
ставляли рядовое население продавать в
рабство своих детей. Работорговлей за-
нималась особая категория купцов, про-
должавших так же, как и в раннем
средневековье успешно сочетать работор-

говлю с торговлей мехами, то есть эксп-
луатировать именно те ресурсы региона,
которые представляли наибольшую цен-
ность [Поляк 1964, 31].

Необходимо отметить, что работоргов-
ля расцветает в средневековой Восточной
Европе в хазарский период и устойчиво
ассоциируется у исследователей именно с
Хазарским каганатом. Связано это, по всей
видимости, с особой ролью Арабского Ха-
лифата, формировавшего спрос на рабов в
тогдашней мировой транзитной торговле.
Время расцвета Халифата в целом совпа-
дает со временем существования хазар-
ского государства. По мнению О.Г. Боль-
шакова, среднее годовое поступление рабов
в Халифат в форме дани или военной до-
бычи во второй половине VIII–IX вв. дос-
тигало примерно 10 тыс. При этом невоз-
можно точно учесть, явно не меньшее
количество рабов, ввозившихся работор-
говцами [Большаков 1986, 432]. Очевидно,
что такое поступление рабов и отмечен-
ные выше достаточно высокие цены на них,
определялись существовавшим в это вре-
мя спросом. Рабы должны были удовлет-
ворять определенные потребности обще-
ства.

О.Г. Большаков отмечает, что главное
направление, связанное с использованием
рабов в мусульманских странах, – это до-
машнее хозяйство: известны рабы-слуги и
служанки, няньки, уборщицы, воспитатели
детей. Рабы принимали участие в коммер-
ческой деятельности своих хозяев, выпол-
няли роль приказчиков и доверенных лиц.
Тюрки и частично славяне получили изве-
стность также в качестве рабов-гулямов,
воинов гвардии. Зачастую такие рабы по
своему материальному и социальному по-
ложению находились выше большинства
свободных жителей халифата.

Рабы, находившиеся в частном владе-
нии, были роскошью, служили для удоволь-
ствий, молодые девушки и женщины
поступали в основном в гаремы. Для об-
служивания гаремов нужны были евнухи,
которые, как правило, фабриковались из
негров или из представителей северных
народов, европейцев вообще и славян в
частности. Например, В.В. Бартольд под-
черкивает, что славян ввозили “особенно”
в качестве белых евнухов [Бартольд 1963,
872]. Использование значительного числа
рабов для сельскохозяйственного труда
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известно только при Омейадах. При Абба-
сидах нет масштабных примеров такого
использования рабского труда, за исклю-
чением расчистки солончаков в Нижней
Месопотамии, для чего привлекались
рабы-негры – зинджи. В то же время, не
исключено, что в небольшом количестве
рабов приобретали и для производительно-
го труда: они трудились в крупных ремес-
ленных мастерских, пасли скот, убирали
улицы больших городов [Большаков 1986,
444–445].

С территории Восточной Европы рабы
ввозились в основном в Машрик. По на-
блюдениям Д.Е. Мишина, здесь, по срав-
нению с Испанией и Северной Африкой,
было мало евнухов сакалиба. Кроме сла-
вян и других жителей Восточной Европы, в
качестве рабов сюда ввозили тюрок, визан-
тийцев, негров. По всей видимости, рабы
сакалиба не были слишком многочислен-
ными в Машрике в VIII–IX вв., их количе-
ство становиться большим только в X в. и
то ненадолго. Этих рабов, как правило, не
оскопляли, среди них были дети, юноши,
девушки и женщины, взрослые мужчины.
В большинстве своем они использовались
как домашние слуги в частных владениях
и во дворцах, женщины – как служанки или
наложницы в гаремах, сильные мужчины –
в качестве рабов-телохранителей или вои-
нов-гуламов. После первой трети XI в. ввоз
невольников сакалиба в Машрик очень со-
кращается и упоминания о них в письмен-
ных источниках тоже исчезают [Мишин
2002, 288–299].

Итак, как было отмечено выше, акти-
визация работорговли в Восточной Европе
в хазарское время была обусловлена соче-
танием двух основных факторов: военно-
политическим могуществом, экономичес-
ким расцветом Халифата и хронологически
идентичным периодом существования
сильного хазарского государства. Таким
образом, когда Халифат был наиболее за-
интересован в поступлении рабов, един-
ственной или, по крайней мере, основной
военно-политической силой в Восточной
Европе [Артамонов 1962, 239, 296; Ново-
сельцев 1990, 196–210], способной как-то
контролировать и упорядочивать ситуацию
на одном из маршрутов работорговли –
волжском торговом пути, да и то лишь на
его нижнем, южном, отрезке, был Хазар-
ский каганат. Кроме того, объективно Ха-

зарский каганат благодаря своему геогра-
фическому положению находился “между”
арабскими государствами и народами Во-
сточной Европы, являющимися основными
поставщиками рабов и прямым источни-
ком работорговли.

Народы лесной и лесостепной зоны Во-
сточной Европы представляли собой
объект работорговли лишь до тех пор, пока
у них отсутствовало собственное сильное
государство. Большинство из них находи-
лось на той или иной стадии развития пле-
менного строя. Различные племена и пле-
менные союзы враждовали друг с другом,
были аморфны, не имели четких границ.
Отдельные общины, особенно проживав-
шие вблизи судоходных рек или сухопут-
ных, шедших с юга, путей, были, практи-
чески беззащитны перед набегами
работорговцев. Племенная верхушка мест-
ных народов в ходе межплеменных столк-
новений и войн также могла захватывать и
продавать рабов, участвуя, таким образом,
в ставшей выгодной и популярной работор-
говле. Следовательно, поток работоргов-
ли, проходивший через Волгу, Итиль и Кас-
пийское море был объективно вызван к
жизни наличием массового спроса на ра-
бов в Халифате, Булгаре и на многочислен-
ных реках Восточной Европы, связанных с
бассейном Волги. Вдоль этих рек двига-
лись отряды русов, прочесывая террито-
рии и совершая набеги на поселения мест-
ных народов с целью захвата рабов.
Параллельно русам на границе со степью
и в лесостепи на водоразделах этим же про-
мыслом занимались кочевники.

Хазары участвовали в происходивших
событиях косвенно, не как активные рабо-
торговцы, в отличие от русов, а как моно-
полисты наиболее важного, нижневолжско-
го участка торгового пути – то есть как
владельцы единственного удобного выхо-
да к Каспийскому морю. Было бы странно,
если бы они не воспользовались выгодой
своего положения и не организовали тот та-
моженный пункт, о котором пишут многие
арабские авторы [Новосельцев 1990, 116–
117]. В качестве налога за транзит они взи-
мали со всех товаров, в том числе и с ра-
бов, причитавшуюся им десятину. За это
они гарантировали иноземным купцам бе-
зопасность и предсказуемость ситуации.
Фактически было создано правовое поле,
в рамках которого можно было рассчиты-
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вать на справедливость суда в соответ-
ствии с теми законами, которые были при-
емлемы для самого купца – мусульман-
скими, иудейскими и языческими (обычное
право). Этой ситуацией пользовались не
только купцы-арабы или евреи, но и русы,
а также славяне, имевшие вместе с руса-
ми общую языческую юрисдикцию, осно-
ванную на обычном праве [Новосельцев
1990, 120–121].

Спрос на рабов в IX–X вв. был доста-
точно высок и в Византии. В крупных зем-
левладениях светских феодалов труд
рабов был востребован в сельском хозяй-
стве. Исследователи отмечают, что в этот
период в Византии наблюдалось даже не-
которое увеличение доли применения раб-
ского труда в сельском хозяйстве [Литав-
рин 1977, 14]. Естественно, что такое
направление использования рабов предус-
матривало в основном мужской труд. Ве-
роятно, поэтому цены на молодых рабов
мужчин и женщин были одинаковы. Кро-
ме того, так же как и в мусульманских
странах, рабы достаточно активно исполь-
зовались в качестве домашней челяди
[История Византии 1967, 126; Литаврин
1977, 45]. Наконец, в византийских горо-
дах рабы могли выполнять обязанности
работников в государственных эргастири-
ях по добыче золота и серебра [Литаврин
1977, 133], работать в государственных
мастерских и использоваться в качестве
слуг в домах крупной знати [История Ви-
зантии 1967, 153; Литаврин 1977, 97]. Так
же, как и в Аравии [Большаков 1986], рабы
могли вести дела от имени своего госпо-
дина, при его поручительстве и матери-
альной ответственности [Литаврин 1977,
150]. Рабы сопровождали византийские
армии, обслуживали обозы, выполняли
вспомогательные работы [Литаврин 1977,
34]. В Константинополе в это время даже
существовал специальный рынок, на кото-
ром продавали рабов и меха [История Ви-
зантии 1967, 138]. Очевидно, что во вто-
рой половине IX–X вв. на этом рынке
торговали, главным образом, русы. Не
случайно договоры между Олегом и Ви-
зантией, а затем между Игорем и Визан-
тией столько внимания уделяют теме ра-
бов, их бегству, выкупу, обмену и ценам
на этот товар. Спрос на рабов, ввозивших-
ся в Византию русами, во многом опреде-
лялся еще и тем, что в Империи, согласно

официальному праву, порабощение право-
славных ромеев было запрещено. Таким
образом, рабами могли становиться толь-
ко “варвары” [Литаврин 1977, 163].

Хронология торговых отношений, в ко-
торые в качестве одного из важнейших
компонентов входила и работорговля, тра-
диционно определяется на основе датиро-
вок и распределения монетных кладов
арабского серебра [Быков 1974, 26–71;
Даркевич 1976, 147–149; Корзухина 1954,
20–31; Кропоткин 1967, 118–121; Кропот-
кин 1968, 68; Лебедев 1985, 228–234; Лю-
бомиров 1923, 14–33; Свердлов 1969, 541–
544; Фасмер 1933, 476–479; Янин 1976, 57,
81–82, 86–87, 104–105, 116–117].
В среднем, учитывая разногласия специа-
листов по поводу хронологической интер-
претации выпадения кладов, начало более
или менее интенсивной работорговли по
волжскому пути можно отнести к VIII–IX
вв. В течение всего IX в. это направление
продажи рабов продолжает оставаться ос-
новным. Однако уже с середины – после-
дней четверти IX в. начинается постепен-
ная активизация днепровского пути.
Очевидным политическим фактором, спо-
собствовавшим развитию этого направле-
ния работорговли, является утверждение
руси во главе с Олегом в Киеве в 882 г.
В X в., вплоть до гибели Хазарии в 965 г.,
днепровский и волжский пути работоргов-
ли функционируют параллельно. По край-
ней мере, с первой четверти X в. рабов из
Булгара в Хорезм, караванными путями, в
обход Хазарии, везут хорезмийские купцы.
После 965 г. и до начала XI в. этим же пу-
тем пользуются отряды “охотников за ра-
бами” из Средней Азии – гази. Восточное
и юго-восточное направления работоргов-
ли временно угасают (хотя они никогда
окончательно не замирали) в связи с поли-
тическим и экономическим ослаблением
Багдадского Халифата, усобицами на юге
Каспия и “кризисом восточного серебра”
в конце X в. На днепровском пути актив-
ная работорговля продолжается, по всей
видимости, вплоть до христианизации
Руси. С конца X – начала XI вв. работор-
говля не прекращается полностью, по-
скольку набеги на отдельные территории
продолжаются и сопровождаются захва-
том людей, однако в Древнерусском госу-
дарстве начинают преобладать иные тен-
денции, связанные с усилением княжеской
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власти и началом феодальной эксплуата-
ции местного населения.

Перевалочными пунктами, местами
продажи и перепродажи рабов в хазарское
время были Булгар и Итиль на Волге,
Керчь и Херсонес в Крыму, вероятно, Киев
на Днепре, Прага, города Восточно-Бавар-
ской марки. По рекам и морям рабов вез-
ли русы и купцы восточного происхожде-
ния: арабы, евреи, хорезмийцы. Кочевники
вели своих пленников степными путями к
морскому побережью или речным приста-
ням, где перепродавали их восточным куп-
цам или византийцам. В качестве основ-
ных пунктов, в которых живой товар
окончательно поступал к постоянных вла-
дельцам, выступали мусульманские стра-
ны Средней Азии, затем Багдадский Ха-
лифат, Египет, Магриб, Кордовский
халифат и христианская Византия.

Очевидно, что при всем современном
неприятии такого отвратительного явления
как рабство и работорговля, роль этого фе-
номена в развитии цивилизации в Восточ-
ной Европе не может быть оценена одно-
значно отрицательно (о том же пишет и
О.И. Прицак в своем труде “Походженні
Русі” [Пріцак 1997]). Нельзя не согласится
с тем, что работорговля стимулировала и
во многом обусловила проникновение в Во-
сточную Европу носителей более высоко-
го уровня социально-экономических отно-
шений. Рабы, наряду с мехами, были одним
из наиболее дорогостоящих и привлека-
тельных для купцов товаров. Именно они
могли дать ту прибыль, которая оправды-
вала долговременные и рискованные купе-
ческие предприятия. В результате в Вос-

точной Европе начинают оседать деньги и
импортные товары разных уровней, как
колониальные – бусы, дешевые ткани, вино,
так и дорогостоящие – ювелирные изделия,
специи, шелка. Происходит быстрое
обогащение местной знати, ускоряется
социально-имущественное расслоение.
Купеческие фактории с постоянным тор-
гово-ремесленным и военно-дружинным
населением становятся одним из факторов
формирования раннегородских центров.
В регион проникают мировые религии, пись-
менность и книжные знания. Происходит
постепенное вовлечение населения Восточ-
ной Европы в систему экономических ин-
тересов и торговли более развитых регио-
нов и стран. Жесткие (объективно жесткие,
но совершенно нормальные и типичные для
раннего средневековья) методы внедрения
цивилизации3 в Восточную Европу со вре-
менем приводят к адекватной реакции ме-
стной племенной верхушки, слившейся с
норманнской по первоначальному происхож-
дению (русь) военно-торговой знатью
(по О.И. Прицаку – харизматическими ро-
дами). Эта реакция проявилась, в конеч-
ном итоге, в создании собственного, дос-
таточно сильного государства – Древней
Руси, способного как противостоять внеш-
ней агрессии и защищать, так и самостоя-
тельно принуждать, порабощать и эксплу-
атировать аборигенное население. Именно
в таком контексте работорговлю, столь ха-
рактерную для Восточной Европы в VIII–
X вв., можно рассматривать как одну из
причин и полноправных составляющих
сложного и многогранного процесса фор-
мирования государственности.

1 Начало – “Східний світ”, 2004, №2.
2 По данным Т.И. Султанова на невольничьих рынках Средней Азии в XVII в. за взрослого

здорового мужчину можно было получить 10 лошадей, 3 отреза на халат или 100 зенденей (отрезов
ненабивного ситца) [Султанов 1986, 344].

3 В данном случае имеется ввиду не какое-то одно их многочисленных спекулятивных определе-
ний цивилизации, не столько способствующих, сколько препятствующих конкретному историчес-
кому исследованию, а общегуманитарное представление о цивилизации и цивилизованности, свя-
занное с наличием государства, письменности, развитой религии и экономики не зависимо от
каких-то локальных способов или форм реализации этих признаков.
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П’ятдесят п’ять років тому, 26 січня
1950 р., вступила в дію Конституція Рес-
публіки Індія [див.: The Constitution of India
… 1950], розроблена і прийнята після того
як англійські колонізатори розділили й за-
лишили країну, надавши з 15 серпня 1947 р.
обом її частинам статус домініону. Лише
через два з половиною роки Індія була про-
голошена незалежною республікою у складі
Британської Співдружності націй. Завоюван-
ню національної незалежності передувала
тривала і вперта боротьба народів Індо-
стану проти іноземного гноблення. Очолю-
вала її найбільша і найвпливовіша загаль-
ноіндійська політична організація –
Індійський Національний Конґрес (ІНК), що
виник у 1885 році. З 1919 і до 1947 р. у Кон-
ґресі домінував М.К. Ганді, який катего-
рично заперечував насилля в будь-якій
формі, відстоюючи виключно мирні, консти-
туційні форми боротьби [див.: Bakshi 1996;
Dalton 1993; Gandhi … 2001]. Не випадко-
во, що в 20–40-і роки ХХ ст. керівництво
конґресу конституційним питанням надава-
ло надзвичайного значення.

Однак у радянській історіографії та схо-
дознавчій науці незалежних країн СНД вони
не знайшли достатнього висвітлення, хоча
їх у тій чи іншій мірі торкалися історики й
правознавці в дослідженнях, присвячених
конституційному розвитку незалежної Індії
та становленню її політичної системи [див.:
Володин 1989; Криворучко 1997; Поліха
1997].

У даній статті висувається завдання
дещо заповнити цю прогалину, звернувши
увагу на ставлення ІНК до конституційної
політики щодо Індії британських правлячих
кіл та на його власну законотворчу й зако-
нодавчу діяльність.

Серед найважливіших джерел слід ви-
ділити матеріали ІНК та інших індійських
партій і організацій [Indian National Congress
… 1929, 1954; Historic Documents … 1970;
Lessons … 1917; The proceeding … 1928],
конституційні документи і матеріали [Great
Britain. Joint … 1934; Great Britain. Laws …
1935; Indian constitutional documents … 1946;

Indian constitutional reform … 1934; Montagu,
Chelmsford 1918; Papers … 1920; Speeches
… 1957; The Constitution of India … 1950;
Towards freedom … 1985], документи з
історії індійського національно-визвольного
руху [India’s struggle for freedom … 1962],
виступи та праці керівників конґресу [Неру
1955; Besant 1915; Gandhi 1924; Menon 1957;
Sitaramayya 1946; Tilak 1919], листування
учасників визвольної боротьби [A bunch …
1958], праці представників англійської коло-
ніальної адміністрації в Індії [Minto 1935;
Mountbatten 1968], індійську та британську
пресу [Forward 1928, August 15; The Bombay
Chronicle 1928, August 15, 1937, March 15,
20, 21; The  Hindu 1928, September 21; The
Daily Telegraph 1928, August 18, 28, 30, 31;
The  Manchester Guardian 1926, March 9,
1928, August 15, 17; The Times 1928, August
15, 18, 29, 31, September 7, 1929, January 1].

Приступаючи до розгляду поставлено-
го питання, слід зазначити, що з самого по-
чатку свого існування ІНК, знаходячись у
лояльній опозиції до британської влади в
Індії, майже всі надії покладав на проведен-
ня нею конституційних реформ, унаслідок
яких англійці поступово передали б управ-
ління країною до рук індійців. Тому в перші
два десятиріччя діяльність організації членів
конґресу, куди входили елітарні прошарки
індійського суспільства, полягала в тому, що
її лідери на щорічних сесіях приймали резо-
люції, в яких схвально оцінювалися колоні-
альні порядки, і лише висувалися нерішучі
вимоги щодо їхнього реформування. Крім
того, лідери зверталися до влади з петиція-
ми , в яких просили проводити помірковані
реформи, спрямовані на захист і розвиток
національної промисловості та розширення
складу легіслатур з метою створення там
виборної більшості з індійців. Тільки оди-
ниці вимагали тоді надання Індії самовря-
дування [детально див.: Majumdar B.B.,
Mazumdar B.P. 1967].

Але з часом опозиційність учасників кон-
ґресу зростала, оскільки навіть найпомір-
кованіші їхні вимоги колонізатори залишали
без уваги. Під час піднесення визвольного
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руху 1905–1908 рр., викликаного поділом
Бенгалу віце-королем Індії Дж. Керзоном,
частина членів ІНК уже взяла активну
участь у масових антианглійських висту-
пах. Конґрес розколовся на поміркованих,
котрі не бажали долучатися до масового
руху, та екстремістів на чолі з Б.Г. Тілаком,
які наполягали на цьому, висунувши гасло
боротьби за сварадж (самоврядування)
[детально див.: Argov 1967].

Намагаючись ізолювати учасників кон-
ґресу від народу, міністр  у справах Індії
Д. Морлі та віце-король М. Мінто, що змінив
украй непопулярного Дж. Керзона, дійшли
згоди щодо надання їм поступок у вигляді
незначної зміни системи управління Індією.
Так, у 1909 р. з’явилися реформи Морлі–
Мінто, на які великі надії покладали помірко-
вані на чолі з Г.К. Гокхале, сподіваючись
на конституційну передачу їм влади. Од-
нак, ознайомившись зі змістом Акта про
реформи, помірковані, як і вся індійська гро-
мадськість, не могли приховати свого роз-
чарування та невдоволення. Адже в ньому
мова йшла не про передачу влади до рук
індійців, а лише про деяке збільшення їхньо-
го представництва в легіслатурах [деталь-
но див.: Majumdar R.C. 1963, 251–264; Minto
1935].

Зокрема, в імперській та провінційних
радах була збільшена кількість членів, що
не були посадовими особами, більша час-
тина яких не призначалась, а обиралася шля-
хом непрямих виборів. Членам рад дозво-
лялося робити запити та обговорювати
бюджет. До рад при міністрі у справах Індії
та віце-королеві долучалося ще по одному
члену з індійців. Якщо зважити на те, що
легіслатури тільки називалися законодав-
чими органами, а насправді були законодо-
радчими, оскільки на всі їхні рішення віце-
король мав право “вето”, то реформи
Морлі–Мінто не привели до якихось карди-
нальних змін у політиці колонізаторів. Вони
лише посилили невдоволення у стані екст-
ремістів, лідер яких (Б.Г. Тілак) разом з
А. Безант під час Першої світової війни
очолили рух за надання Індії самоврядуван-
ня, що отримав назву «рух за гомруль» [про
нього див.: Besant 1915; Lessons … 1917;
Tilak 1919]. Він досяг такого розмаху, що
органи влади змушені були 20 серпня 1917 р.
зробити декларацію про необхідність посту-
пового створення відповідального уряду в
Індії. Після цього міністр у справах Індії

Е. Монтегю та віце-король Ф. Челмсфорд
підготували проект найголовніших заходів,
які треба було провести в цьому напрямі, а
доповідь Монтегю–Челмсфорда [див.:
Montagu, Chelmsford 1918] склала основу
прийнятого в 1919 р. нового Акта (Закону)
про управління Індією, який, на думку
професора Саугарського університету
М.П. Шарми, відкрив новий розділ в історії
конституційного розвитку Індії [див.: Шар-
ма 1958, 32]. Адже до цього індійці частко-
во брали участь у законодавстві й уп-
равлінні, але не мали реальної влади. Після
1919 р. починається поступова передача
влади до їхніх рук. Зазначимо, що до само-
врядування було ще дуже далеко.

Згідно із Законом 1919 р., на основі яко-
го були проведені реформи Монтегю–
Челсмфорда [див.: Indian constitutional
documents … 1946, 3146; Papers … 1920],
законодавча влада у Британській Індії
здійснювалася генерал-губернатором
(віце-королем) і законодавчим двопалат-
ним органом: Державною радою та Зако-
нодавчими зборами. У провінціях перед-
бачалося створення однопалатних
легіслатур, частина членів котрих призна-
чалася губернатором провінції, а решта –
обиралася. Діяльність створених легісла-
тур зводилася нанівець правом віце-коро-
ля, який підкорявся лише англійському пар-
ламентові, та губернаторів провінцій
накладати “вето” на будь-які їхні рішення.
В чому ж тоді полягала часткова переда-
ча влади індійцям? По-перше, більшість
членів легіслатур тепер обиралася; по-дру-
ге, у провінціях запроваджувалася т. з.
“діархія”, згідно  з якою місцеві адмініст-
рації поділялися на дві категорії: а) заре-
зервовані департаменти, що знаходилися
під контролем губернатора і несли відпові-
дальність тільки перед англійським пар-
ламентом; б) “передані” департаменти,
контроль над якими здійснювали міністри
з індійців, а відповідальність вони несли пе-
ред легіслатурою провінції; по-третє, в еко-
номічній галузі індійці вперше отримали
деякий контроль над фінансовою політи-
кою власної країни, здійснюваний законо-
давчими органами, які, зокрема, могли виз-
начати річний бюджет.

Отже, англійські правлячі кола, зберіг-
ши незмінним колоніальний статус Індії,
змушені були піти на незначні поступки
міцніючим силам національного визволен-
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ня. Тому в оцінці реформ Монтегю–Челмс-
форда з боку членів конґресу виявилася
двоїстість: вони засуджували їх взагалі, але
намагалися використати деякі права, надані
ними індійцям в легіслатурах. Уже на сесії
в Амрітсарі (1919 р.) думки учасників конґ-
ресу щодо реформ розділилися. Помірко-
вані делегати наполягали на використанні
прав, наданих реформами, і пропонували їх
частково схвалити. Радикальні члени ІНК
вимагали засудження реформ сесією і прий-
няття нею резолюції про необхідність
запровадження в Індії відповідального уря-
ду на основі принципів самоврядування.
Більшістю голосів була прийнята резолю-
ція, що засуджувала реформи [див.: India’s
struggle for freedom … 1962, 424], а ІНК
після цього розгорнув очолюваний
М.К. Ганді масовий ненасильницький рух
неспівробітництва, метою якого було досяг-
нення свараджу [про нього див.: Taunk
1978]. Та в лютому 1922 р. М.К. Ганді при-
пинив його, боячись переростання кампанії
неспівробітництва у криваву революцію.
Прийнята з цього приводу керівництвом
ІНК Бардолійська резолюція, розроблена
М.К. Ганді, рекомендувала членам конґре-
су відмовитися від активної боротьби з вла-
дою до тих пір, доки маси повністю не зас-
воять принцип ненасилля. Натомість їм
пропонувалося зайнятися мирною діяльні-
стю, насамперед прядінням та ткацтвом,
утілюючи в життя т. з. конструктивну про-
граму М.К. Ганді [див.: Gandhi 1924, 1019–
1024].

Перспектива заміни політичної діяль-
ності прядінням та ткацтвом, навіть на де-
який час, зовсім не влаштовувала багатьох
членів конґресу, які в березні 1923 р. утво-
рили всередині ІНК свараджистську партію,
програма якої передбачала досягнення
Індією свараджу на основі поєднання ма-
сового руху з активною парламентською
діяльністю [див.: Speeches … 1957, 2–5].
Перемігши на виборах у 1924 р., сварад-
жисти, очолювані Ч.Р. Дасом і М. Неру, як
представники Конґресу доклали чимало
зусиль для того, щоб перетворити легісла-
тури у “конституційне знаряддя досягнен-
ня свараджу”, але, як заявив їх лідер
М. Неру, “не домоглися нічого, крім прини-
ження” [The Manchester Guardian 1926,
March 9] і змушені були у 1926 р. залишити
їх напризволяще [A bunch … 1958, 49–51],
повернувшись туди лише в 1935 р.

Розчарувавшись у парламентській
діяльності в умовах колоніального устрою,
учасники конґресу звернулися до законо-
творчості, надаючи великого значення роз-
робці індійцями власної конституції як важ-
ливого кроку на шляху до самоврядування.
Це відповідальне завдання партія доручи-
ла М. Неру, одному з провідних юристів
Індії. Добре вивчивши всі існуючі консти-
туції, М. Неру намагався в індійському ос-
новному законі втілити все найкраще, що
виробило людство на ниві конституційного
творення, не забуваючи про специфіку роз-
витку Індії та її традиції. При цьому особ-
лива увага приділялася розробці відповід-
них статей про права людини, які на Сході
традиційно іґнорувалися. Тому Декларації
прав М. Неру відвів майже третину консти-
туції. 14 серпня 1928 р. її надрукували у виг-
ляді брошури, а 15 серпня провідні індійські
газети ознайомили громадськість з Консти-
туцією конґресу [див.: Forward 1928, August
15; The Bombay Chronicle 1928, August 15;
The Hindu 1928, September 21]. Британська
преса теж надала їй великої уваги, як і особі
М. Неру, виділяючи його як визначного пол-
ітичного діяча Індії ліберального складу
мислення, вихованого на цінностях вікторі-
анської Англії [див.: The Daily Telegraph
1928, August 18, 28, 30, 31; The Manchester
Guardian 1928, August 15, 17; The Times 1928,
August 15, 18, 29, 31, September 7].

Конституція М. Неру складалася з трьох
частин: перша присвячувалася майбутньо-
му статусові Індії, друга – основним пра-
вам індійських громадян, третя – міжоб-
щинним стосункам. Стосовно майбутнього
статусу Індії говорилося, що хоча серед
членів конґресу присутні прихильники не-
залежності, все ж мінімальною вимогою
всіх національних лідерів є статус домініо-
ну, тому для досягнення згоди метою виз-
вольного руху проголошувався саме він. Кон-
ституція передбачала створення індійської
федерації, що складалася б із провінцій та
князівств. Законодавча влада мала нале-
жати виборному парламентові з двох па-
лат: сенату й палати представників. Зали-
шалися повноваження генерал-губернатора,
призначеного англійським королем, який
мав право розпустити парламент і не скли-
кати його протягом шести місяців до ви-
борів нового. Уряд підпорядковувався пар-
ламенту і ніс перед ним колективну
відповідальність. Провінції, створені на ос-



Східний світ №3  2004 91

О.О. Чувпило

нові мовної спільності населення, користу-
валися правом самоврядування. За англій-
цями зберігалися лише права в галузі
зовнішньої політики та оборони. Проголо-
шувалася рівність усіх громадян Індії пе-
ред законом і право на свободи. Підкрес-
лювалося, що визнається право власності, і
наголошувалося, що ніхто не може бути поз-
бавлений волі й майна інакше, ніж на основі
закону. Заборонялась релігійна та кастова
дискримінація.

Для свого часу це був один із найпро-
гресивніших конституційних документів, що
будь-коли розроблялися в країнах Сходу. Не
випадково, що конституція М. Неру у грудні
1928 р. спочатку була ухвалена провідними
політичними партіями Індії на їхній конфе-
ренції у Калькутті, а потім членами конґре-
су на черговій сесії ІНК, яка обрала
М. Неру президентом (головою) партії
[див.: The proceeding … 1928; The Times
1929, January 1]. Причому члени конґресу
висунули колонізаторам ультиматум: якщо
англійський уряд протягом року не прийме
конституцію М. Неру, давши згоду на ста-
тус домініону, то вони почнуть боротьбу за
повну незалежність [Sitaramayya 1946, 329].
Рік відстрочки минув, а в політиці Лондона
нічого не змінилося, тому сесія ІНК у Ла-
хорі (грудень 1929 р.) ухвалила рішення про
початок боротьби за повну незалежність
[див.: Indian National Congress … 1929] і в
1930–1934 рр. члени конґресу організували
під керівництвом М.К. Ганді дві масові не-
насильницькі кампанії громадянської непо-
кори для її досягнення, які, проте, закінчи-
лися невдачею: Індія так і залишилася
британською колонією [про них див.: Васи-
льева, Чувпило 1996, 33–50].

Однак ненасильницькі кампанії 1930–
1934 рр. мали велике значення для подаль-
шого розвитку індійського визвольного руху,
тому що в цей час ІНК остаточно визначив
свій політичний і соціально-економічний
ідеал. Відбулося це на сесії в Карачі (бере-
зень 1931 р.), де була ухвалена запровадже-
на Дж. Неру (сином М. Неру) “Резолюція
про основні права й економічну програму”,
яка суттєво доповнювала конституцію
М. Неру і розвивала деякі її положення в
нових умовах [див.: Indian National Congress
… 1954, 310]. У вступі до неї вказувалося
на необхідність чіткого викладу для мас най-
важливіших принципів, покладених в основу
позиції ІНК щодо конституційного питання

після завоювання незалежності, перелічува-
лися основні положення майбутньої консти-
туції суверенної індійської держави, котру пе-
редбачалося розробити й схвалити після того,
як  англійці залишать країну. Вона мала скла-
датися з двох розділів: 1) основні права та
обов’язки; 2) праця.

У першому розділі говорилося про важ-
ливість надання громадянам Індії права на
свободу слова, думки, зібрань, об’єднань,
релігії, встановлення їхньої рівності перед
законом, незалежно від кастової приналеж-
ності, віросповідання й статі, наголошува-
лося на тому, що ніхто не може бути поз-
бавлений свободи, житла, власності,
підданий арешту чи конфіскації майна інак-
ше, ніж у порядку, встановленому законом,
що держава має дотримуватися нейтралі-
тету стосовно всіх релігій, ввести загальне
виборче право, покінчити з експлуатацією
мас тощо.

У другому розділі викладалися основні
напрями соціально-економічної політики
Індії після ліквідації колоніального режиму.
Ґрунтуючись на принципах справедливості,
держава мала забезпечувати задовільний
рівень життя населення. Цього, на думку
укладача резолюції, можна було досягти
так: держава повинна охороняти інтереси
промислових робітників, прийнявши спра-
ведливе трудове законодавство і призна-
чаючи заробітну плату, яка повністю
задовольняла б робітників, увести регла-
ментований робочий день, забезпечити
задовільні умови праці, охорону праці жінок,
не допускати на роботу дітей шкільного
віку, надати селянам і робітникам право на
створення профспілок для захисту їхніх
інтересів, провести реформу системи зем-
леволодіння, переглянувши земельну рен-
ту, суттєво знизити податки у сільській
місцевості з  метою покращення станови-
ща дрібних селянських господарств, знач-
но скоротити витрати на апарат управлін-
ня та утримання чиновників усіх рангів,
установивши для них максимально мож-
ливу платню у 500 рупій на місяць, відміни-
ти соляні податки, увести державний про-
текціонізм для захисту національної
промисловості, заборонити виробництво та
вживання спиртних напоїв і наркотиків,
увести державне регулювання фінансів і
торгівлі, передати у власність держави чи
під її контроль ключові галузі промисло-
вості, природні ресурси, водні шляхи,
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транспорт, готувати військові кадри з ме-
тою створення національної армії.

У відповідь на резолюцію, прийняту в
Карачі, представники колоніальної влади,
які ще восени 1927 р. призначили комісію
під головуванням Дж. Саймона для вив-
чення можливостей перегляду реформ
Монтегю–Челмсфорда, спочатку опублі-
кували “Общинне рішення”, “Білу книгу”
та Доповідь об’єднаного парламентсько-
го комітету, що містили основні  положен-
ня нового Акта про управління Індією
[див.: Great Britain. Joint … 1934; Historic
Documents … 1970, 155; Indian
constitutional reform … 1934], а в серпні
1935 р. обидві палати англійського парла-
менту схвалили його, проігнорувавши по-
зицію ІНК та інших індійських партій, котрі
висловилися в Центральних законодавчих
зборах проти нього як документу, що
зовсім не враховував їхні конституційні
прагнення [Sitaramayya 1946, 596–597].

Акт (Закон) 1935 р., що став Конститу-
цією, складався зі “Вступу” і двох частин –
“Всеіндійської федерації” (або “Федераль-
ної схеми”) та “Провінційної автономії” [пов-
ний його текст див.: Great Britain. Laws …
1935]. У “Вступі” встановлювалися прин-
ципи взаємовідносин метрополії з її голов-
ною колонією, підкреслювалося, що Індія
залишається підлеглою англійського коро-
ля. Відповідно до “Федеральної схеми”
(другої частини Конституції) замість Бри-
танської Індії та  численних князівств утво-
рювалася нова державна одиниця, що скла-
далася з колишніх провінцій, об’єднаних у
федерацію, і називалася Індійською феде-
рацією. Про надання Індії самоврядування,
про що мріяло декілька поколінь індійських
патріотів, мова не йшла, тому що федера-
ція створювалася “під управлінням англій-
ської корони”. Законодавчу владу  в ній очо-
лював англійський генерал-губернатор.
Фактично він на свій розсуд вирішував усі
питання: міг припинити дію Конституції, роз-
пустити й скликати законодавчі збори, при-
значити раду міністрів, видавати закони,
надзвичайні укази тощо. Відповідальність
він ніс перед британським парламентом і
лише частково перед центральною
індійською легіслатурою. При такому все-
сильному генерал-губернаторові (не випад-
ково названому віце-королем) Центральні
законодавчі збори нічого не вирішували,
залишаючись законодорадчим органом.

Друга частина Конституції 1935 р. виз-
начала організацію влади в провінціях. Як і
центр, провінції перебували під управлінням
губернаторів, які зосереджували в них всю
повноту влади, особисто вирішуючи основні
питання місцевого життя. Проте в про-
вінціях ліквідовувалася система діархії, а
вирішення всіх питань формально переда-
валося міністрам, відповідальним перед
провінційними законодавчими органами.
Фактично ж губернатори мали особливі
повноваження, що дозволяли їм перебира-
ти владу до своїх рук повністю або частко-
во, коли вважали за необхідне.

У цілому Закон 1935 р., незважаючи на
окремі поступки щодо подальшого долучен-
ня індійців до влади, зберіг у недоторканості
колоніальний статус країни. Тому й не див-
но, що він викликав розчарування і був
підданий різкій критиці членами конґресу, які
влучно називали його “рабською конститу-
цією” (вперше так висловився М.К. Ганді).
Однак, засуджуючи “Федеральну схему”,
вони намагалися використати поступки,
надані провінційним радам міністрів у
“Провінційній автономії”. В партії навіть
висувалася утопічна ідея встановлення са-
моврядування учасників конґресу в про-
вінціях, утворивши там уряди із членів ІНК.
Про особливі повноваження губернаторів
якось забувалося. В результаті Конґрес взяв
участь у виборах до провінційних легісла-
тур (лютий 1937 р.), здобувши найбільшу
підтримку в 7-ми провінціях із 11-ти, і сфор-
мував там свої уряди. У решті провінцій
члени конґресу увійшли до складу коаліцій-
них урядів (Бенгал, Пенджаб, Сінд і Ассам)
[детально див.: Towards freedom … 1985],
сподіваючись установити провінційну авто-
номію.

У своїй діяльності члени провінційних
легіслатур та уряди, що складалися з учас-
ників конґресу, мали керуватися розробле-
ною Дж.Неру за сприяння М.К. Ганді про-
грамою із 14-ти пунктів, що називалися
“Національна вимога” [див.: The Bombay
Chronicle 1937, March 15, 20, 21]. У ній ви-
сувалася вимога до представників ІНК в
урядових установах, що не дозволяла
співпрацювати з владою, а боротися з нею,
маючи на увазі, що Конституція 1935 р. спри-
яла зміцненню колоніального устрою в Індії.
Мета партії, підкреслювалося в програмі,
як і раніше, полягає в завоюванні повної
національної незалежності та створенні на
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місці найбільшої британської колонії суве-
ренної індійської демократичної держави, в
якій уся повнота влади має належати наро-
дові. Тому перед тими, хто брав участь у
конґресі – членами провінційних легіслатур
і рад міністрів – висувалися такі першочер-
гові завдання: домагатися повної відміни
“рабської конституції”; активно протидіяти
введенню “Федеральної схеми” і негайно
висувати категоричну вимогу про скликан-
ня Установчих зборів, обраних усім дорос-
лим населенням країни, які розроблять і
ухвалять конституцію незалежної Індії; бо-
ротися за зменшення ренти й податків, а
також лихварської заборгованості в місті й
на селі, відміну драконівських репресивних
законів, повне звільнення політичних в’язнів
– учасників визвольного руху; сприяти за-
хисту національної промисловості й торгівлі;
домагатися підвищення заробітної плати
трудящим, введення восьмигодинного ро-
бочого дня та інших заходів, які покращили
б становище найбідніших верств населен-
ня; вимагати надання населенню Індії де-
мократичних прав і свобод тощо.

Однак, незважаючи на титанічні зусил-
ля керівництва Конґресу, очолюваного в
1936–1938 рр. видатними діячами індійсько-
го визвольного руху Дж. Неру та С.Ч. Бо-
сом, виконати цю програму в умовах коло-
ніального статусу було практично
неможливо. До того ж, деякі конґресистські
уряди або окремі міністри стали співпра-
цювати з владою, ухиляючись від виконан-
ня “Національної вимоги” та інших дирек-
тив партії. Хоча, за словами Дж. Неру,
конґресистські уряди все ж таки здійснили
велику роботу, вони не змогли вирішити ос-
новні проблеми Індії, тому що для цього
“потрібні були глибші й ґрунтовніші зміни
та ліквідація імперіалістичної системи, яка
перебувала на боці привілейованих груп”
[Неру 1955, 632]. Розв’язати їх можна було
лише за умови здобуття Індією політичної
незалежності. Тому ІНК напередодні Дру-
гої світової війни зайнявся розробкою пла-
ну економічного розвитку незалежної Індії,
створивши у жовтні 1938 р. Національний
комітет з планування на чолі з Дж. Неру.
Цей план, розроблений у 1938–1940 рр., пе-
редбачав створення національного уряду,
який мав провести такі соціально-економічні
перетворення: встановити державну
власність на провідні галузі промисловості,
провести індустріалізацію землі, ліквідува-

ти велике поміщицьке землеволодіння, роз-
вивати кооперацію на селі, поліпшити жит-
тя народу, ліквідувати неписьменність,
злидні, голод та інші наслідки британсько-
го панування в Індії [Гопал 1989, 261–266].
Та Друга світова війна, під час якої майже
все керівництво Конґресу, очоливши рух за
незалежність і протест щодо участі Індії у
війні, опинилося за ґратами, перервала роз-
робку подальших планів утворення та роз-
витку суверенної індійської держави.

Після війни в умовах піднесення націо-
нально-визвольного руху англійські правлячі
кола змушені були піти на поступову пере-
дачу влади до рук індійців конституційним
шляхом [детально див.: Lumby 1954; Menon
1957]. Весною 1946 р. керівництво Конґре-
су спочатку вело активні переговори про
надання Індії незалежності і прийняття Кон-
ституції суверенної індійської держави з
британською місією Петтіка–Лоуренса, а
потім ІНК узяв участь у виборах до Уста-
новчих зборів (червень 1946 р.). Перемігши
на них, члени конґресу в липні 1946 р. сфор-
мували тимчасовий уряд. Його, однак, очо-
лив віце-король Індії А. Уейвелл (лідер ІНК
Дж. Неру обійняв посаду віце-прем’єра)
[Menon 1957, 287]. Із призначенням замість
А. Уейвелла віце-королем Л. Маунтбетте-
на (березень 1947 р.) переговорний процес
прискорився [детально див.: Чувпило 2000,
41–44; Campbell-Johnson 1951; Collins,
Lapierre 1976, 1982; Mountbatten 1968].
3 червня 1947 р., після поїздки віце-короля
в Лондон, англійський уряд оголосив Закон
про незалежність Індії, який індійці назвали
планом Л. Маунтбеттена [див.: Menon 1957,
371–402]. Він передбачав поділ колишньої
Британської Індії за релігійною ознакою на
дві держави: Хіндустан (індуїстську) і Па-
кистан (мусульманську). До остаточного
визначення їхніх кордонів проводилися ре-
ферендуми у Північно-Західній прикордонній
провінції, Сілхетській окрузі Ассаму та го-
лосування в легіслатурі Сінду з питання про
входження цих територій до складу тієї чи
іншої держави. У Пенджабі й Бенгалії шля-
хом голосування у місцевих законодавчих
органах теж вирішувалася доля жителів цих
провінцій: приєднатися до Пакистану цілком
чи розділити кожну провінцію на індійську
та пакистанську частини. Після проведен-
ня референдумів і голосувань мала відбу-
тися процедура поділу Установчих зборів
Британської Індії на Установчі збори Хінду-
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стану та Установчі збори Пакистану, а самі
держави отримували статус домініону. Що
стосується майбутнього 600 князівств, то
вони могли самостійно вирішувати, до яко-
го домініону приєднуватися. План Л. Ма-
унтбеттена став причиною гострої ідейно-
політичної боротьби в лавах членів конґресу.
Керівництво партії після довгих коливань усе
ж таки погодилося з ним, і з 15 серпня 1947
р. на місці найбільшої колонії світу з’явили-
ся дві нові держави – Індія та Пакистан.

Таким чином, період 1885–1947 рр. став
важливим етапом у формуванні конститу-
ційної політики ІНК. Учасники конґресу в
цей час не тільки активно протидіяли кон-
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ституційним маневрам британських прав-
лячих кіл, спрямованих на зміцнення коло-
ніального устрою в Індії, а й займалися влас-
ною законотворчою та законодавчою
діяльністю, аналіз якої дає підстави твер-
дити, що ідеалом партії було створення в
незалежній Індії демократичного суспіль-
ства, яке базувалося б на засадах права,
рівності всіх громадян перед законом, на-
данні їм широких демократичних прав і сво-
бод, соціальній справедливості та загаль-
нолюдських цінностях. Усе це знайшло своє
втілення в Конституції Індійської Республі-
ки 1950 р., 55-річний ювілей якої у 2005 р.
урочисто відзначає індійський народ.
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Самогон і сало є неодмінними атрибу-
тами українського застілля, під час якого
пересічна людина, ледве зачувши про іслам,
передусім цікавиться, чи справді ця релігія
забороняє алкогольні напої та закуску зі
свинини і чому.

Основні приписи мусульманського віро-
вчення містить Коран – Святе Письмо
арабською мовою, текст якого було кодифі-
ковано невдовзі після смерті Пророка Му-
хаммада (пом. 632 р.). Тож звернемося
безпосередньо до першоджерела1.

Свинина
Дійсно, заборона вживати в їжу свинину

в Корані зустрічається не раз. Незадовго
до гіджри в сурі “Скотина” було сказано:
“Їжте те, що вам дарував Аллах, але не ідіть
слідом за сатаною! Адже він для вас – оче-
видний ворог!” [VІ: 143]. І далі: “Скажи: в
тому, що відкрито для мене, я не вважаю
забороненим для людини те, що вона їсть,
якщо то не буде мертвечина або пролита
кров, або свинина, тому що це – скверна,
або нечисте, котре заколото не з заклинан-
ням Аллаха. Хто ж змушений, не будучи
розпусником чи злочинцем, – то Господь
твій – Всепрощаючий, Всемилосердний”
[VІ: 145].

Приблизно те ж саме зазначається в
сурі “Корова”: “О ті, хто увірував! Їжте все
приємне, чим Ми наділили вас, і дякуйте
Аллахові, якщо ви Йому поклоняєтесь.
Адже Він заборонив вам тільки мертвечи-
ну, кров, свинину й те, що заколото без [згад-
ки імені] Аллаха2. На тому ж, хто змуше-
ний [зробити це], якщо він не нечестивець і
не звик до такого, – немає гріха, адже Ал-
лах Усепрощаючий, Всемилосердний!”
[ІІ: 172–173; Коран, 136–137].

У цій же сурі заборона мотивується так:
“О люди! Їжте те, що дозволено, добре на
цій землі і не прямуйте слідом за сатаною,
адже він для вас явний ворог! Бо він запо-
діює вам тільки зло й огиду, і щоб ви наго-
ворювали на Аллаха те, чого не знаєте”
[ІІ: 168–169; Коран, 136].

У сурі “Бджоли” так само зустрічаєть-
ся: “Їжте усе дозволене й благе, що Аллах

дав вам у долю, і вознесіть Аллахові подя-
ку за милість, якщо ви поклоняєтеся
[тільки] Йому. Він заборонив вам [їсти]
мертвечину, кров, свинину, а також те, що
забито без згадування [імені] Аллаха.
Якщо ж хто-небудь змушений3, не пересту-
паючи межі необхідного – то Аллах же –
Всепрощаючий, Премилостивий!” [ХVІ:
114–115 – аяти мединські].

Нарешті, в сурі “Стіл” сказано: “О ви,
хто увірував! Дотримуйтеся своїх угод4.
Дозволено вам [їсти м’ясо] будь-яких
звірів5, але не тих тварин6, на яких вам не
можна полювати, поки ви в одежі шануваль-
ників7. Достеменно, Аллах панує, як хоче”
[V: 1]. І далі: “Вам забороняються: мертві
тварини, кров, свинина, усе, що вбито в ім’я
кого-небудь іншого, крім Аллаха, тварини
задушені, убиті ударом, загиблі від падін-
ня, удару рогом, забиті диким звіром, хіба
якщо ви їх очистили [випуском крові]; усе,
що було принесено в жертву ідолам. Не
робіть розподілу, радячись зі стрілами, тому
що це – нечестя. Ті, хто не вірує в вашу
релігію, засмучуються тепер; не бійтеся їх,
бійтеся Мене” [V: 3].

З одного боку, дослідники намагалися
пояснити цю заборону усвідомленням пра-
щурів екологічної доцільності, оскільки роз-
ведення свиней створювало загрозу еко-
логічній системі Близького Сходу. Адже
свиня – це лісова тварина, яка підриває
річкові береги. З іншого боку, це аргумен-
тували й суто економічними причинами:
відгодовування свиней вимагало великих
витрат продовольчого зерна. Нарешті, що
стосується безпосередньо ісламу, таке
табу пояснювали прагненням Мухаммада
не допустити згодовування зерна свиням, а
вживати його надлишки для потреб мусуль-
манської громади, зокрема на постачання
зерна кочовим племенам. Характерною ри-
сою цих теорій є приписування древнім за-
конодавцям сучасних поглядів, яких вони
мати не могли, та ігнорування реальної істо-
ричної ситуації.

Коранічна заборона вживання в їжу сви-
нини обумовлюється тим, що це – проход-
ження стопами сатани, мерзотність і нече-
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стя, інакше кажучи, така дія трактується
як сакральний злочин, хоч і такий, що про-
бачається у деяких випадках. Очевидно, і
причину заборони варто шукати в релігійній
сфері. У зв’язку з цим показовим постає
контекст заборони: разом зі свининою за-
бороняється все те, що вбито не на полю-
ванні з дотриманням мисливських обрядів,
м’ясо жертвопринесень не Аллахові, тобто
язичницьким богам (забороняється участь
у відповідних культах), а також кров. Відо-
ма й за межами мусульманського світу за-
борона поїдання крові, що добре пояс-
нюється в біблійному законодавстві [Лев.
III, 17; VII, 26–27; XVII, 10–16; Повт. Зако-
ну XII, 16 і 23; XV, 23]: у крові перебуває
душа живої істоти. Можливо, це міфологічні
уявлення, що пов’язують поїдання крові з
набуттям сутності, яку поїдають, її душі.
Біблійний законодавець, очевидно, хотів
цього уникнути (скажімо, перетворення
людини на барана чи бика).

Заборона вживати в їжу свинину зустрі-
чається на Близькому Сході з давніх-давен.
Релігійне законодавство містить чіткі й не-
двозначні вказівки з цього приводу, зокрема
Біблія також забороняє їсти мертвечину й
м’ясо, роздерте хижаками: “А всяка душа,
що їстиме падло та розшарпане серед
тубільця і серед приходька, нехай випере
одежу свою та обмиється у воді, і буде не-
чистий аж до вечора, а потім стане чистий.
А якщо він не випере, а тіла свого не обмиє,
то понесе свою провину” [Лев. 17: 15–16].
Заборона також стосується крові: “І жодної
крови птаства та худоби не будете їсти по
всіх ваших оселях” [Лев. 7: 26],  “І свині, бо
вона має розділені ратиці, і має ратиці, роз-
двоєні розривом, та жуйки не жує, – нечис-
та вона для вас” [Лев. 11:  7]. Повт. Закону
XIV, 8 майже дослівно повторює цей же
текст. Нечистота свині в даному випадку –
ритуальна. Однак залишається незрозумі-
лим, чому саме поєднання відзначених оз-
нак робило свиню ритуально нечистою. Ана-
логічна заборона існувала й у фінікійців, а
також у сирійців-арамеїв. Автор трактату
«Про сирійську богиню» стверджує, що
сирійці утримуються від уживання свинини
або через відразу до цієї тварини, або тому,
що вважають її священною.

Дійсно, можна натрапити на писемні
свідчення про використання свинини в риту-
альних цілях. Так, Іс. LXVI, 3 говорить про
принесення свинячої крові в жертву типу

минха (ma’ale minha dam hazіr). В Іс. LXV, 4
згадуються ті, хто «сидить у гробах та ночує
по ямах, їсть свинину» (hа’оkеlм besar
hahazіr); тут поїдання свинини пов’язано з
обрядовістю культу покійних (а можливо —
і з прилученням до якогось сакрального знан-
ня через квазісмерть) і якихось невідомих
таємничих містерій. В Іс. LXVI, 17 зустрі-
чаємо: „А ті, хто освячується й очищає себе
в поганських садках (hammiiqaddesm
wehammittharm ‘al haggannt)8, один по од-
ному всередині, їдять м’ясо свиняче (‘okele
besar hahazіr) й гидоти та мишу”. В цьому
випадку поставлено на один щабель служін-
ня Таммузу-Адонісу та поїдання свинячого
м’яса — це, поза сумнівом, ритуальна тра-
пеза. Як відзначає Ібн ан-Надім (арабський
автор Х ст.), громада харранських сабіїв, яку
він називає ар-руфусайн, продовжувала
традиції близькосхідного язичництва, вжива-
ючи свинину в дні, визначені адептами куль-
ту при принесенні її в жертву. Нарешті, за
фінікійським міфом, Адоніса –  вмираючого
та воскресаючого бога – вбиває кабан, у
якому втілено вороже божество.

Ці зведені воєдино уривчасті й різні за
часом свідчення дають можливість припу-
стити, що заборона вживати в їжу свинину
була поширеним явищем у передньоазій-
ському Середземномор’ї і порушувалася
тільки при принесенні свині в жертву. У по-
всякденному житті вживання свинини було
неможливе, бо означало відтворення спе-
цифічного обряду, присвяченого виключно
визначеній ситуації. У зв’язку зі сказаним
вище набуває задовільного пояснення уяв-
лення про нечистоту свині: як свідчать деякі
талмудичні паралелі, ритуально нечистим
вважався той, хто доторкався до священ-
них предметів, зокрема до біблійних книг.
Нечистота постає свого роду як зворотний
бік священності. У біблійних приписах цей
аспект зникає, залишається тільки нечис-
тота, а сама заборона випливає із заборони
брати участь у відповідних жертвоприне-
сеннях9. У Корані заборона їсти свинину
сягає до аналогічного кола уявлень, успад-
кованих від глибокої давнини, що були
спільними як для північно-західних, так і для
південних семітів.

Вино
Один з найдавніших коранічних при-

писів – табу на вживання вина. За тради-
цією, він пов’язаний безпосередньо з
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Мухаммадом. У Корані фігурує чотири
принципових аяти, які виражають ставлен-
ня до вживання алкогольних напоїв.
У хронологічному порядку вони такі:

І. (До битви при Бадрі, тобто до 15 бе-
резня 624 р.). “Від плодів пальм і вино-
градних лоз ви дістаєте собі хмільний напій
і гарну долю. Достеменно, в цьому – зна-
мення для тих, хто здатен міркувати”
[ХVІ: 67].

ІІ. “Тебе запитують про вино10 і майсир11.
Скажи: “У них обох – великий гріх, але й
певна користь для людей, однак їхній гріх –
більший, ніж користь” [ІІ: 219; Коран, 147].

ІІІ. “О ті, хто увірував! Не наближайте-
ся до молитви сп’янілі12, – допоки не поч-
нете розуміти, що говорите...” [ІV: 43; Ко-
ран, 206].

ІV. (627–629 рр.). “О ви, хто увірував!
Вино, майсир, ідоли та стріли для жеребку-
вання – мерзотність із підступів сатани.
Тож цурайтеся цього, – може, ви будете щас-
ливими! Сатана бажає заронити серед вас
ворожнечу і ненависть вином і майсиром і
відхилити вас від згадування Аллаха й мо-
литви. Чи утримаєтеся ви?” [V: 90–91].

З наведених аятів перший (ХVІ: 67) було
проголошено в Мецці, решту – в Медині.
Мекканський аят не тільки не засуджує
вживання вина, але й стверджує певну ко-
ристь від нього. Відповідно до традиції,
деякі подвижники Пророка, особливо Омар
ібн ‘Абд ал-Хаттаб (пізніше – другий пра-
вовірний халіф, 634–644), звертали увагу
Мухаммада на згубну дію вина, вимагаючи,
щоб Пророк висловив своє “офіційне” став-
лення до цього хмільного напою. Тоді в
Медині й з’явився аят ІІ: 219, який тракту-
вав вино як зло, однак не заперечував для
людини його користі. Вино не забороняло-
ся, а його вживання тривало навіть у пуб-
лічних місцях.

Якось знатний віруючий Абдаррахман
Авф запросив додому друзів. Гості добря-
че випили й не встигли протверезіти, як на-
стала година молитви. Один із них, керую-
чи молільниками, декламував коранічний
пасаж і пропустив заперечну частку в аяті
“Я не поклонятимуся тому, чому поклоняє-
теся ви” [СІХ: 2]. Про це доповіли Проро-
кові й тоді він виголосив аят ІV: 43. У ньому
віруючим уже однозначно не дозволялося
молитися напідпитку. Проте за інших об-
ставин уживання вина не заборонялося, аж
поки невдовзі не трапився інший випадок.

Пророків дядько Гамза, взявши як слід на
груди у свого приятеля, вийшов на вулицю
подихати свіжим повітрям. Там він угледів
двох навантажених верблюдів, що належа-
ли Алі ібн Абі Талібу (пізніше – четвертий
правовірний халіф, 656–661). Гамза вихопив
меча і зарубав тварин. Обурений Алі по-
скаржився Мухаммадові, і той, нарешті, ви-
ступив з одкровенням щодо повної заборо-
ни вживати вино без будь-яких винятків
[V: 90–91]. Ці аяти цілком задовольнили
Омара, який постійно дорікав Мухаммадові
за те, що той довго не виявляв належної
рішучості щодо заборони п’янкого трунку.
Тому мусульманські екзегети вважають,
що фраза “Тож чи утримаєтеся ви?” на-
прикінці аяту є зверненням до Омара. Той,
за повідомленням хадисів, у відповідь пал-
ко заявив: “Неодмінно утримаємося!”

Наведені тексти розглядають уживан-
ня вина  як гріховне діяння, що стоїть поруч
з ідолопоклонством. Датування текстів
свідчать, що заборона пити вино форму-
люється в проповіді Мухаммада після
гіджри і повторюється не раз, причому
вихідним є саме уявлення про пияцтво як
про гріх.

Така ситуація уклалася з вином у зем-
ному житті. Тут воно огидне й засуджуєть-
ся Кораном. Бо зрештою так мусить бути
за визнаним принципом насху – ануляції дії
попередніх аятів, якщо в наступних
міститься інформація, що їх заперечує. Інше
ставлення до вина у потойбічному світі, а
саме – у раю, де вино тече ріками тільки
для того, щоб віруючий отримав найбіль-
шу насолоду в прийдешньому житті: “Рай,
який обіцяно тим, хто боїться Аллаха, та-
кий: у ньому будуть ріки, вода яких ніколи
не псується, молочні ріки, смак яких не
міняється, та ріки з вина, приємного для тих,
хто його п’є...” [XLVII: 15]; “Біля них при-
слуговуватимуть вічно юні молодики з куб-
ками, келихами та чашами з вином, яке не
стомить їх і не запаморочить голови” [LVI:
17–18]; “Вони втамовуватимуть спрагу чу-
довим закоркованим вином. Його печатка
буде з мускуса. До цього прагнуть усі, хто
зітхає про блаженство. Те вино буде зміша-
не з водою Тасніма. Він – джерело, з якого
п’ють наближені Господа” [LXХХIIІ:
25–28].

Отже, Коран не дозволяє вживати вино
лише за життя. Проте він не забороняє вжи-
вати сікеру та інші п’янкі напої, а після
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смерті, в майбутньому житті, обіцяє вірую-
чим пити досхочу й вино.

Як і в ситуації із салом виникає питання:
звідки походить заборона на вживання вина
та який її соціально-етичний зміст?

Помірковане вживання вина вважалося,
очевидно, однією з характерних особливо-
стей бедуїнського життя, ідеалізованого
давньою близькосхідною традицією. За опи-
сом Діодора (XIX, 94), араби-набатеї, які
вели кочовий спосіб життя, утримувалися
від уживання вина, не будували будинків і
не сіяли хліб; тих, хто порушував ці припи-
си, карали смертю. Бог Шай’ ал-кавм, культ
якого був широко поширений у бедуїнів, про
що свідчать численні північно-арабські на-
писи, «не пив вина»; його грецька іпостась
Лікург, син Ареса, бог і цар арабів, був ан-
тагоністом Діоніса, що не знав вина.
Показово, що Душара – головне божество
осілих набатеїв – навпаки – часто ототож-
нюється саме з Діонісом.

Відомий уривок із Книги Єремії (XXXV,
6–10), де викладається вчення секти
рехавітів, показує, що за обставин гострих
соціально-політичних конфліктів VI ст.
до н.е. кочовий спосіб життя був для дея-
ких кіл осілих іудеїв певним ідеалом. Йому
протиставлено міське осіле життя з усіма
його суспільними негараздами. Такі погля-
ди, очевидно, у свою чергу, пов’язані з пра-
давнім протиставленням бажаного богові
кочівництва та скотарства невгодному бо-
гові осілого землеробства. Це відобра-
жається, зокрема, у відомому переказі про
Каїна й Авеля.

Рехавіти закликали повернутися до ко-
чового життя з його свободою від ярма ци-
вілізації. Їхні заповіді малюють картину
життя, яка точно збігається з тим, як Діо-

дор зображає побут і звичаї набатеїв. На
першому місці серед заповідей рехавітів
стоїть невживання вина: «Не пийте вина ані
ви, ані ваші сини аж навіки! І не будуйте
дому, і не сійте, і не засаджуйте виноград-
ника, і не майте їх, але сидіть у наметах по
всі ваші дні, щоб жити довгі дні на поверхні
землі, де ви мандруєте» [Єр. ХХХІV: 6–7].

Наведений вище матеріал дозволяє го-
ворити про вживання вина (саме вина, а не
інших напоїв) як рису, властиву на Близько-
му Сході винятково стародавнім городянам;
це більш-менш відповідає і ситуації в Аравії
часу виникнення ісламу, де вино вживали
переважно у містах. Відповідно заборону
пити вино можна зрозуміти як елемент со-
ціально-етичної проповіді Мухаммада, що
має свої витоки (незалежно від того, усві-
домлював це Мухаммад чи ні) у старо-
житніх, спільних для всього Близького Схо-
ду уявленнях, які ідеалізували кочове
життя.

Водночас заслуговує на увагу й той факт,
що, хоча вживання вина й не було надмірно
поширеним у бедуїнському суспільстві за
часів виникнення ісламу, в арабській доіс-
ламській поезії чимало говориться про пит-
тя вина і сп’яніння, що, поза сумнівом, су-
перечить сказаному вище. Поява цього
мотиву та його закріплення, схоже, було на-
слідком своєрідного бунту проти прадавніх
настанов і традиційного способу життя
(порівняймо аналогічні явища в давньо-
грецькій поезії: наприклад, широке поширен-
ня віршів про втечу воїна, який залишив щит,
з поля бою). Відтак проповідь Мухаммада
могла би бути спрямована проти відступ-
ників, порушників прадавніх настанов;
звідси й уявлення про пиття вина як про гріх,
тобто сакральний злочин.

1 Докладніше про Коран та іслам див. мою книгу “Коран: дослідження, переклад, коментарі”.
Київ, Стилос, 2002. (Надалі посилання на неї подаються як [Коран]).

2 Автохтонні коментатори вважають, що слова “заколото без [згадки імені] Аллаха” стосують-
ся тварин, забитих ідолопоклонниками під час жертвопринесення своїм ідолам [ar-Rz, Tafsr kabr],
або тварин, над якими, коли їх забивали, промовлялось ім’я ідола [al-Baydw, ’Anwr], оскільки,
забиваючи худобу, араби мали звичай оголошувати, що це робиться в ім’я того чи іншого ідола.
Коран, таким чином, забороняє вживати в їжу м’ясо тварин, при закланні яких промовлялось будь-
яке ім’я, крім імені Аллаха.

3 [з’їсти заборонне, щоб угамувати смертельний голод або як ліки].
4 Зайд ібн Аслам говорить, що їх шість: 1) угода з Аллахом (‘ahd Allh); 2) клятва (‘aqd al-yamn);

3) шлюбна угода (‘aqd an-nik’); 4) гендлярська угода (‘aqd al-bay’); 5) побратимська домов-
леність (‘aqd a-irka); 6) військовий альянс (‘aqd al-ilf).
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5 Вжите тут слово bahma(h) означає будь-яку велику чотириногу травоїдну тварину.
6 Ар.: ‘an’m – верблюди, воли, вівці та кози.
7 Буквально: в ’іхрамі, тобто під час прощі, коли навіть дикі тварини можуть почуватися в

безпеці.
8 тобто ті, хто бере участь в обрядовості культу Таммузу-Адоніса.
9 Можна так само порівняти заборону варити козеня в молоці його матері, тобто заборону

брати участь в обрядовості шлюбу, описану в угаритському тексті про народження богів. Див.
Також: Вих. ХХХІV: 26; Дж. Фрэзер. Фольклор в Ветхом Завете. Москва,1989. С. 424 і далі.

10 У доісламські часи вживання вина було поширеним і не вважалось поганою звичкою, а тема
вина була однією з небагатьох улюблених, яку оспівували поети. Докладніше про пияцтво в до-
ісламські та поісламські часи див.: А.Е. Крымский. История мусульманства. Москва, 1904. Пере-
вид.: Москва – Жуковский: «Кучково поле», 2003, с. 324–344.

11 Азартна гра, під час якої декілька гравців купували в борг верблюда, забивали його й ділили на
10 або 28 частин. Учасники гри клали свої стріли в мішок і, перетасувавши, витягували їх; пере-
можці вигравали яку-небудь частину верблюда й нічого не платили, а ті, хто програвав, платили за
всього верблюда [Гиргасъ 911]. Вжите тут слово maysir означає взагалі будь-які азартні ігри [Табарі,
Джалалейн, М. Алі].

12 Деякі вчені вважають, що йдеться не тільки про сп’яніння від алкоголю, але й від наркотичних
речовин, тому при інтерпретації іноді вдаються до таких слів, як befogged – “отуманені” [Y.Ali],
intoxicated – “одурманені” [Shakir], а М. Алі вважає, що це може стосуватися навіть стану непо-
борної сонливості, млявості [Садецкий 213–214, прим. 577].
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Семантика arr’у в сучасній літера-
турній арабській мові (АЛМ) визначаєть-
ся, насамперед, його синтаксичним оформ-
ленням. Це викликано, на нашу думку, тим,
що генітив остаточно оформлюється мор-
фологічно, якщо таке відбувається, тільки
на достатньо пізньому, номінативному етапі
розвитку граматичної системи мови: “...ге-
нітив є відсутнім не тільки  в мовах актив-
ного ладу, але й у представниках послідов-
но витриманого ергативного. І лише в
мізерній кількості цих мов, які в усіх випад-
ках характеризуються й іншими рисами
номінативності, можна говорити про його
формування, маючи на увазі його добре
відому обмеженість у переданні суб’єктно-
об’єктних відношень. Часто відповідні фор-
ми не утворюються для неістот. Крім цьо-
го, якщо смисловий акцент падає на дію, а
не на її суб’єкт, навіть у істот вони заміню-
ються на форму абсолютного відмінка”
[Климов 1973, 46]. Невизначеним зали-
шається питання про семантичне обумов-
лення вживання тих чи інших синтаксич-
них конструкцій, до яких входять імена,
поставлені в arr і їхнього узгодження з
іншими складовими речення в АЛМ.

Щодо генітива, то він, з’являючись
тільки на номінативному етапі існування
мови, базується на основному для цього
етапу функціональному протиставленні
genitivus subjectivus та genitivus objectivus
[Климов 1983, 45]. Зрозуміло, що подібна
опозиція може виникнути тільки в умовах
орієнтації граматичної структури в першу
чергу на передання суб’єктно-об’єктних
відношень. Отже, можна погодитися з дум-
кою Г.А. Клімова, що за даних умов гені-
тив є свого роду транспозицією називного
та знахідного відмінків [Климов 1983, 108].

В АЛМ arr, який частіше за все оформ-
лює позицію родового відмінка і вживається
в другій частині ідафи, так чи інакше тісно
пов’язаний з ідеєю анексії. Арабські грама-
тисти розрізнюють два типи анексії: першу
вони називають справжньою ідафою, а дру-
гу несправжньою [Wright 198]. З точки зору
західної граматичної традиції, слова, які по-
трапляють до ідафи, перебувають у status

constructus. Друга частина ідафи оформ-
люється родовим відмінком, якому в
більшості випадків, з тієї ж точки зору, відпо-
відає arr. На додаток до цього арабські гра-
матисти вважають, що справжня ідафа
може виконувати функції прийменників на
зразок li-, якщо йдеться про приналежність,
min, якщо йдеться, наприклад, про матері-
ал, з якого виготовлено об’єкт, або fi, якщо
йдеться про перебування всередині, чи про
дію, яка відбувається протягом якогось часу
[Wright 200]. Крім цього, якщо згадати, що,
згідно з арабською граматичною традицією
більшість прийменників визначається як
حروف جر , тобто “літери, які ставлять ім’я в
arr”, стає зрозуміло, що семантика arr’у є
значно ширшою, ніж передання відношень
родового відмінка, а генітивна конструкція
повинна бути визначеною часто навіть на
макросинтаксичному рівні з урахуванням се-
мантичних валентностей її складових. Зав-
данням даного дослідження можна вважа-
ти вивчення варіантів синтаксичного
оформлення arr’у в контексті семантичної
обумовленості останнього, яка, безперечно
існує в АЛМ на сучасному етапі, що визна-
чає актуальність явища в синхронії,  і яка
була, на нашу думку, значно сильнішою в ми-
нулому.

Виходячи з того, що основним призна-
ченням генітивної конструкції є передання
відношень приналежності, явищем, яке доз-
волило б дослідити зв’язок семантики arr’у
і генітивної конструкції  та її вплив на гра-
матичне оформлення відповідних слово-
форм і вибір синтаксичних конструкцій, є
підвищення комунікативного статусу посе-
сора в результаті трансформацій, які мо-
жуть супроводжуватися утворенням так
званого зовнішнього посесора. Зовнішній
посесор – це конструкція, в якій відбуваєть-
ся розщеплення вихідної семантичної
валентності предиката, заповненої генітив-
ною групою, прототипічною функцією якої
є передання посесивного семантичного зна-
чення [Кибрик 307]. Як уже зазначалося,
звичайне для АЛМ оформлення генітивної
групи – це ідафа, друга частина якої оформ-
люється, як відомо, іменем, огласованим,

О.О. Хамрай
ARR, ГЕНІТИВНА КОНСТРУКЦІЯ ТА

ЗОВНІШНІЙ ПОСЕСОР В АРАБСЬКІЙ МОВІ



Східний світ №3  2004 103

О.О. Хамрай

як правило, кясрою, тобто перебуваючим у
позиції arr’у. У випадку з внутрішнім по-
сесором arr виконує свою стандартну
функцію, тобто оформлює відношення при-
належності:

– книга учня,

– срібний кубок.

Але при появі зовнішнього посесора роз-
щеплення валентності може йти двома
шляхами: екстрапозиція володіючого –

استقبلھ
він прийняв його у себе (вдома),

він відпочиває у свого друга (вдома);

та екстрапозиція об’єкта володіння, яка
відбувається разом з підвищенням посесо-
ра у вихідну позицію –

ھو він красивий (обличчям),

ھذا
цей будинок багатоповерховий.

Екстрапонований посесор може переда-
ватися локативною прийменниковою
групою з прийменником, дативною або ло-
кативною прийменниковою групою з прий-
менником.

Екстрапонований об’єкт володіння може
передаватися прийменниковою групою або
насбом орудного та локативного значення.
Крім зазначеної різноманітності засобів пе-
редання зовнішнього посесора важливим є
сам вибір між конструкціями з внутрішнім
та зовнішнім посесорами. Можливі такі ва-
ріанти:

посесор підвищується обов’язково поза
широким контекстом;

посесор не може бути підвищеним, не-
залежно від контексту;

(не) підвищення посесора бажане поза
широким контекстом;

посесор (не) підвищується в конкретній
дискурсивній ситуації [Кибрик 308].

Фактори, які впливають на обов’яз-
ков і сть /нем ожлив ість /мож ливі сть
зовнішнього посесора, можна згрупувати в
характеристики трьох типів:

властивості посесора;

фактори на рівні речення;
фактори на рівні дискурсу [Кибрик 309].
Найважливішим проявом властивос-

тей посесора в контексті нашого дослід-
ження є те, що в синтаксичну структуру
посесивної групи закладено конфлікт: “По-
сесор перебуває в ній у залежній позиції,
тому він безпосередньо не підпорядко-
вується вершині предикатно-аргументної
структури. Він займає в ній максимально
периферійну позицію, і водночас з ним
асоційований такий комунікативний ста-
тус, який гармонує з престижними син-
таксичними позиціями. Подолання цього
конфлікту здійснює саме операція розщеп-
лення семантичної валентності, яка підви-
щує комунікативний статус посесора
[Кибрик 311]. Таке розщеплення визна-
чається кількома факторами. По-перше,
синтаксичне відношення між двома іме-
нами, одне з яких є вершиною, а друге
модифікатором, що може мати різну се-
мантику [Кибрик 311].

Невідчужувана приналежність:
володар – частина тіла,
термін спорідненості,
невід’ємна характеристика.
О.Є. Кібрик вважає, що до категорії не-

відчужуваної приналежності варто також
віднести відношення ціле – частина.

Відношення типу “невід’ємна характе-
ристика” він класифікує як “загальновизна-
чальні”, що суперечить думці Г.А. Клімо-
ва, який вважає це відношення як таке, що
належить до розряду невідчужуваної при-
належності. Можливо, це викликано тим, що
останній досліджував категорію невідчужу-
ваної приналежності на матеріалі мов ак-
тивного ладу, де ця категорія визначається
основною семантичною детермінантою “ак-
тивність/інактивність”: “Форми органічної
приналежності здатні приймати три групи
субстантивів, що визначаються як: назви
частин тіла людей та тварин, терміни спо-
рідненості та реалії, тісно пов’язані з люди-
ною або тваринами. Присвійні афікси орга-
нічної приналежності представлені у мовах
афіксами, тотожними з дієслівними осібни-
ми покажчиками інактивної серії” [Климов
1977, 150].

Базовою моделлю для оформлення оз-
нак з використанням імен невідчужуваної
приналежності доцільно вважати  Pnom

“бути” [A Bindir], де P – деякий “власник”,
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нагадує характерну для органічно-активних
мов опозицію “активність/інактивність”.

Легкість/ускладненість розщеплення
співвідноситься також з ієрархією істота/
неістота [Кибрик 314];

1-2 особи > 3 особа > людина > істота >
не-істота;

зовнішній посесор > внутрішній посесор.

Схема 4. Ієрархія осібності
Ієрархія генітивних конструкцій добре уз-

годжується з типологією засобів передання
генітивних відношень. По-перше, загальнові-
домим є протиставлення відчужуваної і не-
відчужуваної приналежностей, по-друге, об-
сяг значень генітива в тих мовах, де він так
чи інакше виявлений, узгоджується з
цією ієрархією: не може бути граматика-
лізованого і-го значеня, якщо не граматика-
лізовані значення з рангом меншим,
ніж і. Якщо це так, то для зони “генітивності”
прототипом є значення менші  за рангом (во-
лодар – частина тіла), а включення в ту ж
саму зону всіх інших є результатом послідов-
ного метонімічного розширення [Кибрик315].

Щодо дискурсивних факторів, то мож-
на сказати, що головним дискурсивним
фактором підвищення посесора є потреба
помістити його в актуальне поле зору
[Кибрик 317].

Як бачимо, схема 1 розташовує компо-
ненти генітивної конструкції за шкалою
їхньої співвіднесеності з двома крайніми
точками опозиції активність/інактивність,
характерної для мов органічно-активного
ладу, а схема 4 – опозиції істота/неістота,
характерної для мов класного або ранньо-
активного ладу. Природно припустити, що
мови, в яких відповідні семантичні детер-
мінанти відіграють різну роль у  співвідне-
сенні семантики граматичних явищ з їхнім
оформленням у мовному просторі, будуть
по-різному визначати межі згадуваного
поля “генітивності”, а зміна домінуючої се-
мантичної детермінанти буде неминуче
призводити до пересування цієї межі, що
буде викликати, в свою чергу, зміну семан-
тичної валентності відповідних компонентів.

Отже, якщо вважати “відправною точ-
кою” групу володар – частина тіла для
першої або другої особи, варто очікувати
найлегшого розщеплення семантичної вален-

тності. Але для конструкцій типу
 – “у нього болить голова

(букв. його робить боляче його голова)”
трансформації типу * مؤلم ھو  вигляда-
ють неможливими, принаймні, без зміни зна-
чення, що відбувається, на нашу думку, че-
рез те, що для АЛМ важко уявити собі
відношення володар – частина тіла в
правій частині запропонованих вище
співвідношень ієрархії. Група, яка містить
термін спорідненості, тим не менше іноді
без особливих проблем сприймає семантич-
не розщеплення: ولِد  – “у нього народив-
ся син (букв. його було народжено йому)” –

 – “його син народився”. Це вик-
ликано, на нашу думку, тим, що слово “ ”
перебуває в позиції підмета і виконує роль
пацієнса, а семантика дієслова “ ” ра-
зом з його особовою формою дозволяє од-
нозначно інтерпретувати розщеплену семан-
тику без наявності слідів внутрішнього
посесора, а в попередньому прикладі такий
посесор є необхідним. Варто зауважити, що
в мовах, у яких відсутні конструкції з
зовнішнім посесором, часто відсутніми є і
незалежні предикати посесивного значення,
а посесивна конструкція використовується
для передання тверджень про володіння
[Кибрик 315]. АЛМ, незважаючи на
відсутність дієслова “мати”, виробила, тим
не менше, засоби посесивної предикації на
зразок дієслова “ ”– “володіти”. З іншо-
го боку, поширеними є конструкції на зразок
“ ھذا ” – “це книга учня”, в
яких забезпечується емфаза посесора
“ ”, піднімаючи тим самим його ко-
мунікативний статус. Серед генітивних груп
типу володар – частина тіла та “не-
від’ємна характеристика” найчастіше
відбувається підйом посесора в конструкціях
типу “ ھو ” – “ він високий на
зріст”, “ ھو ” – він красивий
(обличчям)”, які зберігають, тим не менше,
можливість трансформації “ قامتھ ”–
“його зріст високий”, “ وجھھ ” – його
обличчя красиве.

Відношення типу “ціле – частина” теж
припускають підйом посесора в подібних кон-
струкціях “ ھذا ” –
“цей будинок багатоповерховий” –
“ ” – “поверхи цьо-
го будинку численні”. Утворення зовнішньо-
го посесора в цих випадках можливе, на нашу
думку, через високий синтаксичний ранг во-
лодаря, об’єкта характеристики та цілого



Східний світ №3  2004106

arr, генітивна конструкція та зовнішній посесор в арабській мові

у відповідних конструкціях і семантики, при-
таманної якісним прикметникам. Загалом,
виходячи з наведених прикладів, можна ска-
зати, що підвищення комунікативного рангу
посесора стає можливим в АЛМ тільки тоді,
коли семантика компонентів дозволяє пере-
нести частину посесивного значення з само-
го посесора на допоміжне слово, яким може
бути як прийменник, так і іменник:
الجارور“ ” “у нього в шухляді є
зошит”, “الجارور ” –
“у нього вдома в шухляді є зошит”, хоча дру-
гий варіант і є допустимим, але виглядає
штучно, а природнішою буде конструкція з
внутрішнім посесором: “ جاروره ”.

Що стосується соціальних відно-
шень та відношень членства, то тут
картина ще прозоріша: хоча речення
“ جاء ” – “до нього прийшов коле-
га” є можливим, але перевагу, поза жод-
ним сумнівом, буде надано конструкції з
внутрішнім посесором: “ جاء ” –
“до нього прийшов його колега”. Мож-
ливість виокремлення зовнішнього посе-
сора, яка, тим не менше, існує для ком-
понентів цієї групи, зберігається, як
здається, через високий рівень “осібності”
субстантивів, які за своєю семантикою
входять у дану групу відношень.

Наступна група – загальновизначальні
відношення – теж припускає семантичне
розщеплення: “ ” – кілограм
цукру – “ ” цукор на кіло-
грами. Це пояснюється, на нашу думку,
тим, що відношення посесивності в даному
випадку послаблені, зате присутні залишки
відношень матеріал, які тяжіють до кате-
горії невідчужуваної приналежності органіч-
но-активного устрою мови, а це обумовлює
здатність семантичного розщеплення, при-
наймні, для окремих груп субстантивів цьо-
го типу.

І, нарешті, четверта група, члени якої
включають у себе елементи предикації,
чого і треба було очікувати, майже не доз-
воляє утворювати зовнішній посесор: кон-
струкцію на зразок “ ” –
“у Махмуда цікава робота” практично
неможливо зустріти в реальній АЛМ,
перевага, цілком однозначно, буде за фра-
зою “ محمود ” – “робота Махму-
да є цікавою”. Не допомагає навіть висо-
кий рівень “осібності” власного імені
“Махмуд”. Тому, відповідно, і не викли-
кає здивування неможливість речення

*  навіть в
українській мові: “*у генератора вироб-
ляється багато електрики”.

Отже, можна зробити висновок про те,
що в АЛМ ієрархія конструкцій із зовнішнім
посесором загалом відповідає схемі, зап-
ропонованій О.Є. Кібриком. Разом з тим
варто зауважити, що зовнішній посесор в
АЛМ має ряд особливостей:

– ієрархія невідчужуваної приналеж-
ності носить сліди підпорядкування семан-
тичній детермінанті органічного ладу, за
рахунок чого коло субстантивів, охоплених
нею, значно ширше, ніж у мовах, де вплив
такого підпорядкування набагато слабший,
наприклад, в українській; а розподіл гені-
тивних конструкцій у середині самої ієрархії
виглядає наступним чином: термін спо-
рідненості >володар – частина тіла >
невід’ємна характеристика >ціле –
частина >;

– розщеплення вихідної семантичної ва-
лентності й утворення зовнішнього посесо-
ра відбувається тим легше, чим ближче се-
мантика arr’у, яким оформлюється
відповідна генітивна конструкція, або який
відновлюється шляхом синонімічних транс-
формацій до семантики відповідного віднос-
ного прикметника;

– семантика лексем, які беруть участь
в утворенні зовнішнього посесора, впливає
на цей процес значно сильніше, ніж їхні гра-
матичні властивості;

– серед синтаксичних факторів утворен-
ня зовнішнього посесора найголовнішою є
наявність другорядного члена речення,
який може прийняти arr відповідної ідафи
або компенсувати його втрату іншими за-
собами.

Детальніше дослідження особливостей
утворення зовнішнього посесора в АЛМ
значно ширше кола питань, розгляд яких
складає мету даної публікації, тому поза
увагою залишилось багато аспектів цього
явища, наприклад, роль дискурсивних фак-
торів, зокрема, у зв’язку з діалектним мов-
ленням, залежність вибору синтаксичних
конструкцій із семантикою лексем, що до
них входять, тощо. Вивчення питань, пов’я-
заних з утворенням зовнішнього посесора
в історичному та типологічному контекстах
розвитку арабської мови, дозволить ство-
рити більш повну картину розвитку її гра-
матичної системи і формування її лексич-
ного складу.
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К числу наименее изученных вопросов
истории Крыма в ХV – начале ХХ вв. от-
носится проблема появления и функциони-
рования термина тат  в среде жителей
полуострова. К сожалению, в советский пе-
риод и даже сегодня данная тема имела и
имеет политический характер. Поэтому на
протяжении многих десятилетий это было
причиной забвения одной из наиболее слож-
ных проблем в этнической истории Кры-
ма. О том, насколько малоразработанной
на сегодняшний день является проблема
крымских татов, может свидетельствовать
наличие всего лишь трех известных нам
специальных работ по данной теме:
1) опубликованная в 1928 г. небольшая ста-
тья В. И. Филоненко “К вопросу о проис-
хождении и значении слова тат”, базиру-
ющаяся в основном на данных этнографии
и фольклора народов Крыма [Филоненко
1928, 130–132]; 2) вышедшая в свет в
1977 г. большая статья Э. Шютца “The Tat
People in the Crimea”, основанная на анали-
зе позднесредневековых текстов европей-
ского и восточного происхождения [Schtz
1977, 77–106]; 3) напечатанная не так дав-
но в 2000 г. работа И. С. Пономаревой и
Е. И. Назарьева “До питання формування
етноніму тат, що побутує серед етнічних
грецьких груп Українського Надазов’я”,
посвященная анализу ситуации с этничес-
кими наименованиями, распространенными
в настоящий момент среди мариупольских
греков [Пономарьова, Назар’єв 2000, 195–
209]. Однако до сих пор по данной пробле-
ме не было предпринято комплексного ис-
следования, базирующегося как на данных
письменных источников, так и на свиде-
тельствах этнографического характера, что
позволяет считать проблему актуальной.

Никто из исследователей не отрицает
того факта, что еще в недалеком прошлом
на юге полуострова существовал массив
татского населения, происхождение кото-

рого до сих пор остается предметом науч-
ных споров. Насколько значительным был
татский фактор для Крыма, может свиде-
тельствовать то, что во многих докумен-
тах среди зависимых от крымских ханов
групп населения упомянуты таты. Так, в
ХVІІ в. в текстах переписки бахчисарай-
ского двора с московскими царями в титу-
латуре крымских ханов перечисляются
народы, подвластные  венценосному пра-
вителю династии Гиреев: “Великие Орды
и великого юрта Кипчацкие степи Крым-
ского государства и всех нагай и многих
татар и меж горских черкас Татцкой и Тев-
кетцкой великий государь благодатный и
храбрый  Ислам Гиреево царево величе-
ство”. Так называли себя крымские ханы.
Приведенный текст с некоторыми разли-
чиями содержится в большинстве посла-
ний крымского хана российскому царю [Па-
мятники дипломатических сношений…
1891а, 10, 17, 25; 1891б, 1, 8, 10, 26, 29,
41; Из истории сношений Москвы с Кры-
мом… 1906, 81, 85; Сборник некоторых…
1881, 31]. Аналогичным образом обраща-
лись и московские самодержцы к крым-
ским ханам: “Единого великого Бога неиз-
четною милостию и бусурманам закона,
давшего Пророка Магаммета и четырех
учеников его молитвою, великие орды и
великого юрта Крымского государства без-
численных многих Татар, и неизсчетных
Нагай и меж Горских Черкас Татцкий,
Тавкецкий, и всех многих бусурман вели-
кий и благодатный государь превысочай-
ший и правосудный Аноет Гирей царь, Ка-
зыгирея царя сын, Девлет Гиреева царева
величества внук, великие Орды и великого
Юрта”  [Памятники дипломатических сно-
шений… 1890, 43].

Особый интерес вызывает то, что крым-
ский хан  представлен как “Татцкой и Тев-
кетцкой великий государь”, что позволяет
среди подвластного крымским ханам на-
селения видеть народы – таты и тевке-
ты. Неопределенность локализации и не-
ясность происхождения данных терминов,
особенно названия таты, до сих пор вы-
зывают среди исследователей различные
мнения и диаметрально противоположные
версии. Так, упоминание в титулатуре
крымского хана рядом с  “межгорскими
Черкасами” “тацких и тевкецких народов”
дало основание Е. П. Алексеевой считать
татов и тевкетов адыгскими племенами и
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в соответствии с этим локализовать их на
Северо-Западном Кавказе [Алексеева
1957, 27]. Однако Н. Г. Волкова показала
надуманность доводов Е. П. Алексеевой и
совершенно справедливо отметила, что
таты  должны были проживать в Крыму
и не относились к адыгскому этническому
массиву, впрочем, как она предполагала, и
тевкеты [Волкова 1973, 46–49]. Относи-
тельно локализации тевкетов в Крыму мо-
гут существовать определенные колебания,
но нельзя сомневаться в том, что в ХVІІ в.
упомянутые в переписке крымского хана
“таты” действительно проживали в Кры-
му, а не на Северо-Западном Кавказе. Это
находит подтверждение во многих других
источниках.

К числу наиболее ранних сведений о
татах Крыма относится информация доми-
никанца Иоанна Галонифонтибуса, который
в начале ХV в. находился в Крыму. В сво-
ем сочинении “Книга познания мира” он
отмечает: “Вдоль и вокруг Черного моря
живут два малых народа: таты и некото-
рое число готов. В своей религии они сле-
дуют грекам и пользуются греческими бук-
вами. Готы претендуют на происхождение
от шотландцев и говорят, как англичане.
Они живут здесь вдоль побережья близ
Кафы, также  как и в Татарии и Кумании”
[Галонифонтибус 1980, 13]. Именно привяз-
ка И. Галонифонтибусом татов к готам и
Кафе заставляет видеть в них группу на-
селения Крыма, принадлежащую к право-
славному христианству. Последнее предпо-
ложение подтверждают данные этого же
автора об этноконфессиональном составе
населения “Великой Татарии” (Золотой
Орды. – О. Б.), куда входила значительная
часть Крымского полуострова: “В этой
стране много христиан, а именно: греки,
разные армяне, зики, готы, таты, воляки,
русские, черкесы, леки, асы, аланы, авары,
казикумухи и почти все они говорят на та-
тарском языке” [Галонифонтибус 1980, 15].
В данной ситуации непонятно, в какой час-
ти Крыма в начале ХV в. проживали таты.

Более же определенная локализация об-
ласти татов в Крыму содержится у совре-
менника И. Галонифонтибуса – западноев-
ропейского путешественника Ивана
Шильтбергера, который посетил Крым
между 1394 и 1421 гг. Данный информатор
сообщает о ситуации возле Кафы: “Далее
город Киркьер (Karckeri) в хорошей стра-

не, именуемой Sudi (Suti), но которую языч-
ники [татары-мусульмане. – О. Б.] назы-
вают Тат (That, Than). Она населена гре-
ческими христианами и производит
отличное вино” [Шильтбергер 1867, 57–58].
В другом месте сочинения И. Шильтбер-
гера среди языков, на которых “служат Богу
по греческому вероисповеданию” на 7-м
месте назван: “kuthia – у язычников thatt
(тат)” [Шильтбергер 1867, 101–102]. По
мнению переводчика  немецкого текста
“Путешествия” Ф. Бруна, название kuthia
следует связывать с термином Готия, по-
тому что армянское обозначение для Го-
тии – Коuth и Кuti. Следовательно, по
Ф. Бруну, область Sudi (Suti) – “ничто иное,
как ошибочное чтение армянской формы
имени Готии” [Шильтбергер 1867, 58,
прим. 4; Брун 1880, 236]. Что же касается
упоминаемого И. Шильтбергером города
Киркьер (Karckeri), то Ф. Брун считал, что
это более поздний Чуфут-Кале и он нахо-
дился там, “где была непременно горная
часть Тавриды, или Готия, называемая та-
тарами Тат” [Шильтбергер 1867, 57–58,
прим. 4]. Насколько предложенные вари-
анты переводов названий в сочинении за-
падноевропейского путешественника явля-
ются верными, предстоит еще установить.
В данном случае весьма сложно сказать,
какое первоначальное значение вкладыва-
лось в Крыму в термин тат.

После этого сообщения о татах как о
жителях Крыма снова появились лишь в
османский период – в конце ХVІ в. Одно
из них подтверждает более раннюю инфор-
мацию, согласно которой город Киркиер
(Чуфут-Кале) относился к области татов.
Речь идет о ярлыке крымского хана Дев-
лет-Гирея от 999 г. х. (1590–1591 гг.) на-
чальнику крепости Киркиер, которому вме-
нялось в обязанность взимать налог “с
привозимых тат-райя дров – с  каждого
бревна по 2 акча” [Протоколы заседаний…
1912, 27]. В данном случае весьма показа-
тельно, что таты были отнесены к обла-
гаемой налогами категории Османской им-
перии – райя. В связи с этим особый
интерес представляет определение терми-
на райя, которое предложил Г. Инальджик:
“В наиболее широком понимании слова
райя мусульмане или христиане были под-
данными империи, которые, в отличие от
военного сословия, являлись производите-
лями и платили налоги. В более узком зна-
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чении райя являлись крестьянами, которые
отличались от жителей городов и кочевни-
ков, имевших другой статус” [Інальджик
1998, 122]. Следовательно, под татами сле-
дует подразумевать облагаемое налогами
сельское население Южного Крыма.

В начале XVII в. с этого населения брали
различные налоги, о чем может свидетель-
ствовать налоговый список населения
Кафы, Ески Крыма (Солхата) и окружаю-
щих деревень, составленный в 1630 г. сбор-
щиком налогов Хасаном Агой. По его сло-
вам, сборщик налогов “приходит в землю
татов, причиняет много беспокойства, за-
носит мальчиков в возрасте 4–5 лет в на-
логовые списки и собирает налог из ото-
бранных”. По мнению Э. Шютца, в данном
случае речь идет о налоге детьми – дев-
ширме, которых подвластные туркам-ос-
манам народы, в первую очередь из числа
христиан, обязаны были поставлять в сул-
танское войско [Schtz 1977, 84–86].

О том, что в начале XVII в. таты про-
живали в сельской местности и также на-
ходились вблизи Кафы и Судака, свидетель-
ствует Армянская хроника 1615–1648 гг.,
составленная монахом Хачатуром из Кафы.
По его данным, в 1622 г. казаки на 33 су-
дах прибыли в порт Кафы и напали на го-
род и окрестности. Кроме того, “также они
разорили сады на земле татов”. В 1629 г.
казаки снова напали на побережье Крыма,
в результате атаке подвергся и Судак, а
также были причинены “разорения на зем-
ле татов” [Schtz 1977, 83–84]. Из доне-
сения крымского хана в Порту В. Д. Смир-
нов приводит данные о событиях,
разыгравшихся в Крыму  в 1649 г., т. е. во
время похода крымского хана в Польшу.
В то время нападению донских казаков под-
вергся буквально “берег под названием
татский иль, находящийся возле Балклги”.
В переводе В. Д. Смирнова данный фраг-
мент донесения предстал в таком виде:
“татское поселение близ Балаклавы”. Весь-
ма примечательно, что случившееся собы-
тие вызвало тогда беспокойство не только
у крымского хана, но и расстроило планы
Богдана Хмельницкого [Смирнов 1887,
542].  Исходя из этого можно считать, что
в первой половине XVII в. поселения татов
располагались в горах и на побережье не
только Восточного Крыма, но и  юго-за-
падной части полуострова. Вполне возмож-
но, что территория, населенная татами, в

документах османского времени имела
особое название.

В связи с этим особый интерес пред-
ставляет фирман крымского хана Мухам-
меда ІV к митрополиту крымскому Дави-
ду, посланный в 1062 г. х. (1652 г.), где
упомянута местность Тат-эли: “Да будет
известно, по получении сего Высочайшего
фирмана, достопочтейнешим из кадиев и
судей – рудникам доблестей и слова – Тат-
элискому, Карасускому, Балаклавскому и
Козловскому кадиям..., что состоящий мит-
рополит по моему Высочайшему берату
над неверными Тат-эли и принадлежащих
к нему местностей духовное лицо Давид
послал к нашим счастливым дверям чело-
века с прошением, жалуясь на тех, кто не
подчиняется установленным кануном (за-
коном) некоторым религиозным обрядам”
[Биярсланов 1889, 81]. В связи с этим осо-
бый интерес представляет мнение перевод-
чика фирмана – Мурата Бей Биярсланова,
что “Тат-эли – страна, где живут таты”
[Биярсланов 1889, 81, прим. 1]. Это сооб-
щение может свидетельствовать также о
том, что в середине XVII в. таты Южного
и Восточного Крыма относились к числу
христиан и имели своего митрополита.

Однако уже во второй половине XVII в.
ситуация с использованием термина тат
несколько изменилась. Об этом могут сви-
детельствовать довольно подробные све-
дения о татах Крыма турецкого путеше-
ственника Эвлии Челеби, который побывал
в Крыму в 1666–1667 гг. Описанию земли
татов в его “Книге путешествия” отведе-
но два отдельных раздела, а также неко-
торые фрагменты из других частей сочи-
нения. Один из них, носящий название
“Описание Яйлы Татского иля”, посвящен
описанию географического местоположе-
ния территории татов и местного населе-
ния: “Это высокие горы. С их высшей точ-
ки можно без труда осмотреть весь
Крымский остров, имеющий форму тре-
угольника. На восток и на запад от выше-
описанного Судака – горы Татского иля.
Но они опять же входят в кефинский эйя-
лет. Здесь много обрывистых гор и хреб-
тов. Весь народ здесь – греки и лазы, го-
ворящие по-гречески. Всего их до 15-ти
тысяч, татского народа, стрелков из ру-
жей. Когда они говорят между собой по-
гречески, употребляют выражения из ка-
кого-то другого языка” [Челеби 1999, 79].



Східний світ №3  2004 111

О.Б. Бубенок

В связи с этим особый интерес пред-
ставляют данные об особом языке татов,
содержащиеся в “Главе о наречии, присут-
ствующем в выражениях народа татов-
муртатов”: “Так как область татского иля
находится в кыбловой [юго-восточной. –
О. Б.] стороне Крымского острова, на краю
мыса, там есть своего рода трудные сло-
ва. Это не греческий, не чагатайский и не
лазский язык. Это какой-то другой язык.
Когда они говорят между собой, человек
удивляется” [Челеби 1999, 79]. Таким об-
разом, Эвлия Челеби дает нам понять, что
таты ранее говорили не на греческом, а на
каком-то другом языке.

Сведения о географическом положении
земли татов дополняет также информация
Эвлии Челеби об их соседях: “На север от
этих гор лежат степи, и все это татарская
земля...” [Челеби 1999, 79]. Исходя из све-
дений турецкого автора, можно предполо-
жить, что территория татов практически
охватывала весь Горный Крым. Немало-
важное значение имеют сведения Эвлии
Челеби о религии татов, которых он назвал
“муртаты”. По мнению Е. В. Бахревского –
переводчика сочинения Эвлии Челеби, тер-
мин муртат мог представлять собой ис-
каженное слово мурдад, что на арабском
языке означает “вероотступник” [Челеби
1999, 79, прим. 295]. Если жившие близ
Судака и Кафы таты в 60-е гг. ХVІІ в. уже
представляли собой вероотступников, то из
какой религии и в какую они перешли?

В главе “Книги путешествий” Эвлии Че-
леби, посвященной крепости Эски Кырым,
сказано: “...когда Крымский остров был в
руках генуэзских франков, хан... из татар-
ских ханов захватил Крым, но в руках не-
верных остались горы Татского иля, нахо-
дящиеся на берегу моря на обрывистых
скалах, и крепости Кефе, Судак, Мангуп,
Балаклава, Инкерман, Сар-керман и мно-
жество других крепостей. Половина Крым-
ского острова – степи Олмаган до крепос-
ти Орта – стала татарской, и татарский хан
заключил с неверными договор о мире, [по
которому] половина Крымского острова
оставалась франкской, а половина – татар-
ской” [Челеби 1999, 80]. Так как Эвлия
Челеби называет прежних жителей Тат-
ского иля “неверными”, то следует считать,
что раньше они не являлись мусульмана-
ми, а, значит, могли быть либо христиана-
ми, либо иудеями.

В XVII в. татов было так много в Крым-
ском ханстве, что для управления ими была
учреждена даже государственная долж-
ность – Тат-агасы. Исследователь архи-
вов крымских ханов Ф. Хартихай по этому
поводу отмечает: «Тат-агасы был управ-
ляющим земель, известных в делах посоль-
ского приказа под именем “татских”. Эти
земли были обитаемы христианами и со-
ставляли  удел хана; название свое они
получили от слова “тат”» [Хартихай 1866,
210]. Данные наблюдения интересны тем,
что позволяют отнести татов именно к чис-
лу христиан. Что же касается Тат-агасы,
то В. Х. Кондораки также считал, что он
являлся в Крымском  ханстве “министром
лесных дел, земель и народов, обитавших
на южном берегу” [Кондораки 1875, 11, 47].
Вполне возможно, что эта должность была
упомянута в документах московского по-
сольства в Крым в 1626–1628 гг. как “Тат-
Кирей князь” или “ага Татцкий” [Из исто-
рии сношений Москвы с Крымом… 1906,
9, 48, 72, 92]. Со временем татский фак-
тор стал настолько значительным для
Крыма, что даже в турецких документах
второй половины XVIII в. население полу-
острова стало разделяться на две группы
–  татар и татов [Сборник некоторых важ-
ных известий… 1881, 31].

После официального присоединения Кры-
ма к России термин тат  не исчез из упот-
ребления, а наоборот – стал все чаще фигу-
рировать в записках и отчетах европейских
путешественников и ученых, посещавших
Крым. Одним из них являлся академик Пал-
лас, который побывал на полуострове в
1793–1794 гг. Исследователь посетил тогда
три южнобережных татарских деревни –
Кикинепс, Лимена и Симеис – и отметил
особый антропологический тип местных та-
тар, отличающийся европеоидностью и
светлым цветом волос.  Эти особенности
позволили Палласу прийти к выводу: “... все
южнобережные татары суть остатки оби-
тавших здесь прежде народов и совершен-
но чужды монгольской расе; почему соб-
ственно крымские татары и считают их не
своими, а чужестранными, и называют пре-
зрительным именем Тат” [Паллас 1881,
150–151]. Данное сообщение позволяет
считать, что в конце XVIII в. термин тат
имел хождение внутри крымскотатарского
этноса и использовался степными и пред-
горными татарами для обозначения этни-
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чески родственного, но отличного по куль-
туре населения Южного Крыма.

Спустя несколько десятилетий среди та-
тар Лимены побывал В. Кондораки, кото-
рый также обратил внимание на особый ан-
тропологический тип местных татар,
которые, по его мнению, имели “гораздо
более сходства с черкесами, чем с грека-
ми”. Наблюдения, проведенные там, позво-
лили исследователю сделать вывод:
“... Монголо-татары при входе своем в
Крымский полуостров застали на южном
берегу особенный народ, который назвали
Татами – это мы знаем потому, что и те-
перь внутри Крыма степные и городские
татаре называют южнобережных мусуль-
ман этим именем, а полосу, начиная от Бай-
дарских ворот до Алушты, Ичелем. Не мо-
жет быть, чтобы название это относилось
собственно к грекам, которых было много
во внутренности их владений и независимо
от этого процветал второй Херсонес, герой-
ски отстаивающий свою свободу. Мы име-
ем еще одно основание для отличия южно-
бережных татар от прочих: это протяжный
или скорее певучий лад их речи, несвой-
ственный другой нации в Крыму.” [Кондо-
раки 1867, 27–34;  1873, 157–159]. Таким
образом, имеются основания считать та-
тами южнобережных татар, проживавших
в конце XVIII–ХІХ вв. как в юго-западной,
так и в восточной частях Крымского полу-
острова.

Именно часть упомянутых татов вмес-
те с остальными татарами покинула полу-
остров в 1854 г. во время Крымской войны
и поселилась в Добрудже, на территории
современных Румынии и Болгарии. По дан-
ным Э. Шютца, группа румынских татов
пришла на новую территорию из Байдарской
долины в Крыму, из 12 деревень вблизи горы
Яйла. Другая группа татов пришла из райо-
на Ичеля на южном побережье Крыма.
Язык татов Добруджи незначительно, но
отличается  от языка остальных татар
Добруджи. Таты и собственно татары
Добруджи отличаются также антропологиче-
ски. И если татары относятся к круглолицему
типу, то среди самих татов встречается два
типа, находящие аналогии как среди носи-
телей нордического типа, так и иранского
[Schtz 1977, 95–96].

Относительно оставшихся в Крыму та-
тов во второй половине ХІХ в. Ф. Брун от-
мечал, что термин тат в его время соб-

ственно крымские татары применяют “ко
всем инородным обитателям полуостро-
ва” [Брун 1880, 240–241]. Аналогичную
ситуацию зафиксировали в более позднее
время и другие исследователи, посетив-
шие Крым. Так, в начале ХХ в. С. Васю-
ков отмечал: “Горные татары (их прежде
звали таты) не принадлежат к монголь-
скому племени, напротив, это люди чисто
кавказской расы... Горцы исповедуют ма-
гометанство, но многоженство не приня-
то у них, и я не встречал даже богатых
татар, имевших двух, а тем более трех
жен” [Васюков 1904, 14]. В. Минорский в
начале ХХ в. также отметил: “На сегод-
няшний день ногайские татары Северного
Крыма называют именем Тат всех му-
сульман южного побережья полуострова”
[Minorsky 1987, 14]. Относительно этого в
начале 20-х гг. ХХ в. Б. А. Куфтин писал:
“Татары южного берега представляют
группу вполне определенную не только
географически, но и культурно. У татар
предгорного Крыма они известны под име-
нем татов” [Куфтин 1925, 24].

Такую же ситуацию в  конце 20-х гг.
ХХ в. зафиксировал и В. И. Филоненко:
«Крымские степные татары, ногайцы, та-
тар южнобережных и горных обыкновенно
называют “татами”. Стоит только появить-
ся в ногайской деревне какому-нибудь юж-
нобережному или горному татарину, боль-
шею частью это бывает мелкий торговец,
как ребятишки  встречают его такими воз-
гласами: “Тат кильды, тат кильды!” – “Тат”
пришел, “тат” пришел!”». По данным это-
го же исследователя, среди крымских та-
тар “название тат имеет насмешливое
значение, с известной долей презрения, как
будто таты  даже и не настоящие тата-
ры” [Филоненко 1928, 130, 132].

Богат на данную тему и фольклор крым-
ских татар. Так, пренебрежительное отно-
шение к татам было зафиксировано в по-
словице: “Талдан агач болмас, таттан адам
болмас” – “Из вербы не будет дерева, из
тата не будет человека” [Пословицы…
1915, 56]. Такие же мотивы присутствуют
и в поговорке: “Аккан тат, бабан тат, не
кирек сага балабат ат (ад)” – “Отец твой
тат, мать твоя тат, зачем тебе нужно
большое имя”. Кроме того, в своем фоль-
клоре крымские татары представляют та-
тов как очень упрямых людей, о чем сви-
детельствует пословица: “Тат дыр, инат
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дыр” – “Тат упрям”. У соседей же крым-
ских татар – караимов – к татам еще бо-
лее презрительное отношение. Они говорят:
“Таттан беттер” – “Хуже тата” [Послови-
цы… 1915, 132].

Более обобщающие сведения о распро-
странении термина тат среди тюркоязыч-
ного населения Крыма содержатся у со-
временного исследователя В. А. Бушакова:
“В Крыму татары северных предгорий на-
зывали татами население Южного берега,
как христианского греко- и тюркоязычно-
го, так и тюркоязычного мусульманского,
а ногайцы, которые обитали в степном Кры-
му, называли татами не только жителей
Южного берега, но и всех крымских татар”
[Бушаков 1996, 114–115].

Кроме степных и предгорных татар Кры-
ма, а также караимов, термин тат имел
распространение и среди греков, переселив-
шихся в 1778 г. из Южного Крыма в Се-
верное Приазовье, в район Мариуполя. Не-
посредственное отношение к данному
аспекту проблемы может иметь информа-
ция В. В. Радлова, относящаяся к концу
ХІХ – началу ХХ вв.: “В Крыму, в запад-
ной части южного берега я слышал, что
татары, живущие к северу от Судака, на-
зывались татами” [Радлов 1905, 899–900].
Аналогичную ситуацию зафиксировал
В. Григорович в середине ХІХ в. среди ма-
риупольских греков в Приазовье: “Поселе-
ние, известное под именем мариупольских
греков, на самом деле состоит из двух на-
родностей, и это заметно даже в очертани-
ях лиц. Первая, которую на месте называ-
ют Татами, вышла из Сугдайской епархии
и обитает в 12 или 15 селах. Эти Таты го-
ворят своеобразным греческим языком.
Вторая, которой прозвище базариане, не
зная по-гречески, говорит татарским язы-
ком. Она выселилась из Херсонской епар-
хии, что доказывают и названия сел меж-
ду Севастополем и Тепе-керменом”
[Григорович 1874, 5–6].

Сообщение В. Григоровича о неоднород-
ности мариупольских греков подтвердил
побывавший в Приазовье спустя несколь-
ко десятилетий Ф. Браун: «…одни из них,
так называемые тат, говорят по-гречес-
ки; они вышли, главным образом, из преж-
них Генуэзских владений южного берега
Крыма; –  другие, говорящие по-татарски, –
суть выходцы из юго-западной горной об-
ласти Крымского полуострова, т. е. имен-

но из той области, которая до 1475 г. со-
ставляла владение Манкупских или “Гот-
ских князей”». “Что касается языка
переселенцев, – продолжает далее иссле-
дователь, – то они, как я уже сказал, де-
лятся в этом отношении на две группы:
одни, так называемые тат, говорят на
своеобразном греческом наречии, которое
они называют аила; но, кроме того, все
таты понимают и говорят также и по-та-
тарски; песни их даже все исключительно
татарские; греческих песен они не помнят.
Другая группа, говорящая по-татарски, вов-
се не знает греческого языка... Но Татары
[тюркоязычные греки. – О. Б.] помнят, что
и они говорили когда-то по-гречески” [Браун
1890, 78, 84–85]. Однако из сообщений
В. Григоровича и Ф. Брауна так и не ясно,
в каком качестве первоначально термин
тат  использовался в среде мариуполь-
ских греков – как самоназвание одной из
групп этого населения или как обозначение
со стороны соседей.

Не внесли определенной ясности в ре-
шение этого вопроса и современные иссле-
дователи мариупольских греков И. С. По-
номарева и Е. И. Назарьев. Они допускают,
что в прошлом существовала “двухзнач-
ность этнонима таты, возможность ис-
пользования его как относительно румеев
[эллинофонов. – О. Б.], так и урумов [тюр-
кофонов. – О. Б.], которые населяют
Северное Приазовье”. Упомянутые иссле-
дователи отмечают, что данные этногра-
фических исследований не вносят ясности
в решение этого вопроса: «Румеи, прежде
всего, говорят “татча былеим” – “знаю по-
татски”. Это дает право отметить употреб-
ление слова тат в качестве самоназва-
ния. Урумы, относительно своих земляков,
придают насмешливый оттенок выражени-
ям “тать киш” – “татская стоянка”, “ча-
рух – ашаган тать” – “тот, который съел
свои постолы – тат”» [Пономарьова, На-
зар’єв 2000, 198].

Наблюдения другого современного ис-
следователя, А. Н. Гаркавца, отличаются
большей определенностью в решении рас-
сматриваемого вопроса. По его данным,
для обозначения тюркоязычных греков
Северного Приазовья сейчас используют
не только слово базариане, но и термины
греко-татары  и урумы. Последний пред-
ставляет самоназвание данной этнической
группы. Что же касается эллиноязычной
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части мариупольских греков, то относи-
тельно их используются термины греко-
эллины и румеи, где последнее слово пред-
ставляет самоназвание. По словам
А. Гаркавца, “самоназвания румей и урум
имеют общее происхождение – они проис-
ходят от названия Византии как нового
Рима и столицы Восточно-Римской импе-
рии”. Что же касается использования тер-
мина тат, то исследователь отмечает, что
“урумы и сегодня называют румеев тата-
ми” [Гаркавець 1999, 6].

Таким образом, наблюдения этнографов
и филологов позволяют считать, что тер-
мин тат не использовался в среде мариу-
польских греков как самоназвание одной из
групп этой этнической общности – тата-
ми называли тюркоязычные выходцы из
юго-западной части Крыма своих эллино-
язычных соплеменников, вышедших из ра-
йона Судака. Поэтому большие сомнения
вызывает утверждение Б. А. Куфтина, “что
татами называют себя также те из Мариу-
польских греков, выселенных в 1778 г. из
Крыма, которые, будучи выходцами из
прежних генуэзских колоний, в противопо-
ложность грекам юго-западной части гор-
ного Крыма, говорящим только по-татар-
ски, сохранили родной греческий диалект
аила” [Куфтин 1925, 24].

Несмотря на это, большой интерес пред-
ставляет другая информация Б. А. Куфти-
на о распространении термина тат как са-
моназвания среди южнобережных татар
Крыма: “Этим именем называют себя и
сами татары наиболее глухих деревень Су-
дакского района из бывших генуэзских ко-
лоний, например д. Ускют, Шилень, Ай-Се-
рез и др.” [Куфтин 1925, 24]. Весьма
примечательно, что только в ХХ в. иссле-
дователи стали отмечать, что татары Юж-
ного Крыма в качестве самоназвания нача-
ли использовать термин тат. Так, в
справочнике “Народы мира”, изданном в
конце 80-х гг. ХХ в., в статье “Татары крым-
ские” сказано: “Татары крымские состояли
из трех субэтнических групп: степных та-
тар, предгорных татар, южнобережных та-
тар (самоназвание – тат); иногда выделя-
ется субэтническая группа потомков ногаев
(ногай, ногайлар), смешавшихся со степ-
ными татарами. Сформировались в резуль-
тате слияния мигрировавшего в Крым  пре-
имущественно кочевого тюркоязычного
населения и обитавших здесь оседлых жи-

телей горных и прибрежных частей полуост-
рова” [Татары крымские 1988, 434–435].
Подобного мнения в последнее время  при-
держивается также В. А. Бушаков, который
считает, что термин тат, вне зависимости
от своего первоначального значения, с те-
чением времени стал “самоназванием час-
ти автохтонного населения горного Крыма”
[Бушаков 1996, 116]. И. С. Пономарева и
Е. И. Назарьев, в свою очередь, также от-
мечают, что “татами называли себя та-
тары, которые жили на север от Судака”.
“Это, – считают исследователи, – пример
распространения слова таты в качестве
самоназвания в Крыму” [Пономарьова, На-
зар’єв 2000, 204].

Таким образом, на фоне изложенного не
совсем ясно: а) где находилась первона-
чальная территория расселения татского
населения в Крыму; б) каким образом тер-
мин тат распространялся на территории
Крымского полуострова; в) к каким этни-
ческим группам относились носители
данного термина; г) какие значения вкла-
дывали жители Крыма в данное слово в раз-
личные периоды истории; д) являлся ли
термин тат  с самого начала самоназва-
нием части населения Крыма; е) какую
семантическую нагрузку нес данный тер-
мин во время появления на полуострове;
ж) кто первым и когда принес слово тат
в Крым и способствовал его распростра-
нению на полуострове?

Особый интерес в связи с этим пред-
ставляет информация В. Кондораки о на-
родных толкованиях семантики и происхож-
дения термина тат, распространенных
среди крымских татар еще в недалеком
прошлом: “...таты-же или тат имеют по-
чти тот-же смысл [гора. – О. Б.] на татар-
ском языке с тем же добавлением, что про-
исходят от слова тау или тав, означающее
лесную гору; некоторые же из татар пред-
полагают, что слово это относится прямо к
горе, подтверждают мнение свое именем
Палат-горы, которая называется обитате-
лями подошвы ее по ту сторону Южного
берега Чатыр тау” [Кондораки 1867, 34;
1873, 159].

Подобные версии об этимологии слова
тат, бытующие среди крымских татар,
приводит также В. И. Филоненко: “Здесь мы
не находим единства. Одни пытаются отож-
дествить слово тат со словом тау, соб-
ственно гора, а у крымских татар также и
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лес. И говорят: тат образовалось из тау
– лес, и означает такого человека, который
живет ближе к лесу, в противоположность
тем людям, в данном случае ногайцам, ко-
нечно, которые, как известно, живут в сте-
пях. Другие пытаются связать тат со сло-
вом инат – упрямый” [Филоненко 1928, 32].

Однако народные этимологии не могут
удовлетворить современных ученых. Проб-
лема крымских татов на протяжении бо-
лее двух столетий затрагивалась в различ-
ных работах исследователей Крыма.
В связи с этим наметилось несколько под-
ходов относительно интерпретации семан-
тических значений термина тат и в соот-
ветствии с этим его использования для
определенной части населения Крыма.

Наиболее распространенной является
версия, согласно которой термин тат пред-
ставлял собой этническое наименование
части населения Крыма. Еще в ХІХ в.
О. Блау высказался в пользу того, что со-
временные ему таты Крыма и Северного
Приазовья представляют собой потомков
народности фатеи–таты, которая в ІІІ в.
н. э. проживала, соответственно боспор-
ским надписям, вблизи Меотиды – Азов-
ского моря [Blau 1876, 556–587]. Анало-
гичные сведения привел в своей статье
В. И. Филоненко. По его данным, еще в
титуле боспорских царей в ІV в. до н. э. упо-
мянут народ таты. Сведения о народе
таты мэотийские, считает В. И. Фило-
ненко, имеются также у таких позднеан-
тичных авторов, как Птолемей и Помпо-
ний Мела, что допускает заимствование из
более древнего источника. Но В. И. Фило-
ненко не считал современных ему татов
Крыма потомками народа таты времен
античности [Филоненко 1928, 131]. И для
этого имеются весьма серьезные основа-
ния – около полутора тысяч лет в письмен-
ных документах отсутствуют какие-либо
упоминания о народности таты, которая
предположительно должна была проживать
в Крыму или на соседних территориях.
К этому следует добавить, что первые све-
дения о нахождении татов в Крыму отно-
сятся лишь к началу ХV в. Как уже
отмечалось, о них впервые упоминают
И. Галонифонтибус  [Галонифонтибус 1980,
13, 15] и И. Шильтбергер [Шильтбергер
1867, 57–58, 236].

Гипотеза, предложенная В. Х. Кондора-
ки, также вызывает определенные возра-

жения: “Самое название Таты довольно
сходственно со словом Тавры. Тожде-
ственность их выражается также и в зна-
чении: нам объясняли уже, что название
Тавриды происходит от ассирийского
гора” [Кондораки 1867, 34; 1873, 159]. В
данном случае весьма непонятна с
филологической точки зрения возмож-
ность трансформации термина тавры в
таты. В то же время, распространение
далеко за пределами Крыма групп насе-
ления, носящих наименование таты, от-
нюдь не может означать, что они являют-
ся потомками тавров.

В. В. Радлов считал татов южного бе-
рега Крыма потомками генуэзцев, а С. Ва-
сюков – потомками генуэзцев и венециан-
цев. Основанием для таких утверждений
стало то, что ранее в данном районе суще-
ствовали генуэзские и венецианские коло-
нии, которые пришли в упадок вследствие
экспансии на полуостров татар и турок-ос-
манов, что привело к уходу этого населе-
ния в горы. При этом В. В. Радлов вкла-
дывал в понятие таты смысловое
значение – “подданные”, “зависимое насе-
ление” и т. п. [Радлов 1905, 899–900; Ва-
сюков 1904, 14]. В сложившейся ситуации,
с одной стороны, весьма сложно согласить-
ся с тем, что до вторжения турок-османов
в Крым в 1475 г. все генуэзцы и венециан-
цы южного побережья полуострова нахо-
дились в зависимом положении от крым-
ских ханов. С другой стороны, совсем не
понятно, как должны были бы называться
потомки других исчезнувших народов
Южного Крыма – готов, аланов и др.

Подобных взглядов на семантические
значения термина тат придерживался
Ф. Брун, который также считал, что тата-
ры вкладывали в это слово смысловое зна-
чение – “покоренный народ”. Однако ис-
следователь, в соответствии со своей
интерпретацией инф7ормации И. Шильт-
бергера, считал, что татары первоначаль-
но называли татами готов. По мнению Ф. Б-
руна, со временем данное наименование
стало применяться “ко всем инородным
обитателям острова” [Шильтбергер 1867,
58, прим. 4; Брун 1880, 241]. В сложившей-
ся ситуации весьма уместно напомнить,
что лишь через несколько десятилетий пос-
ле путешествия И. Шильтбергера в 1475 г.
турками-османами было завоевано незави-
симое княжество Феодоро. Оно существо-
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вало в горах Южного Крыма. Основу его
населения составляли готы и представите-
ли других народностей. Весьма примеча-
тельно, что еще в свое время на это
несоответствие обратил внимание В. Ми-
норский [Minorsky 1987, 698]. Следователь-
но, первоначально татами могли называть
не готов, так как в понятие таты вклады-
вались иные смысловые значения.

Современные исследователи ситуации с
этнонимами среди мариупольских греков –
И. С. Пономарева и Е. И. Назарьев – так-
же видят в татах отдельный народ. Исходя
из сообщения Эвлии Челеби, они высказали
предположение: “Если таты  были похожи
на греков, то это были не греки. Таким об-
разом, на территории Северного Приазовья
где-то потерялись следы целой народности,
судьба которой напоминает судьбу этниче-
ских групп, которые подвергались постоян-
ным гонениям”. Проанализировав различные
ситуации с использованием термина тат
в среде тюркоязычного и ираноязычного
населения районов, весьма удаленных от
Крыма,  исследователи остановились на
двух семантических значениях слова тат –
“ираноязычный”, “чужой”, что, по их мне-
нию, могло получить распространение на
Крымском полуострове.  В связи с этим
были  сделаны весьма спорные выводы: «В
значении “чужой” этноним таты начал ис-
пользоваться тюрками в первые века н. э.
Потом это слово перешло к иранцам, и они
принесли его на Кавказ, где и в наше время
живет народность таты. Иранцы или же
сами тюрки принесли слово таты в Крым
(это сделали ираноязычные скифы или ос-
маны, потомки древних тюрок). После того,
как татары Крыма стали вассалами Осман-
ской империи, у них появилось больше воз-
можностей (хотя, скорее, необходимости)
пользоваться языковыми средствами осма-
нов. “Мариупольские греки” вывезли это
слово из Крыма, заимствовав его от татар»
[Пономарьова, Назар’єв 2000, 199–205].
Если не затрагивать вопрос о том, когда по-
явился термин тат (до нашей эры или пос-
ле), то непонятной будет идея причастности
скифов или османов к появлению в Крыму
термина тат. С одной стороны, маловеро-
ятно, чтобы народ таты  мог появиться в
Крыму в середине І тыс. до н. э., и при этом
о его существовании на полуострове пись-
менные источники могли бы молчать почти
две тысячи лет, вплоть до середины

ІІ тыс. н. э. С другой стороны, как было ска-
зано выше, турки-османы появились в Кры-
му только в 1475 г., а первые упоминания о
татах Крыма относятся еще к началу ХV в.
Если исходить из предложенной И. С. По-
номаревой и Е. И. Назарьевым версии, со-
гласно которой термин тат в Крыму имел
отношение к ираноязычным жителям, то
следует вспомнить, что кроме скифов в бо-
лее поздние времена на полуострове прожи-
вали и другие ираноязычные этнические
общности – сарматы, аланы и др.

В связи с этим особого внимания заслу-
живает уже упомянутая гипотеза А. Н. Кар-
санова, согласно которой термин тат в
Крыму использовался исключительно для
обозначения тюрками местного ираноязыч-
ного населения, каковыми на полуострове во
времена средневековья являлись крымские
аланы. В качестве доказательства этого
были приведены данные некоторых средне-
вековых письменных источников, которые,
по мнению А. Н. Карсанова, могут доказы-
вать преемственность доосманского алан-
ского населения Крыма и позднесредневе-
ковых местных татов [Карсанов 1992,
164–167]. В данной ситуации не совсем
ясно, почему для обозначения аланов тюр-
коязычные обитатели Крыма и в османский
период продолжали использовать этничес-
кий термин Ас [Іналджик 1996, 318–319],
весьма распространенный среди многих
тюркоязычных народов [Радлов 1893, 359,
535; Немет 1960, 4]. В связи с этим не со-
всем понятно, как могли называться в ос-
манский период потомки некоторых других
нетюркоязычных народов Южного Крыма –
готов, генуэзцев и др.

Как уже отмечалось, Э. Шютц также
считал термин тат  этнонимом, исполь-
зуемым в позднее средневековье для обо-
значения особой народности Южного Кры-
ма, которая, по его мнению, образовалась
в результате смешения местных аланов и
готов. Данное предположение было сдела-
но на основе сопоставления сведений о рас-
селении аланов и готов в более ранних
средневековых источниках с информацией
позднесредневековых текстов о локализа-
ции татов в Крыму. Кроме того, Э. Шютц
считал, что семантические значения тер-
мина тат  в Крыму, также как и в других
районах, менялись с течением времени. По
мнению исследователя, данный термин в
среде тюрок-татар первоначально мог
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иметь значение “ираноязычный народ”, со
временем приобретший значение “сосед-
ний покоренный народ”. Позже, как счита-
ет Э. Шютц, при использовании термина
тат  произошла трансформация понятия
“соседний, покоренный народ” в новое зна-
чение “действительный сосед”. В конеч-
ном результате “могло случиться расши-
рение значения, после всего выходящее из
обозначения специального ираноязычного
соседа и выводящее в этническом назва-
нии обозначения для различных народов или
этнических групп, чуждых тюркам-тата-
рам, что наблюдается в существовании
двух различных групп крымских татов”
[Schütz 1977, 97–98].

И если одна группа исследователей Кры-
ма придерживалась мнения, что термин
тат являлся, прежде всего, этническим
наименованием, то другие ученые вклады-
вали в данное слово иные значения. Так, в
свою очередь, академик Паллас считал,
что в термин тат северные тюркоязыч-
ные соседи южнобережных татар вклады-
вали презрительное значение, которое долж-
но было бы означать “чужестранные”
[Паллас 1881, 151]. Н. Г. Волкова же по-
лагала, что термин тат  означал “все по-
коренное нетатарское население Крыма”
как прибрежной, так и горной части полу-
острова [Волкова 1973, 46–49]. В. А. Бу-
шаков высказал версию, что в Крыму та-
тары в термин тат вкладывали значения
“немой”, “заика”, “говорящий на непонят-
ном языке”, что напоминает ситуацию со
славянским обозначением западных сосе-
дей “немец” [Бушаков 1996, 114–116].
В. Минорский также полагал, что крымские
таты – это “магометанское население по-
луострова, которое представляет смеше-
ние народов, которые были тюркизирова-
ны” [Minorsky 1987, 698].

В связи с этим особого внимания заслу-
живает гипотеза В. И. Филоненко, считав-
шего, что ранее предки современных ему
татов придерживались греческого христи-
анства, а позже вынуждены были перейти в
ислам. Это дало основания В. И. Филоненко
сделать следующие выводы: “... тат  в
устах степных крымских татар есть не что
иное как испорченное и забытое, конечно,

теперь арабское муртад, т. е. тот человек,
который оставляет старую религию и при-
нимает другую новую веру, вероотступник,
ренегат, а также человек подлый, низкий,
презренный. С течением времени произош-
ло, что начальный слог мур- отпал, а конеч-
ный звонкий [д] стал звучать как глухой [т]”
[Филонеко 1928, 132]. Однако Эвлия Челе-
би впервые фиксирует термин муртаты-
таты в Крыму лишь в 60-е гг. ХVІІ в. [Че-
леби 1999, 79–80], хотя термин тат в
Крыму был зафиксирован письменными ис-
точниками уже в начале ХV в.

Со своей стороны Мурат Бей Биярсла-
нов при анализе османских документов
крымского происхождения, написанных в
середине ХVІІ в., пришел к выводу, что уже
тогда татами называлось христианское и
мусульманское население Южного Крыма,
которое проживало на территориях, ранее
населенных христианами [Биярсланов 1889,
81, прим. 1]. Подобного мнения придержи-
вался также Ф. Хартихай, считавший, что
в Крыму  слово тат  “означает христиан
и в особенности греков” [Хартихай 1866,
210]. В настоящее время  Я. Р. Дашкевич
также полагает, что таты Крыма – это “ис-
ламизированные выходцы из различной хри-
стианской среды” [Дашкевич 2000, 14].

Таким образом, существование различ-
ных диаметрально противоположных мне-
ний исследователей истории Крыма отно-
сительно распространения и смысловых
значений термина тат  на полуострове
свидетельствует, что данная проблема еще
далека от своего окончательного разреше-
ния. Причина этого в том, что данные пись-
менных источников еще не в достаточной
мере сопоставлялись со сведениями этно-
графического характера. Кроме того, про-
блема татов Крыма еще не рассматрива-
лась детально в территориальном и
хронологическом аспектах: необходимо ис-
ходить из того, что в различные периоды
истории термин тат  был распространен
в определенных частях Крыма и в соот-
ветствии с этнополитической ситуацией на
полуострове нес в себе различные смыс-
ловые значения. Поэтому задача данного
исследования и состоит именно в соблю-
дении предложенных принципов анализа.

(Продолжение следует)
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Публікації останніх років свідчать про
підвищений інтерес до візантологічної проб-
лематики. Численні видання (і періодичні, і
монографічні) презентують її історію [Ци-
ганкова 1996, 123–133; Щербань 2003,
516], дослідження і як самостійну галузь
історичної науки [Айбабин 1999; Византий-
ская Таврика 1991; Острогорський 2002;
Шевченко 2001, 121–123; Shevchenko
2003], і як допоміжну дисципліну україно-
знавства [Головко 2003, 44–59; Пуцко 1991,
26–41; Пуцко 1993, 133], відновлюють у
пам’яті персоналії [Матвеева 2002; Черні-
ков 2003, 149–154; Непомнящий 2001, 70–
79], без знання яких неможливо уявити собі
подальший розвиток цієї науки.

Зазначені публікації, зокрема й україно-
знавчого напрямку, показують, що така си-
туація, коли “... не існує систематичного сту-
діювання візантійсько-українських впливів у
різних галузях культури, і тому завданням
ВУАН є заповнення цієї лакуни” [Циганкова
1996, 129], поступово змінюється на краще.
Але “прерванная связь времен” продовжує
відчуватись, оскільки в жодній публікації
навіть і не згадується одне із завдань Візан-
тологічної комісії – створення джерелознав-
чої бази візантології, у тому числі й ката-
логів наявності та втрат свідоцтв візантійської
спадщини на теренах України.

На необхідність складання такої джере-
лознавчої бази взагалі та з українознавчим
ухилом зокрема ще 1929 року звертав увагу
П.П. Кудрявцев, знаний візантолог і голова
Візантологічної комісії: “...важко визначити
іншу культуру, яка мала б на українську куль-
туру такий глибокий і довготривалий вплив і
залишила б слід у письменстві, мистецтві,
праві, релігії, навіть, техніці” [Циганкова 1996,
130]. Нині з’ясування джерелознавчої бази
та складання каталогів має враховувати як
або втрачені назавжди, або розпорошені по
світу, так і наявні джерела (матеріальні, пи-
семні, образотворчі). Щодо першого напрям-
ку, то у періодиці на початку 90-х рр. XX сто-
ліття з’являються статті В. Пуцка [Пуцко
1991, 26–41; Пуцко 1993, 133]. Про наявні

джерела візантійського походження свідчить
Каталог виставки з нагоди ювілею Київсь-
кого Церковно-археологічного музею [Ката-
лог... 2002, 8–10], де серед інших матеріалів
міститься опис подібних предметів, що над-
ходили до музею у складі різних колекцій
(Порфирія Успенського, Андрія Муравйова
тощо).

Про несподіванки, на які можна очіку-
вати при роботі над таким зведеним ката-
логом, свідчить, наприклад, колекція Му-
зею Волинської ікони, відділу Волинського
краєзнавчого музею, де з 15 вересня 2000 р.
міститься Чудотворна ікона Холмської
Божої Матері – ікона, подарована музею на
вічне зберігання Всесвітнім товариством
холмщан, про яку у радянській та й у неза-
лежній Україні мало хто чув до недавнього
часу, і яка постала об’єктом опису видан-
ня, що рецензується [Романюк 2003].

Відомості про цю ікону зберігались у ро-
динах холмщан, які були змушені покинути
рідні домівки внаслідок подій ІІ-ї світової
війни. Знало про неї вузьке коло фахівців з
історії духовної спадщини Київської Русі, ук-
раїнського книгодрукування [Запаско, Ісає-
вич, 1981], визвольних змагань під прово-
дом Богдана Хмельницького [Свєшніков
1993, 28]. Про неї чули студенти, котрі слу-
хали лекції знаного фахівця з історії мис-
тецтв і захоплюючого лектора Л.С. Міляє-
вої, серед яких Олена Романюк, Анатолій
Квасюк, Віктор Федосюк, котрі внаслідок
збігу обставин опинились біля ікони, коли
постало питання про її повернення з небут-
тя [Романюк 2003, 22], і завдяки яким з’я-
вилось видання “Чудотворна ікона Холм-
ської Богородиці”.

Мистецтвознавець Олена Романюк, на-
уковий співробітник Музею ікони, та Ана-
толій Квасюк, реставратор і завідувач рес-
тавраційної майстерні, першими у XXI ст.
ввели до наукового обігу візантійську ікону
XI–XII ст. [Александрович, 2001, 38; Ква-
сюк, Романюк 2000, 14–18] і довели, що
саме ця ікона і є втраченою, але тепер по-
вернена чудотворною іконою Холмської Бо-

ÐÅÖÅÍÇ²¯

Олена Романюк. Чудотворна ікона Холмської Богородиці. Відродження з не-
буття. Віктор Федосюк. Дизайн. Григорій Заблоцький (Холм, Польща), Анатолій Ква-
сюк (Луцьк), Володимир Цитович (Київ), Віктор Чухрай (Луцьк, Україна). Фото. – Луцьк:
Ініціал, 2003.
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гоматері. Фотофіксацію результатів рестав-
рації на першому етапі їм допомагав роби-
ти Віктор Чухрай, фотограф видавництва
“Ініціал” [Романюк 2003, 22]. Творчий союз
музею і видавництва отримав щасливе про-
довження. Світ побачив науково-популяр-
ний нарис “Чудотворна ікона Холмської Бо-
городиці. Повернення з небуття”. Видання
складається з тексту Олени Романюк (35
сторінок), ретельно підібраних нею образот-
ворчих матеріалів (64 ілюстрації) та вибра-
ної бібліографії (43 твори чотирьма мова-
ми, що виходили у Сполучених Штатах,
Канаді, Польщі, Росії, Україні), та двох мо-
литов до Пресвятої Богородиці перед чу-
дотворним образом у перекладі україн-
ською мовою архієпископа Холмського і
Підляського Іларіона (професора Івана
Огієнка), здійсненого 1943 р. у Холмі.

Це видання в черговий раз підтвердило,
наскільки Україна багата на рідкісні та уні-
кальні пам’ятки духовності як рухомі, так і
нерухомі. Проте лише дві із них, а саме
Софія Київська (нерухома) та Холмська
ікона Богородиці (рухома), “одна з чотирьох
відомих апостольських ікон, якими володі-
ла Київська Русь” [Романюк 2003, 3], прой-
шли крізь усі етапи становлення і розвитку
України та українців. І якщо майбутнє Софії
Київської – проблематичне, внаслідок дій
сучасних манкуртів, то ікону після стількох
століть мук та поневірянь спіткала інша
доля.

Богородиця Холмська, ікона Пріснодіви
з Немовлям, до якої Яків Суша, єпископ
Холмський, звертався як до “заступниці,
утішительки, прихистку, цілительки, влади-
чиці, матері” [Романюк 2003, 15], а митро-
полит Іларіон називав “Опікункою усього
українського народу та усієї Української
землі” [Романюк 2003, 18], сповна розді-
лила долю свого народу і рідної домівки.

Як пише Олена Романюк, за переказа-
ми ікона, написана євангелістом Лукою [До
візантійського контексту... 2001; Ременяка
2003, 85–87], з’являється на давньоукраїн-
ських теренах і Холмській землі зокрема
завдяки князю Володимиру I, засновнику
першої незалежної держави на етнічних ук-
раїнських землях. За літописами, Данило
Галицький, правитель Галицько-Волинської
держави – спадкоємиці Київської Русі, опі-
кувався іконою Богородиці і побудував у
місті Холмі на її честь церкву. Під час мон-
голо-татарської навали з ікони здерли до-

рогоцінні ризи, нанесли пошкодження, які
потім у гравюрі через століття відтворив
О. Тарасевич, і залишили серед руїн храму.
З переходом в Унію Холмського православ-
ного єпископа Діонісія Збируйського святий
образ опинився у руках греко-католиків. За
часів Визвольної війни під проводом Бог-
дана Хмельницького ікона переходила з рук
у руки і навіть отримала назву Військова
[Романюк 2003, 7]. Її коронували в 1765 р.
як католицьку святиню, потім у 1875 р. по-
вертали до православ’я, а вона, попри все,
лишалася “Правдивою заступницею і
вірною Потішителькою”. Ікону грабували,
як грабували пересічний люд, – від цього
залишалися сліди. У 20–30-х рр. XX ст. її
розібрали на окремі дошки – так само, як у
черговий раз було розділено між іншими
державами Україну. У тому ж XX ст. Бого-
родиця вирушала і в евакуацію, і в емігра-
цію, пережила страхіття насильницького
переселення разом із холмщанами. І пере-
бувала вона у схроні, аж поки Україна, так
само як і ікона, не постала як Phoenix
redivivus, або “Фенікс відроджений”.

Розповідь Олени Романюк про ікону є
фактично викладом історії України, її істо-
рико-культурних областей – Волині та Холм-
щини, взаємовідносин пастиря і пастви, пе-
ресічної української родини та окремої
людини. О.Романюк створила стислий
змістовний, не перевантажений складною
термінологією текст, досягнувши золотої
середини між професійним науковим дос-
лідженням здобутих матеріалів та їхнім лег-
ким популярним описом. Їй вдалося запо-
бігти і зайвої патетики, і надмірного
емоційного навантаження, що їх викликає
практично кожен епізод з історії буття
Холмської Богородиці. Емоційне тло, вра-
жаюче і проникливе за змістом, економне
за викладом, формується прямим цитуван-
ням літописів, творів єпископа Якова Суші,
митрополита Іларіона.

Чітко визначений автором і адресат ви-
дання – майже усі верстви населення, у
тому числі й іншомовні (можна сказати, й
неосвічені), оскільки багатошаровий обра-
зотворчий супровід у вигляді чорно-білих
та кольорових ілюстрацій утворює ще один,
але цього разу зоровий, пояснювальний
текст. Портретний ряд презентує постаті
державних діячів, історичних осіб, пере-
січних людей, котрі мали відношення до
ікони. Зображення міста та фронтонів хра-
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му вводять до міста дії – Холма та Холм-
ського кафедрального собору, місць пере-
бування святині. Образи Богородиці,  по-
дані у виданні, демонструють її різні форми
втілення (іконопис, графіка, медальєрне та
ювелірне мистецтво тощо) у кількох кон-
фесійних традиціях (православній, уніатській,
католицькій). Усе це разом відтворює істо-
ричний контекст існування національної свя-
тині. Окремий ряд фотографій засвідчує
стан збереження пам’ятки і поступові ви-
важені кроки реставраторів, зокрема Ана-
толія Квасюка, якому пощастило наблизи-
тися до відкриття справжнього лику ікони, і
виконані ним роботи “свідчать про високий
професіоналізм розкриття” [Цитович
2003, 98], та Володимира Цитовича, який
на зворотному боці ікони після зйомок в
інфрачервоному випромінюванні розшифру-
вав і датував написи (грецька мова, почерк
XVII ст.) [Романюк 2003, 26].

Особливий об’єкт опису вимагав
відповідного художнього рішення. Віктор Фе-
досюк, працюючи над художнім оформлен-
ням видання, спирався на традиції української
літургійної книги – як рукописної, так і дру-
кованої. Про це свідчать загальні пропорції
видання, залежність розмірів літер назви і
літер тексту від домірності елементів лику,
стилізація назви під слов’янську в’язь, вико-
ристання кіноварі у назві на обкладинці і в
ініціалі на першому аркуші, розміщення ілю-
страцій на полях. Надзвичайно вдалим є
рішення про винесення на лицеву обкладин-
ку найважливішого фраґменту ікони – ликів
Богородиці і Немовляти. Таким чином відбу-
вається чудо, – за словами єпископа Якова
Суші “...кожного, хто дивиться на Неї, Вона
ранить своїм голубиним оком”, – виникає ре-
акція привертання уваги. Текст і елементи
його оформлення існують як цілісність. Єдина
заставка у тексті – гравюра, присвячена
коронації ікони 1765 р., фактично постає екс-
позицією всієї наступної розповіді про ікону.
Якість видання дозволяє роздивитись у под-
робицях етапи коронування: урочисту ходу
прочан, тріумфальні арки, храми усіх трьох
конфесій, артилерію для салютування; уточ-
нити інші, часом добре відомі за іншими пуб-
лікаціями, ілюстрації тощо.

Приємно також відзначити, що підготов-
ка видання деякою мірою є результатом
міжнародної співпраці, оскільки частина об-
разотворчого матеріалу з’явилась внаслідок
допомоги п. Христини Март, директора

Холмського музею (Польща), та фотографа
того ж музею п. Григорія Заблоцького. До-
помогли Олені Романюк і холмщани: п. Во-
лодимир Гаврилюк – унікальними матеріа-
лами з власної колекції (поштівки, фото, книги,
пам’ятна медаль), п. Надія Горлицька – фото
з сімейного альбому, п. Анатолій Суріков –
книгами, фото, медальйонами.

“Чудотворна ікона Холмської Богородиці”
Олени Романюк є першою розвідкою в
XXI ст., яка розглядає вцілілу візантійську
ікону князівської доби у контексті українсь-
кого буття. Науково-популярне видання, його
мета й завдання визначили, відповідно, на-
прямок і обсяг тексту. Без сумніву, у наступ-
ному науковому виданні авторка значно
більше приділить уваги дослідницькій час-
тині. Окрім того, знімуться деякі неточності,
що вимагають додаткової перевірки, як от
дата заснування Холма – 1223 [Романюк
2003, 4] чи 30-ті рр. XII ст., чи 1237 р.; транс-
крипція голландського імені ювеліра –
В. Жоде [Романюк 2003, 10] чи В. Йоде;
розміри антипедіуму – 213 і 93 [Романюк
2003, 10] чи 218 і 98 тощо. Щодо художньо-
го оформлення, то шкода, що не вдалося пов-
ністю витримати відповідність відтворених
зображень на полях змісту тексту.

Наведені вище приклади недоліків жод-
ним чином не впливають на цінність викона-
ної роботи, поява якої привернула увагу, окрім
інших, до проблем з’ясування візантійських
підвалин духовної спадщини Київської Русі,
наявності відповідних джерел у зібраннях
України та необхідності складання національ-
ного реєстру візантійських пам’яток Украї-
ни. Питання коли, звідки і куди могла потра-
пити ікона Холмської Богородиці, вимагає
також уваги й до уточнення прямих контактів
з Візантією не лише Києва, але й інших того-
часних центрів, зокрема Галича. Йдеться
про хронологічні події з середини XII сто-
ліття і до його кінця: 1164 року у Галичі пе-
ребував “братан царев Кир Андроник”, за
яким візантійський імператор Мануїл 1165
року присилає двох митрополитів, а до Кон-
стантинополя Андроника супроводжує по-
сольство Ярослава Осмомисла на чолі з
єпископом Кузьмою [Давня історія України
2000, 541]; наприкінці століття до Констан-
тинополя приїздило посольство Романа
Мстиславича, а 1201 року у Галичі знахо-
дить притулок візантійський імператор
Олексій Ангел [Давня історія України 2000,
373]. Із уведенням до наукового обігу уні-
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кальної пам’ятки – візантійської ікони XI–
XII ст., її дослідження тільки розпочинаєть-
ся, а разом з ним фокусується увага на цілій
низці проблем. І хто знає, скільки цікавих зна-
хідок чекає на дослідників.

О.Д. ОГНЄВА,
канд. істор. наук, ст. наук. співроб.
відділу класичного Сходу Інституту

сходознавства ім. А. Кримського НАН
України
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Кримські татари… Що можна сказати
вкрай стисло про роль цього народу у
всесвітній, а також українській історії?

Академік Агатангел Кримський, загаль-
новизнаний патріарх української орієнталіс-
тики, зокрема тюркології, зауважував, що
татари вперше з’явилися в Криму в ХІІІ ст.
Проте окремої кримської держави тоді ще
не було. Кримське ханство (бл. 1420–
1783) – то уламок Золотої Орди, один з її
уділів – улусів1.

Існує погляд й іншого видатного україн-
ського тюрколога зі світовим ім’ям, акаде-
міка Омеляна Пріцака, який у передмові
до 2-го видання “Історії Туреччини”
А.Ю. Кримського зазначає: “Після прихо-
ду монголів (1222–1240) на половецький
степ і на Русь половці змішалися з монго-
лами і передали їм свою мову, що в той час
стала домінувати у степу… Тих половців
(кипчаків, куманів) європейці почали нази-
вали татарами. Вони спочатку створили
державу, названу європейцями Золотою
Ордою (бл. 1240–1500). Після розпаду Зо-
лотої Орди постали окремі володіння її на-
ступників, і серед них був Кримський ха-
нат (бл. 1440–1783), з яким Україна мала
спеціальні пов’язання”2.

А.Ю. Кримським підкреслено, що тільки
на початку ХV ст. на півострові виникла
“своя династія Гіреїв”, що зміцнювалася за
допомогою Великого Литовського князя
Вітовта. Причому знаменним є те, що перші
п’ятдесят років свого існування Кримське
ханство не було загрозою для своїх сусідів –
християн… Учений наводить слова того-
часного польського історика Длугоша, що
ніхто інший, як кримський хан Хаджі Гірей

(роки правління: 1420–1466) “охороняв
спокій українських земель”3.

Проте становище кардинально зміни-
лось, коли з 1475 р. Кримське ханство по-
трапило у васальну залежність від осман-
ської Туреччини. Вже за часів правління
хана Менглі Гірея І (1469–1515) починаєть-
ся період систематичних спустошливих
набігів на українські землі. Часто татари
чинили свої напади за наказом турецьким4.
Неймовірно, але російський цар Іван IV
Грізний змушений був сплачувати данину
кримському ханові Девлет Гірею І (роки
правління: 1551–1577) після того, як останній
спалив Москву у 1571р.5

Безперечно світлою смугою у крим-
ськотатарсько-українських взаєминах слід
вважати стосунки хана Іслам Гірея ІІІ (роки
правління: 1644–1654) із лідером визволь-
ної боротьби українського народу 1648–
1657 років гетьманом Богданом Хмельниць-
ким. Про це досить переконливо свідчать
твори кримських істориків XVII–XVIII ст.
Гаджі Мегмеда Сена’ї та Галіма Гірая
Султана у перекладі українською мовою
молодого вітчизняного історика – тюрко-
лога, доцента Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка Ферха-
да Туранли6. Так, літописець М. Сенаї
розповідав, що”…Хмельницький, будучи
сміливим та безстрашним богатирем, при-
був до хана Іслам Гірая ІІІ (ми дотримує-
мось вживаної Ф. Туранли назви “Гірая”),
та … попросив допомоги для війни проти
поляків. Хан звелів “негайно послати
Б. Хмельницькому татарських воїнів та сла-
ветних командирів”7. У тому ж літописно-
му творі докладно розповідається про

ÍÅÇÄÎËÀÍÍÀ ÑÈËÀ ÏÎÅÇ²¯
ÊÐÈÌÑÜÊÎÒÀÒÀÐÑÜÊÎÃÎ ÍÀÐÎÄÓ

Кунештен Бир парча “Къырымтатар шиириети
Антологиясы. ХІІІ–ХХ асырлар. Тертип этиджилер
Мыкола Мирошныченко, Юнус Къандым. Кириш
макъаленинъ муэллифи Мыкола Мирошныченко
“Такъдирнинъ сёзю ве сёзнинъ Такъдири. Къырым-
татар шиириетининъ секиз асыры”. – Киев,
2003. – 792 с.

Окрушина сонця. Антологія кримськотатарської
поезії ХІІІ–ХХ століть. Упорядники – Микола Мірош-
ниченко, Юнус Кандим. Вступна стаття Миколи
Мірошниченка “Слово долі і доля слова. Вісім століть
кримськотатарської поезії”. – Київ, 2003. – 792 с.
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успішні бойові дії запорізьких козаків спільно
з кримськотатарським військом проти ка-
ральних походів польської армії, котрі, як
відомо, скінчилися нищівним розгромом
останньої під Жовтими Водами та Корсу-
нем (квітень – початок червня 1648 р.)8.

Цілком справедливим є висновок Фер-
хада Туранли про те, що українсько-крим-
ський союз середини XVII ст. “був важли-
вою політичною подією насамперед для
успішного ведення національно-визвольної
боротьби під проводом Б. Хмельницького,
а також був вигідним для кримської сторо-
ни для розв’язання економічних та політич-
них проблем”9.

У другій половині XVI ст. сталася подія,
яка свідчила, що ханська влада Криму ра-
зом зі своїм османським сюзереном покло-
нялися уже не тільки і не стільки богові
війни, а вже прагнула певною мірою вирі-
шувати питання, пов’язані з господарсько-
економічними потребами країни. Йдеться
насамперед про першу спробу збудувати
Волго-Донський канал ще у XVI столітті10.
Відомий кримськотатарський історик
(XVIII ст.) Хурремі Челебі зазначав, що
спеціальною грамотою турецького султана
Селіма ІІ (роки перебування на престолі:
1566–1574)*, хана Девлет Гірея І було при-
значено одним з головних відповідальних
осіб за спорудження цього каналу. Літопи-
сець далі розповідав, що активно велися й
земляні роботи, але, коли збудували вже
половину споруди, настала осінь, а незаба-
ром вдарили морози. Зима того року була
дуже сніжною та холодною. Серед будівель-
ників почалася паніка. Вони в масовому
порядку покидали роботу. Тоді було вирі-
шено повернути їх додому, а необхідні
інструменти та інвентар закопати в землю.
Правда, половина будівельників, що повер-
тались, у дорозі загинула11. Відомо і те, що
Волго-Донський канал, нарешті, було спо-
руджено через майже 400 років, а саме в
1952 р.

Життя доводило, що, хоча Кримське хан-
ство з 1475 р. до 21 липня 1774 р. (час ук-
ладення між Туреччиною і Росією Кючюк-
Кайнарджийського мирного договору)
перебувало під протекторатом Османської
імперії, а турецький султан підтверджував
своїм указом сходження на ханський пре-

стол чергового кримського монарха, роль і
значення тодішнього офіційного Бахчисараю
в регіоні були набагато вагоміші, ніж його
номінальний статус. І те, що кримський фак-
тор мав у міжнародних відносинах Причор-
номор’я, особливо у XVII–XVIII ст., досить
важливе значення, – говорить саме за себе.

Проте у подальші часи доля розпоряди-
лась таким чином, що кримськотатарсько-
му народові довелось пережити надзвичай-
но тяжкі випробування. Найстрашніше ж
сталося шістдесят років тому, 18 травня
1944 р., коли цей автохтонний народ на
підставі сфабрикованих обвинувачень був
депортований сталінським режимом зі своєї
споконвічної землі. Цілком справедливо за-
уважив визначний український громадський
діяч і вчений, Герой України, академік НАНУ
П.Т. Тронько: “Пройдуть десятиріччя, однак
трагічні події травня 1944 р. назавжди зали-
шаться в людській пам’яті, як один з най-
жахливіших злочинів тоталітарної системи.
У ті дні безпідставно звинувачений у зраді
кримськотатарський народ за рішенням
кремлівського керівництва враз позбувся
своєї історичної батьківщини, мови, культу-
ри, опинився в страшному і безправному
становищі спецпоселенця. Докладемо всіх
зусиль, щоб імена загиблих, скривджених,
принижених залишились в Історії. Схиляю-
чи в скорботі голову перед останніми, ми
одночасно віддаємо належне тим, хто впро-
довж десятиліть мужньо боровся з систе-
мою, пройшов через тюрми і табори, зазнав
всіляких знущань за право належати до ве-
ликого і самобутнього народу”12.

Ретельні дослідження фахівців перекон-
ливо доводять, що майже кожен четвертий
кримський татарин брав участь у війні в
лавах збройних сил СРСР, включаючи
підпільників і партизанів, а більша полови-
на з них загинула13. Уславлені воїни, пред-
ставники кримськотатарської національ-
ності – Решідов Абдураїм, Велієв Сеїт,
Нафе Сеїт, Абдураманов Узеїр – стали Ге-
роями Радянського Союзу, а відомий льот-
чик Аметхан Султан був удостоєний цього
високого звання двічі. Інший льотчик, ко-
мандир ескадрильї Алі, виходець із селища
Дуванкой Бахчисарайського району, буду-
чи підбитим на літаку, що загорівся, врізав-
ся в колонну гітлерівців, повторивши тим

* Селім ІІ був сином султана Сулеймана І Пишного і його офіційної дружини, славнозвісної
Роксолани (1505–1561), за походженням – українки Насті Лісовської з Галицького містечка Рогатина.
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самим подвиг капітана Гастелло. Звання
Героя Радянського Союзу було також при-
суджено командиру стрілецького баталь-
йону гвардії, капітану Абдуллі Тейфуку за
визволення низки населених пунктів Дніпро-
петровської області. Не можна без хвилю-
вання читати лист простої татарської жінки
Есми Сейдаметової, матері десяти синів.
Усі вони були на фронті, двоє з них загину-
ли. У листі одному з синів вона у віршо-
ваній формі писала:

…Âîðîãà-ôàøèñòà çâàëèìî. Íàñòàíå
Äåíü Ïåðåìîãè!
² çíîâó çáóäóºìî êðàù³ äîì³âêè ³ ó
Ìîñêâ³, ³ ó Êèºâ³,
êðàù³ äîðîãè òà êðàù³ ìîñòè.
² ì³é ñèí ç³ ñâîºþ êîõàíîþ ñèä³òè-
ìóòü çíîâó â ð³äíîìó ñàäó”14.
Подібних прикладів можна навести дуже

багато. Як підкреслив Голова Меджлісу
кримськотатарського народу Мустафа
Джемілєв, “майже всі кримські татари за-
лишились вірними Батьківщині і протягом
всієї війни хоробро билися проти нацистів
на фронтах та у партизанських загонах”15.

Самовіддана боротьба кримськота-
тарського народу за національні права, за
повернення на свою історичну Батьківщи-
ну, яка особливо широко розгорнулась у
60–80-ті роки ХХ ст., мала постійну підтрим-
ку з боку демократичної громадськості
світу, таких стійких, непохитних вітчизня-
них правозахисників як академік Андрій
Сахаров, генерал Петро Григоренко, літе-
ратори Олександр Галич, Святослав Кара-
ванський, Олексій Костерін, професор
історії Олександр Некрич та інші.

З розпадом СРСР вирішення ключових
кримськотатарських проблем перейшло до
проголошеної 24 серпня 1991 р. незалежної
України. І в тій надзвичайно складній ат-
мосфері, як відзначається у багатотомно-
му виданні “Політична історія України
ХХ ст.”, “союзниками офіційного Києва ви-
ступили також кримські татари, які тоді по-
чали масово повертатися на півострів. Їх
лідери розуміли, що єдиним ґарантом вирі-
шення всіх проблем, пов’язаних з репатріа-
цією, а також повного відновлення прав
кримськотатарського народу може бути
тільки Українська держава”16. Становить
інтерес той незаперечний факт, що завдяки
активній участі кримських татар у Всеук-
раїнському референдумі 1 грудня 1991 р.
стало можливим отримати на Півострові

трохи більше 50% голосів з позначкою
“так” на підтримку Акту про державну не-
залежність України від 24 серпня 1991 р.
В іншому разі без татарських голосів Крим
міг стати єдиним регіоном України, який би
не підтримав зазначений Акт проголошен-
ня незалежності України17.

Велика заслуга у подібному розвиткові
подій безперечно належить керівництву
представницького органу кримськотатар-
ського народу – Меджлісу в особі його не-
одмінного Голови Мустафи Джемілєва. В’я-
зень радянського ГУЛАГу, якого шість разів
заарештовували за волелюбні переконання,
але він продовжував боротьбу. Сповідуючи
вчення великого індуса Махатми Ганді, він
на практиці довів, що є одним з надійних при-
хильників політики ненасильства. І те, що
Крим не став “українською Чечнею”, є ко-
лосальною заслугою саме М. Джемілєва18.

Тому на особливу увагу заслуговує уні-
кальний фоліант “Антологія кримськота-
тарської поезії ХІІІ–ХХ століть”, виданий
2003 року у Києві кримськотатарською та
українською мовами обсягом майже у 800
сторінок.

Тут слід зазначити, що 1961 року у ви-
давництві Харківського державного універ-
ситету вийшла друком “Антологія літера-
тур Сходу”, яка містить твори відомих
східних авторів, перекладені переважно ук-
раїнською мовою і видані в Харкові19. Її упо-
рядник і автор вступного історичного нари-
су – видатний український учений –
сходознавець, професор, заслужений діяч
науки Андрій Ковалівський (1895–1969).
Однак, незважаючи на те, що ця книга от-
римала дванадцять рецензій, у тому числі
й зарубіжних, її доля була справді трагіч-
ною. За тодішньої влади майже увесь ти-
раж “Антології літератур Сходу” (3000 при-
мірників) потрапив під ніж цензури.

Тому “Антологія кримськотатарської
поезії ХІІІ–ХХ століть”, що побачила світ
у незалежній Україні, є справжньою подією
нашого часу!

Книга відкривається об’ємною передмо-
вою, яка належить перу добре знаного ук-
раїнського поета, літературознавця, пере-
кладача Миколи Мірошниченка. Вивчивши
досконало азербайджанську мову в Баку, а
турецьку – в Стамбулі, він пристрасно за-
хопився перекладами з тюркських літера-
тур, головним чином – поетичних творів.
І як результат – вже дюжина книг…
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У вступній статті “Слово долі і доля сло-
ва. Вісім століть кримськотатарської поезії”,
що може розглядатись як окреме наукове
дослідження (с. 5–18), М.М. Мірошниченко
виступає і як літератор, і як історик, і як без-
посередній самовидець – мемуарист. Харак-
теризуючи одну з найвпливовіших світових
ісламських династій – “Гераїв” (в історичній
літературі вживається ще й інша транскрип-
ція – хани “Гіреї”), він слушно зауважує:
“Осівши в Криму, Гераї стали тим субетніч-
ним ферментом, який зіграв вирішальну роль
у націо- та державотворенні. Близько 50 ханів
династії Гераїв упродовж трьох століть схо-
дило на кримський престол: хто – раз, а
хто – двічі, тричі і навіть чотири рази, як це
вийшло у випадку Селіма Герая Першого…
Показово, що тридцять представників цієї
правлячої династії, тобто більшість ханів,
відомі також як діячі культури – поети, пись-
менники, історики. Певно, жодна з європей-
ських монархій не може похвалитися по-
дібним феноменом” (с.9)20.

Цікаві відомості містить вступна стаття
про тих кримських ханів, за правління яких
відчутно зріс рівень освіти, культури, мис-
тецтва. Йдеться, наприклад, про Менглі Ге-
рая Першого (роки правління: 1469–1477 та
1478–1514), ініціатора заснування у 1501 р.
першого вищого мусульманського навчаль-
ного закладу. Або про Газі Герая Газаїй Бора
(роки правління: 1588–1607), автора майже
60 поетичних творів, у тому числі й поем
“Троянда і соловей” та “Суперечка між ка-
вою та вином”, визнаного знавця арабської
мови, музиканта та композитора (с.9–10)21.

З величезним інтересом сприймається
інформація Миколи Мірошниченка про те,
що деякі з поезій цього хана побачили світ
у перекладах українською мовою, які
здійснив наш великий Каменяр Іван Фран-
ко, виступивши у січні 1915 р. зі статтею
“Кримський хан Газі Гірей (1588–1607)
і дещо з його віршів”. Процитуємо уривки з
однієї із тих трьох газелей у перекладі
І.Я. Франка, що представлені у даній Ан-
тології (див. с.67–71).

Ïðîñòà äóøà äëÿ íàñ ë³ïøà,
ÿê  ïðîñòèé ð³ñò,
Â³ä ÷îðíèõ áð³â ìèë³øèé ê³íñüêèé
õâ³ñò”.
Тут наводиться пояснення Івана Фран-

ка, що “кінський хвіст” (або “бунчук”) слу-
гував татарам за воєнний прапор”. І далі
текст вірша:

“Äî ëóê³â òóæèìî ìè âñå é äî ãîñ-
òðèõ ñòð³ë,
Á³ëüø í³æ äî ãàðíèõ ëèöü òà äî æ³íî-
÷èõ ò³ë.
Òîâàðèø íàø – ìå÷ ãîñòðèé òà òâåð-
äèé,
Áàéäóæå äî ïóõêèõ òà á³ëèõ íàì ãðó-
äèé…”

Ìè ñåðöå äî êîíÿ â’ÿæåì, ùî áèñòðî
í³ñ,
Íå äî ìàëåíüêèõ í³ã òà çîëîòèñòèõ
ê³ñ…

Ìè ïðèñâÿòèëèñÿ â³éí³ é áîÿì ñâÿ-
òèì,
Ðóì’ÿíå ëè÷êî é ñòàí ä³âî÷èé – ìåí-
øå ç òèì!…” (с.67)
Додамо від себе, що сюжети з татар-

сько-турецької дійсності тієї доби відобра-
жені також у інших поезіях І.Я. Франка (“За-
дунайська пісня”), у працях із
фольклористики (“Пісня про Байду”, “Урив-
ки пісень про татар і турків”)22.

Пильну увагу приділили упорядники Ан-
тології – і це закономірно – героїчному епо-
су кримськотатарського народу – поемі
(дастану) XVII ст. “Тугайбей”. (Про похід
Іслам Герая ІІІ спільно з Богданом Хмель-
ницьким на Польщу 1648–1649 рр. у пере-
кладі Степана Литвина, с. 107–113). Зі
вступної статті Миколи Мірошниченка
дізнаємося про трагічну долю кримсько-
татарських учених, а саме історика й пись-
менника Османа Акчокракли та археоло-
га й художника Усеїна Боданінського, які,
перебуваючи у складі етнографічної екс-
педиції у Східному Криму (1925 р.), знай-
шли текст зазначеної поеми у вигляді ста-
ровинного каліграфічного рукопису
арабською мовою. Про цю рідкісну знахід-
ку О. Акчокракли доповідав на Другому
з’їзді Всеукраїнської наукової Асоціації схо-
дознавства (ВУНАС), який відбувся у
Харкові 1–6 листопада 1929 р. А за мате-
ріалами доповіді в українському орієнталіс-
тичному часописі “Східний світ” була
опублікована його стаття23. І незважаючи
на те що, як підкреслює М.М. Мірошни-
ченко, зазначена поема (дастан) “за літе-
ратурною й соціально-політичною вагою
стоїть в одному ряді зі “Словом о полку
Ігоревім”, а також з “Бабурнаме” (З. Ба-
бура) та “Шейбанійнаме” (М. Саліха), її
першовідкривач – О. Акчокракли – був
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звинувачений у націоналізмі та розстріля-
ний 17 квітня 1938 р. (див. с.14–15).

За даними О.Акчокракли, поема має
вигляд книги розміром 22Х17 см. та налічує
34 аркуші (68 сторінок), перші з яких при-
свячені хронологічній таблиці правління
кримських ханів – із династії Гераїв. Твір
поділено на 17 розділів, які в свою чергу
складаються з 1892 вірша. Мова тексту –
турецька, що близька до народної говірки,
відомої у тюркській літературі як “стиль
закоханого” (“Ашік – Тарзі”)24.

Становлять безперечний інтерес мірку-
вання О. Акчокракли щодо встановлення
авторства поеми. Справа у тім, що це, швид-
ше за все, – згаданий вже Джан-Мухамед,
оскільки його ім’я двічі зустрічається у тексті
твору на сторінках 48 та 64, а такий звичай
був у авторів тюркських поезій XV–XVIII ст.
Водночас на с. 34 поеми згадується шейх
Мухамед-ефенді, відомий у кримськота-
тарській літературі як літописець. Саме у
працях останнього під заголовком “Векайї-
Крим” (“Кримські події”) і розповідається
про похід хана Іслам Гірая разом з Богда-
ном Хмельницьким на Польщу. Шейх Му-
хамед-ефенді був особою вельми авторитет-
ною. Про це свідчить той факт, що він певний
час обіймав посаду секретаря Дівану (Дер-
жавної ради Кримського ханства), а такої
честі, як правило, удостоювалися найбільш
наближені до престолу літописці або поети.
О. Ачкокракли робить висновок, що наве-
дені обставини “зміцнюють нашу здогадку,
що Джан-Мухамед і шейх Мухамед-
ефенді – одна і та ж особа”. О. Акчокракли
висловлює і таке припущення, що сам шейх
Мухамед-ефенді доводився зятем одному
з найактивніших учасників походу Султану
Гельди мурзі, брату головної дійової особи
поеми – Тугайбея25. Слід зазначити, що існує
також інша версія щодо того, хто був авто-
ром поеми “Тугайбей”. В усякому разі не
слід виключати можливості приналежності
до авторства поеми згаданих вище крим-
ських істориків XVII–XVIII ст. – Гаджі Мег-
меда Сена’ї (який створив літопис “Історія
хана Іслама Гірая ІІІ) та Галіма Гірая Сул-
тана (котрому належить праця “Процвітан-
ня ханів” із розділом “Іслам Гірай ІІІ”).

Поема “Тугайбей”, точніше її фраґмен-
ти, наведені в Антології. Тугайбей – ім’я
популярного в народі кримськотатарського
полководця, який спільно з гетьманом Ук-
раїни, теж випробуваним полководцем і

військовим лідером Богданом Хмельниць-
ким, очолили у 1648–1649 рр. об’єднаний
похід проти Польщі. Пропонується уривок
з цієї вікопомної поеми у перекладі Степана
Литвина українською мовою:

“Ïðèéøëè äî Òóãàéáåÿ êîçàêè
² ïðàâäó ðîçêàçàëè – íå êàçêè.
Â³í ñïåðøó ãîëîâîþ ïîõèòàâ,
Çàìèñëèâñü ³, íàðåøò³, ïðîêàçàâ:
“Íó ùî æ, âïåðåä! Îãîëèìî øàáë³!
Íàñ íå çëÿêàþòü âîð³æåíüêè çë³!”
² ïîëêîâîäåöü é ãåòüìàí – îáíÿëèñü,
Íà ñìåðòü â áîþ ñòîÿòè ïîêëÿëèñü
² ïîâåëè òàòàð òà êîçàê³â…
² ñêîðî á³é çàïåêëèé çàêèï³â…
Ñâèñò³ëè ñòð³ëè.
Ãð³ì ðåâ³â ç ãàðìàò.
Øàáë³ äçâåí³ëè – é ïàäàâ ñóïîñòàò…”
(див. с.111).
Сюжетам, пов’язаних зі спільним та-

тарсько-козацьким походом 1648–1649 рр.
проти регулярного польського війська, при-
свячена також поема іншого кримського
автора XVII ст. Едіпа Ефенді – “Сеферна-
ме”, або “Слово про похід” (с.115–119). До-
сить вражаюче звучать такі рядки поеми у
перекладі Степана Литвина на українську
мову:

“Ïîá³ëÿ øàòðà Ãåðàÿ êíÿçü ðîç³ïíóâ
ñâîº,
Áàòèðà äî íüîãî ïîñëàëè: õàé êíÿçþ
ïîì³÷ äàº.
² ðàäèâñü Áîãäàí ³ç õàíîì âåëèêó í³÷
íåãëóõó…” (с.119)
За народними переказами, на знак щирої

вдячності хану Ісламу Гіраю ІІІ і кримсько-
татарському народові Богдан Хмельницький
наказав спорудити у центрі Києва стелу26.

Велика заслуга упорядників Антології
Миколи Мірошниченка і Юнуса Кандима
полягає у тім, що вони, доклавши воїстину
титанічних зусиль, змогли розшукати бук-
вально по крихтах та хронологічно розпо-
ділити твори таких яскравих представників
золотої доби кримськотатарської поезії
ХІІІ–XVIII ст. як Махмуд Киримли (урив-
ки з “Повісті про Юсуфа і Зулейху”, кла-
сичного твору обсягом у 1405 чотириряд-
кових строф), Абдулмеджид Ефенді (газель
“Душа”), Сейфі Сараїй (газель “Держить”);
Мевля Каді Мухсін (газель починається
рядком “Моя кохана – то душа – людина”);
Герай хан Менглі Перший (вірш починаєть-
ся рядком “Любове, не питай мене, яким я
за розлуки став…”); зазначені вже Бора Газі
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Герай хан Газаїй, Джанмухамед та Едіп
Ефенді і далі згідно хронології – Софу Мех-
мед Герай хан Кяміль (вірш починається:
“Повім тобі про горе потаємне”); Афіфеддін
Абдула Афіфій (газелі “Буде”, “Називав”,
“Стане” та інші); Сеїд Муса Кефевій (пое-
зія “Чотиривірш”); Бахадир Герай хан
Резмій (газель “Скупа на виказ”); Адбуль-
Азіз Іззій (газелі “Учинив”, “Залюбилася
душа” та ін.); поетеса Лейля Бікеч (вірш
починається рядком “Стіл, що в наїдках та
винах зжираєш очима ввесь…”); Ашик
Омер (вірші “Втома”, “Твоє все, твоє”, “То
ж коли?”, “Не віддам тебе”); Мустафа
Джевхерій (вірші “Не знав ні сад, ні садів-
ник”, “Чи міг би я кинуть тебе?!”, “Любов
моя, розлука й чужина”, “Більше, ніж я”);
Герай хан Менглі Другий (газель починаєть-
ся рядком “Б’ємося ми в тенетах, мордує-
мося в кайданах”) і, нарешті, Мустафа
Рахмій (газель “Нарождається” (див. с.37–
139). А перекладачами були українські по-
ети: Микола Мірошниченко, Степан Литвин,
Валерій Ляхевич, Віль Гримич, Іван Лучук.

Академік Агатангел Кримський, дослід-
жуючи особливості розвитку літератури
кримських татар, звертав увагу на те, що при-
наймні до середини XVIII ст. вона до певної
міри становила органічне ціле з османсько-
турецькою літературою із сильними перським
та арабським впливами. Водночас у літопи-
сах Кримського ханства часто-густо з’явля-
лись зразки власне татарської поетичної твор-
чості, особливо коли літераторами були владні
особи. Вже тоді почали складати антології,
вибірки з творів, авторами яких були пере-
важно хани та знатні наближені до них особи.
І така література природно мала характер
“двірської печатки”27.

Відомий кримськотатарський громад-
ський діяч, літератор і вчений Абдула Лятіф-
заде (1890–1938), страчений сталінським
режимом (в Антології репрезентовані його
поезії “Моя журба”, “Мрія – життя”,
“Віддай!”, “Дух поета”, – с. 245–253), роз-
повідав, що в турецько-татарській поезії ще
з часів середньовіччя широко розповсюд-
женою була традиція виборювати високе
престижне звання “володаря меча і пера”.
До переможців у такій боротьбі належали
турецькі султани Мехмед ІІ Фатіх (Завойов-
ник) (роки правління: 1451–1481) та Селім І
Явуз (Грізний) (роки правління: 1512–1520).
А серед кримських ханів – названі вище
Менглі Герай І, Менглі Герай ІІ (роки прав-

ління: 1724–1730 та 1737–1739), Бора Газі
Герай, Бахадир Герай Резмій (роки правлін-
ня: 1637–1641) та його дружина Хан-заде
Ханим – єдина поетеса-правителька серед
поетів – кримських монархів28.

Найпоширенішою й водночас “вічною”
темою так званої “двірської поезії” була
любовна лірика. “Любов є астролябією
істини”29, – проголосив у своєму знамени-
тому зібранні ліричних віршів “Дівані Кебір”
(“Великий Діван”), який налічує близько
сорока чотирьох тисяч рядків, всесвітньо-
відомий поет і мислитель з турецького
міста Конья – Джалаледдін Румі (1207–
1273). Зрозуміло, що найбільш придатною
віршованою формою для такої події обира-
лася дуже популярна “газель”. Серед інших
тем, до яких часто-густо вдавалися пред-
ставники “двірської поезії”, були теми епіч-
ного та релігійно-філософського змісту з
використанням і таких традиційних жанрів
віршування, як “месневі” (“двовірш”) та
“рубаї” (“чотиривірш”).

Поряд з тим А. Лятіф-заде зазначає, що
існувала й інша поезія, що відображала по-
всякденні турботи простого народу, його
найпекучіші проблеми на тлі всіх щедрот
кримської природи30.

Численні факти свідчать, що кожна жит-
тєво важлива подія в історії кримськота-
тарського народу мала свій відбиток на
сторінках літературних творів. І це ґрунтов-
но відображено у поезії даної Антології.

Приєднання Криму до Російської імперії
(1783 р.) та пов’язана з цим еміграція
кримськотатарського населення переваж-
но до Туреччини спричинили появу таких
поетичних творів, як “В тузі” Халіма Герая
Султана (1772–1823); “Наш талан” Шах-
база Герая Султана Сірета (1795/96 – 1836/
37); “Кафська легенда” Ісметія (кінець
XVIII – середина ХІХ ст.); “Питаєте, як
наші справи? Остання надія – талан” Еш-
мирзи (1803–1883). Переклад на українську
мову здійснили Віль Гримич, Валерій Ля-
хевич, Степан Литвин, Всеволод Ткаченко
(див. с. 141–157). Ось, наприклад, рядки із
зазначеного твору Ешмирзи:

“Âîäèöÿ â Êðèìó – ÿê øåðáåò,
À ëîíî çåìíå – çîëîòå.
Â îäíîãî íå ñòàëî Â³ò÷èçíè,
À â ³íøîãî – äîìó é ä³òåé”. (с.157)
Лютнева революція 1917 р., повалення

царизму, відчутне піднесення визвольного
руху кримських татар, – усе це викликало
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до життя поезію громадсько-політичного,
національного та соціального спрямувань.
До неї насамперед належали твори “Здо-
рові будьте, татарове”, “В’язниця”, “Манд-
рівець-сердега”, “Метелик” Номана Челе-
біджихана (Нумана Челебі Джихана –
Ч. Челебієва) (1885–1918), який очолював
протягом березня 1917 р. – січня 1918 р.
Тимчасовий Кримсько-мусульманський
Виконавчий Комітет, що контролював “най-
важливіші ділянки життя кримськотатар-
ського народу: релігію, економіку, освіту, а
пізніше політику і військові справи”31.

З цією тематикою пов’язані поетичні
праці інших авторів, а саме “Сон поета”,
“Заплакав я”, “Душі моєї горе”, “Досить
вже” Мемета Нузета (1888–1934); “Кааба
нації”, “Настав день”. “Про Крим” та ін.
Шевкія Бекторе (1888–1961); “Я – тата-
рин!”, “Мій кінь”, “Якщо маєм святе пори-
вання”, “Радуйся, націє славна!”, “Останнє
слово Челебіджихану” Джеміля Кермен-
чиклі (1891–1942); “Рідна мова”, “Хороша
смерть”, “Наші минулі провини”, “На ка-
м’яний надгробок невільника”, “Тисяча
дев’ятсот дев’ятнадцятий”, “До світла”
та ін. Бекіра Чобан-заде (1893–1937). А пе-
рекладали на українську мову Петро Ко-
робчук, Микола Мірошниченко, Володимир
Мордань, Петро Осадчук, Віль Гримич,
Петро Перебійніс, Леонід Талалай, Степан
Литвин (див. с.211–315).

Можна уявити, з яким захватом напи-
сані Меметом Нузетом у 1917 р. рядки
вірша “Досить вже”.

“Êîëè â³êàìè ç òåáå… ãëóìèëàñü òüìà
çàáðîä,
Êîëè, ÿêùî êàçàòè ïðàâäó, íàñ íå
ââàæàëè çà íàðîä,
Êîëè òåáå êèºì ãîíèëè íà ðîáîòó,
ìîâáè ñêîò, –
Òè ïàì’ÿòàé ïðî öå! ² çíàé, òàòàðèí
êðèìñüêèé –
â³ëüíèé âæå!” (с.229)
А тим часом все нові і нові історичні

події не обминали Крим. Друга світова
війна, боротьба проти фашистських загарб-
ників, і – страшенний удар у самісіньке серце
кримськотатарського народу: жахливе об-
винувачення у міфічній зраді та його су-
цільна депортація з півострова. Тому ми
маємо уклінне прохання до читача: якщо
він хоче знати правду, нехай частіше звер-
тається до кримськотатарської поезії. Тим
більше, що значній кількості її представників

покоління першої чверті ХХ ст. довелась од-
ночасно утримати у руці і багнет, і перо.
Ось їхні благословенні імена: Иргат Кадир
(справджнє прізвище Кадир Халіл) (1905–
1945) – досвідчений офіцер-фронтовик, за-
гинув у боях при штурмі Кенігсберга; Мак-
суд Сулейман (1909–1953) – учасник Другої
світової війни, був депортований, незважа-
ючи на те, що перебував на фронті; Осман
Аміт (1910–1942) – загинув у катівнях гес-
тапо під час німецької окупації Криму;
Шаміль Алядін (1912–1996) – учасник
війни, був депортований до Узбекистану;
Різа Халід (1919–2002), ветеран Другої
світової війни, жив у Ленінграді; Рустем
Муедін (народився у 1919 р.), учасник війни;
Ремзі Бурнаш (1920–1982), ветеран Другої
світової війни, обороняв Ленінград, був де-
портований; Сеїтумер Емін (народився 15
травня 1921 р.), учасник оборони Севасто-
поля та Новоросійська, брав участь у
партизанському русі в Криму, попри все був
депортований до Узбекистану; Ідріс Асанін
(народився 12 жовтня 1927), якого, депор-
тувавши до Узбекистану, переслідували за
художні твори, що відобразили жахливі умо-
ви насильно вивезених татар. І цей список
можна продовжити. Вибрані поетичні тво-
ри названих кримськотатарських авторів
наведені в Антології (див. с. 329–331, 357–
373, 447–453, 471– 497, 511–523).

Найпотаємнішу мрію своїх співвітчиз-
ників у ті далекі часи добре висловив Ос-
ман Аміт своїм віршем “Перемога за нами”,
уривок якого пропонується у перекладі Сте-
пана Литвина.

“Ïåðåìîãà – ëèø çà íàìè. Âñ³ – âïåðåä!
Î Â³ò÷èçíî, ìè ï³çíàëè ñìàê çâèòÿã!..
Æîäíà ñèëà ó áîþ íå â³äáåðå
Êóëÿìè íå ðàç ïðîáèòèé ïîëêó ñòÿã!”
(с.365).
Минали роки, надалі й десятиліття пе-

ребування кримськотатарського народу в
Узбекистані. І хоча татари й узбеки – це
споріднені тюркомовні народи, однак туга
за рідною землею була нестерпною. Все
більшої сили набув масовий рух серед
кримських татар за повернення на свою
історичну Батьківщину, а з 24 серпня
1991 р. – уже в межі незалежної України.
Причому політичною аксіомою стало і те,
що процес облаштування, вирішення клю-
чових правових, соціально-економічних, ре-
лігійно-духовних й культурно-освітніх
проблем кримськотатарського народу мож-
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ливий тільки за умови забезпечення націо-
нальних інтересів Української держави,
зміцнення її незалежності та територіаль-
ної цілісності.

Зрозуміло, що у цій благородній справі
особлива роль належить талановитій творчій
молоді. Її яскравим представником безпе-
речно є один з упорядників даної Антології,
заслужений діяч мистецтв України поет
Юнус Кандим. Народився він 4 вересня
1959 р. в Узбекистані, в родині депортова-
них батьків. Вищу освіту здобув у Ташкен-
тському педагогічному інституті. Автор та-
ких поетичних збірок, як “Ти на море схожа”
(1988), “Сары ань-Жовта мить” (1997, дво-
мовна), “Нитка надії” (2001), монографії про
Номана Челебіджихана “Не заросте травою
поле бою..” (2002). Він є перекладачем опо-
відань М. Коцюбинського, низки творів Лесі
Українки.

У 1999 р. вийшла друком книга “Дале-
кий і близький Шевченко – Узакъ ве якъын
Шевченко”, де в перекладі кримськота-
тарською мовою, зробленому Юнусом
Кандимом, уміщені такі твори геніального
Кобзаря: “Вітер з гаєм розмовляє...”, “Роз-
рита могила”, “Кавказ”, “І мертвим, і жи-
вим, і ненарожденним землякам моїм в
Украйні і не в Украйні моє дружнєє по-
сланіє”, “Маленькій Мар’яні”, “Минають
дні, минають ночі...”. А в цій Антології
опубліковані сповнені високих патріотич-
них почуттів твори Ю. Кандима у пере-
кладі Миколи Мірошниченка: “Тихо-тихо
падає з зеніту...”; “Страх”, “Крок”, “Коха-
на, ти скидаєшся на море…”, “Успадко-
вані дороги”, “Камені на березі”, “Палінд-
роми”, “Мур”, “Де ж?” (див. с.733–753).

Безперечний інтерес становлять також
його наукові публікації. У статті в Збірнику
матеріалів Міжнародної наукової конференції,
присвяченої 10-й річниці відновлення дипло-
матичних відносин між Україною та Туреч-
чиною (Київ, 14–15 травня 2002 р.), Юнус
Кандим наводить цікаві факти, наприклад,
про творчі контакти академіка Агатангела
Кримського з відомими діячами культури
кримськотатарського народу – Ізмаїлом
Гаспринським, Бекіром Чобан-заде, Осма-
ном Акчокракли, Абдулою Лятіф-заде, істо-
риком Я. Кемалем. Він також повідомляє,
що в бібліотеці Київського державного му-
зею – квартири Павла Григоровича Тичи-
ни – зберігається близько двадцяти збірників
творів репресованих та знищених кримсько-

татарських літераторів – таких, як О. Ак-
чокракли, А. Гірайбай, У. Іпчі, А. Лятіф-заде,
Б. Чобан-заде та ін.32

Слід звернути увагу на ще одну дуже
важливу тему – найщирішу повагу й справж-
ню любов кримськотатарських літераторів
до геніального українського Кобзаря –
Тараса Шевченка. Представники різних по-
колінь поетів присвятили йому своє творче
натхнення. Так відповідальним редактором
найпершого видання вибраних творів
Шевченка кримськотатарською мовою
(Т.Г. Шевченко “Сайлама шиирлер”. –
Сімферополь, 1940) був Амет Мефаєв
(1917–1976), котрий переклав і славнозвіс-
ний “Заповіт”. До цього ж видання здійсни-
ли переклади творів Тараса Шевченка Мак-
суд Сулейман (вірш “Доля”); Осман Аміт –
(поезія “Тополя”, уривок з поеми “Гайдама-
ки”); Шаміль Алядін (у 1939 р. здійснив пер-
ший переклад “Заповіту” на кримськота-
тарську мову, був нагороджений ювілейною
Шевченківською медаллю); Юнус Теміркая
(вірш “Бували войни й військовії свари...”)
(див. с.779–781).

У новітній Збірці творів Тараса Шевчен-
ка кримськотатарською мовою “Далекий і
близький Шевченко – Узакъ ве якъын Шев-
ченко” (Сімферополь, 1999), окрім Юнуса
Кандима переклади зробили: Іса Абдура-
ман, 1937 р.н. – поезії “Ой гляну я, подив-
люся...”, “Не так тії вороги...”; Аблязіз
Велієв, 1939 р.н., – вірші “Думка” (“Тече
вода в синє море...”), “Не женися на ба-
гатій...”, “Породила мене мати...”; Шакір
Селім, 1942 р.н. – поема “Катерина” (див
с. 784–786).

Деякі переклади Шевченкових поезій були
також опубліковані у періодичних виданнях:
“Заповіт” за сприяння Ешрефа Шем’ї-заде
(1908–1978) – в узбецькому часописі “Йыл-
дыз” (1987, № 5), а твори: “І день іде, і ніч
іде...”, “Мій Боже милий, знову лихо!..”, “Думи
мої, думи мої, Ви мої єдині...” були надруко-
вані Ескендером Фазилом (1934–2003) у га-
зеті “Кримська світлиця” від 14 жовтня та 23
листопада 1995 р. (див. с.779, 783).

Водночас на честь українського націо-
нального генія кримськотатарські майстри
пера творили свої найкращі поезії. Пере-
дусім слід згадати зазначеного вище Різу
Халіда, автора твору “Тарасові Шевченку”,
вміщеного у збірці “Солов’ї в саду” (Таш-
кент, 1969) у перекладі Володимира Мор-
даня. Чудова поезія “Шевченкові” належить
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Юнусу Теміркая, який майже все своє дов-
ге життя прожив у стані депортованого.
Вірш увійшов до збірки “Ранкова свіжість”,
виданої у Ташкенті 1970 р., а переклад
здійснив Степан Литвин.

Наведемо повний текст одного з поетич-
них творів, присвяченого геніальному Коб-
зареві. Автор – Різа Халід, перекладач –
Володимир Мордань.

Òàðàñîâ³ Øåâ÷åíêîâ³
Ïðîïëèâàº íàä ì³ñòîì ïîñð³áëåíà í³÷,
Ïðîì³íü äóõó ³ ñèëè â³í â äðóç³â óçÿâ,
Â Ë³òí³é ñàä çàâ³òàâ. Íå çìèêàþ÷è â³÷,
Ïðî øèðîê³ ñòåïè ñâîþ ï³ñíþ ïî÷àâ.
Íå ñïèíèëè òó ï³ñíþ êàñï³éñüê³ ï³ñêè,
Í³ áóðàí-ñí³ãîâ³é, í³ íåñòåðïíà æàðà.
² íå âëàäí³ íàä ï³ñíåþ ñèâ³ â³êè, –
Çàïîâ³òîì ç³éøëà íà óçã³ð’¿ Äí³ïðà.
Îïðîì³íåíèé ì³ñÿöåì â Ë³òí³ì ñàäó,
Â³í áóâ ì³ñÿöåì ïîâíèì çàâæäè ó æèòò³.
ß äî ï³ñí³, íåìîâ äî êðèíèö³, ³äó –
Öå âîíà íàäèõàº ìåíå ó ïóò³.
À éîãî íåïîáîðí³ ïðîðî÷³ ñëîâà,
ßê ïòàõè, ïîâåðòàþòü äî ð³äíèõ ñòåï³â.
Î âåëèêèé ïîåòå (Çîðÿ ñâ³òîâà!),
Äî â³íêà ñïîä³âàíü ÿ âïë³òàþ ñâ³é ñï³â.
Ðîçêðèâàþ “Êîáçàð” ³ äèâëþñü íà ïîðòðåò –
Ìóäð³ ðèñè îáëè÷÷ÿ õâèëþþòü ìåíå.
Ïðî ùî ìð³ÿâ ³ äóìàâ íàðîäíèé ïîåò?
Çà íèì ïðàâäà, ÿêà á³äíèé ëþä íå ìèíå.
Ó Øåâ÷åíêà ðÿäêè – ñîëîâ’¿ íàâåñí³.
Ïåðå÷èòóþ ¿õ. ×óþ: ñåðöåì ðîñòó!..
Â³í – íàä³ÿ ³ â³ðà â ãîäèí³ ñóìí³é.
ß ³ç íèì íàáèðàþ â æèòò³ âèñîòó
(с. 447).
Хотілось би відзначити і таку особ-

ливість рідкісного видання, яке ми розгля-
даємо, це – двомовність. Класичні твори,
справжні поетичні шедеври кримськота-
тарською мовою були талановито, майстер-
но перекладені українською мовою.

Як відомо, російського поета-класика
ХІХ ст. Василя Андрійовича Жуковського
справедливо називали “генієм перекладу”.
Без перебільшення слід зазначити, що й ук-
раїнських поетів – перекладачів, причетних
до створення Антології кримськотатарської
поезії ХІІІ–ХХ ст., також справедливо мож-
на назвати “геніями перекладу”.

Яких же зусиль довелося докласти упо-
рядникам видання, щоб підготувати такий
ретельний та водночас зручний у користу-
ванні біобліографічний довідник з інформа-
цією про сорок двох авторів Антології, а
також, щоб дати кваліфіковане пояснення

різноманітних термінів як кримськотатарсь-
кого, так і взагалі східного походження.

Оскільки упорядники даного Збірника
запевняють читачів, “що будемо втіша-
тися й другим виданням, ширшим щодо
імен і повнішим щодо кількості значущих
текстів” (с.18), дозволимо собі зробити
таке зауваження. У вступній статті на
с.14 згадується “кабінет арабо-іранської
філології та тюркології Інституту сходоз-
навства ВУАН”. Тут автор допустив не-
точність. Кабінет арабо-іранської філо-
логії і Тюркологічна комісія на чолі з
академіком Агатангелом Кримським
функціонували протягом 20-х років мину-
лого століття тільки в рамках Історико-
філологічного відділу Української Академії
наук (УАН), яка в 1921 р. була перейме-
нована у Всеукраїнську Академію наук
(ВУАН). Щодо згадуваного “Інституту
сходознавства ВУАН”, то подібної науко-
во-дослідної установи в академічній сис-
темі УРСР взагалі не було аж до 1991 р.,
коли за ініціативою академіка Омеляна
Пріцака був заснований вже в незалежній
Україні в його нинішньому вигляді Інсти-
тут сходознавства імені А.Ю. Кримсько-
го Національної Академії Наук (НАН)
України. Правда, можливо, автор вступу
“Слово долі і доля слова” мав на увазі
Український науково-дослідний інститут
сходознавства, який був створений в Хар-
кові 1 січня 1930 р. та проіснував близько
двох років. Однак той Інститут діяв у
складі Всеукраїнської наукової асоціації
сходознавства (ВУНАС) – громадської
організації, що розгорнула свою досить
плідну діяльність у 1926–1931 рр.33

Головний наш висновок може бути тільки
таким: даний фоліант – це справжня енцик-
лопедія кримськотатарської поезії у ХІІІ–
ХХ століттях: історія її зародження, світо-
вого визнання, трагедії руйнації багатьох
духовних цінностей і, нарешті, нездоланної
сили до відродження. “Per aspera ad astra!”
(“Через терни – до зірок!”) – так проголо-
шували стародавні римляни. Ця фундамен-
тальна книга, яку отримали читачі, є видат-
ною подією не тільки в літературному житті
незалежної України, а й у розвитку її орієн-
талістичної науки – тюркології.

І.Ф.ЧЕРНІКОВ,
д-р. іст. наук, ст. наук. співроб.

Інституту сходознавства
ім. А. Кримського НАН України.
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Россія въ ХVIII столhтіи, по выраженію
одного изъ нашихъ историковъ, искала сво-
ихъ естественныхъ границъ на югh и
западh. То, что было сдhлано Петромъ
Великимъ на сhверо-западh чрезъ
пріобрhтеніе Прибалтійскаго края, того же
Екатерина достигла на югh чрезъ
пpисоединеніе Крыма, взятіе Очакова и за-
нятіе степи до Днhстра. Балтійское море
сдhлалось при Петрh изобильнымъ источ-
никомъ могущества и богатства Россіи,
Черное море получило то же значеніе при
Екатеринh; въ доставленіи этихъ выгодъ
Россіи Екатерина видhла одну изъ глав-
ныхъ задачъ своего царствованія. Дости-
женіе этихъ цhлей становилось возмож-
нымъ лишь посредствомъ успhшныхъ
войнъ съ Турціей. Продолжая то, что было
начато прежними царствованіями, – похо-
дами Голицына при царевнh Софіи, Азов-
скими походами и походомъ 1711 года при
Петрh , подвигами Миниха при им-
ператрицhАннh Іоанновнh, – она успhла
значительно содhйствовать къ ослабленію
Турціи, восторжествовать на Черномъ
морh надъ турецкимъ флотомъ и подгото-
вить дальнhйшія побhды Россіи надъ От-
томанскою Портою.

Въ продолженіе всего этого времени
Россія дhйствуетъ относительно Турціи на-
ступательно. Рождаются планы объ изгна-
ніи Турокъ изъ Европы, объ учрежденіи го-
сударства Дакійскаго, о возстановленіи
Греческой имперіи. Положительное право
договоровъ, заключенныхъ между Россіей
и Турціей, нарушается. Границы, опре-
дhленныя мирными трактатами, становят-
ся непрочными. Послh каждаго новаго
пріобрhтенія оказываются необходимыми
дальнhйшія завоеванія. Занятіе части бе-
реговъ Чернаго моря заставляло Россію
желать свободнаго прохода чрезъ Дарда-
нельскій проливъ; занятіе Крыма требова-
ло обезпеченія существованія русскаго
флота на Черномъ морh, постройка Хер-
сона и Севастополя повела къ желанію ос-
вободиться отъ Очаковскихъ пушекъ. Ос-

танавливаться было не возможно. Должно
было ожидать новыхъ и новыхъ столкно-
веній между Россіей и Турціей1.

Предлагая императрицh занять Крымъ,
Потемкинъ писалъ: “Положите теперь, что
Крымъ вашъ, и что нhтъ уже сей бородав-
ки на носу, – вотъ вдругъ положеніе гра-
ницъ прекрасное: по Бугу Турки граничатъ
съ нами непосредственно, потому и дhло
должны имhть съ нами прямо сами, а не
подъ именемъ другихъ. Всякій ихъ шагъ
тутъ виденъ. Сo стороны Кубанской, сверхъ
частныхъ крhпостей, снабженныхъ войска-
ми, многочисленное войско всегда тутъ
готово. Довhренностъ жителей въ Ново-
россійской губерніи будетъ тогда несумни-
тельна, мореплаваніе по Черному морю сво-
бодное; а то извольте разсудить, что
кораблямъ вашимъ и выходить трудно, а
входить еще труднhе. Еще въ добавокъ
избавимся отъ труднаго содержанія
крhпостей, кои теперь въ Крыму на отда-
ленныхъ пунктахъ. Всемилостивhйшая го-
сударыня, неограниченное мое усердіе къ
вамъ заставляетъ меня говорить: презирай-
те зависть, которая вамъ препятствовать
не въ силахъ! Вы обязаны возвысить сла-
ву Россіи. Посмотрите, кому оспорили, кто
что пріобрhлъ: Франція взяла Корсику, Це-
сарцы безъ войны у Турокъ въ Молдавіи
взяли больше, нежели мы. Нhтъ державы
въ Европh, чтобъ не подhлили между со-
бою Азіи, Африки, Америки. Пріобрhтеніе
Крыма ни усилить, ни обогатить васъ не
можетъ, а только покой доставить. Ударъ
сильный – да кому? Туркамъ: это васъ еще
болhе обязываетъ. Повhрьте, что вы симъ
пріобрhтеніемъ безсмертную славу полу-
чите, и такую, какую ни одинъ государь въ
Россіи еще не имhлъ. Сія слава проложитъ
дорогу еще къ другой и большей славh: съ
Крымомъ достанется и господство въ Чер-
номъ морh; отъ васъ зависhть будетъ за-
пирать ходъ Туркамъ и кормить ихъ, или
морить съ голоду. Хану пожалуйте въ Пер-
сіи, что хотите, онъ будетъ радъ. Вамъ онъ
Крымъ поднесетъ нынhшнюю зиму, и жи-
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тели охотно принесуть о семъ просьбу.
Сколько славно пріобрhтеніе, столько вамъ
будетъ стыда и укоризны отъ потомства,
которое при каждыхъ хлопотахъ такъ ска-
жетъ: вотъ, она могла, да не хотhла, или
упустила. Есть ли твоя держава кротость,
то нуженъ въ Россіи рай. Таврическій Хер-
сонъ, изъ тебя истекло къ намъ благочес-
тіе: смотри, какъ Екатерина Вторая вно-
ситъ въ тебя кротость христіанскаго
правленія”2. Подобно тому, и графъ
Безбородко доказывалъ необходимость
пріобрhсть Очаковъ съ частію земли меж-
ду Бугомъ и Днhстромъ, Крымскій полу-
островъ и одинъ, два или три острова въ
Архипелагh.

Последовало присоединеніе Крыма къ
Россіи. Началась тамъ многосторонняя
административная дhятельность князя
Потемкина. А между тhмь на западh все
болhе и болhе начинали безпокоиться.
Французскій дипломатъ Верженнь въ под-
робной запискh говорилъ прямо о предсто-
ящихъ дальнhйшихъ нападеніяхъ на Турцію
со стороны Россіи3; въ Константинополh,
считали потерю Крыма весьма чувстви-
тельною4. Тамъ было замhчено, что ту-
рецкій флотъ никогда не бываетъ готовъ къ
отплытію до начала мая мhсяца, а между
тhмъ русскій флотъ ранhе этого срока
можетъ явиться и уничтожить весь ту-
рецкій флотъ въ самой Константинополь-
ской гавани5.

И въ Россіи послh присоединенія Крым-
скаго полуострова считали весьма
вhроятнымъ возобновленіе войны съ Тур-
ками. Не было недостатка въ поводахъ къ
разрыву. Къ числу ихъ должно отнести,
между прочимъ, набhги Лезгинъ и другихъ
кавказскихъ народовъ въ область Грузин-
скаго царя Ираклія, признавшаго надъ со-
бою верховную власть Россіи. Очевидно,
такія нашествія были поддерживаемы От-
томанскою Портой, и потому русскій по-
сланникъ въ Константинополh постоянно
требовалъ удовлетворенія за обиды, нане-
сенныя вассалу Россіи его сосhдями. Въ
сентябрh 1786 года партія Закубанцевъ,
переправясь на русскій берегъ Кубани, про-
шла къ селенію Ставропольскому и отогна-
ла пасшихся тамъ 381 лошадь. Другая
партія захватила двухъ казаковъ въ плhнъ.
Третья напала на редутъ при Овечьемъ
бродh; 3 человека при этомъ случаh взято
въ плhнъ, 1 убитъ и 2 ранены. Въ октябрh

того же года толпа въ 500 человhкъ напа-
ла на редутъ, взяла въ плhнъ 23 человhка,
а 5 человhкъ было убито. 1-го ноября болhе
1.000 человhкъ Закубанцевъ имhли сраже-
ніе съ казачьею командою, взяли въ плhнъ
и убили до 200 человhкъ и т.д.6 Все это
уже могло считаться началомъ войны. Ге-
нералъ-маіоръ Самойловъ былъ отправ-
ленъ противъ Лезгинъ7. Однажды, когда
Русскіе принуждены были отступать, От-
томанская Порта даже требовала возвра-
щенія царя Ираклія въ подданство Турціи.
Между турецкимъ пашею и царемъ Ирак-
ліемъ состоялся было уже договоръ о дани,
которую послhдній, въ качествh турецка-
го вассала, долженъ былъ вновь платить
султану. Въ Константинополhобъявили рус-
скому посланнику, что только интриги Пе-
тербургскаго кабинета заставили царя
Ираклія допустить появленіе въ его терри-
торіи русскихъ войскъ8. Въ Петербургh же
занятіе Грузіи считали средствомъ для при-
готовленія нападенія на Турцію9.

Далhе Оттоманская Порта жаловалась
часто на вмhшательство Россіи въ египет-
скія дhла. Незадолго до разрыва между
Турціей и Россіей въ Египтh было возста-
ніе. Кастера говоритъ о связяхъ между рус-
скимъ посланникомъ въ Константинополh
Булгаковымъ и представителями револю-
ціонной партіи въ Египтh. Посредниками
служили русскій консулъ въ Александріи
баронъ де-Толюсъ, и другой еще консулъ
въ Смирнh, Ферьери. Образъ дhйствій кон-
суловъ Россіи казался опаснымъ Портh.
Турецкое правительство захватило коррес-
понденцію опаснаго свойства между Беемъ
Ибрагимомъ въ Каирh и русскимъ послан-
никомъ. Нужно было отправить войско для
укрощенія мятежа10. Разказываютъ даже,
будто баронъ де-Толюсъ, успhшно
дhйствовавшій на нhкоторыхъ недоволь-
ныхъ, какъ, напримhръ, на бея Ибрагима и
Мурата, былъ арестованъ другимъ беемъ,
Измаиломъ, и отправленъ къ Каирскому
пашh , который и содержалъ его въ
арестh11. Тогда думали, что Россія желала
при предстоящемъ раздhлh турецкихъ
владhній предложить Египетъ Французамъ.
Кастера разказываетъ, будто Сегюръ, ко-
торому было сдhлано въ С.-Петербургh
такое предложеніе, отклонилъ оное, считая
пріобрhтеніе острова Кандіи болhе выгод-
нымъ для Франціи12. Въ Херсонh, лhтомъ
1787 года, была рhчь объ Египтh, и Булга-
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ковъ, какъ разказывали, хвалился своими
сношеніями съ инсургентами въ той обла-
сти13.

То же самое происходило и въ Дунай-
скихъ княжествахъ. Молдавскій господарь
Маврокордато, чрезъ посредство русскаго
консула въ Яссахъ, былъ въ тайной
перепискh съ кабинетами Вhнскимъ и
Петербургскимъ. Лишенный Портою зва-
нія, онъ бhжалъ въ Россію. На требованіе
Порты о выдачh бhглаго господаря рус-
ское правительство отвhчало отказомъ.
Порта вообще опасалась дhйствій рус-
скихъ консуловъ во всhхъ турецкихъ
владhніяхъ и считала ихъ органами для
возбужденія мятежей между турецкими
подданными. Поэтому Турція не хотhла
дозволить учрежденія русскаго консульства
въ Варнh14. Въ дипломатическихъ сноше-
ніяхъ между обhими державами эти воп-
росы возбуждали неудовольствіе. Думали
даже, что уже переписка между Россіею и
Оттоманскою Портою въ отношеніи къ
Маврокордато поведетъ къ разрыву15.

Къ этимъ спорамъ присоединились еще
недоумhнія по разнымъ другимъ предме-
тамъ. Турки жаловались на то, что турец-
кіе корабли въ русскихъ портахъ должны
были платить большія пошлины, нежели
русскіе въ турецкихъ портахъ16. Далhе Тур-
ки были недовольны тhмъ, что имъ не
хотhли дозволить покупать желаемое ими
количество соли въ Кинбурнh, что Россія
не хотhла дозволить учрежденіе турецкихъ
консульствъ въ русскихъ городахъ и т. п.17.
Ко всему этому присоединился еще гре-
ческій проектъ, предположеніе прогнать
Турокъ изъ Европы. Уже во время первой
турецкой войны, Потемкинъ именно для
осуществленія греческаго проекта считалъ
необходимымъ “отдhлить Татаръ отъ Ту-
рокъ, и сдhлавъ ихъ независимыми отъ
вліянія Порты”, привесть неукоснительно
Крымъ подъ скипетръ Россійскій, устье
Днhпра очистить отъ Турокъ и сокрушить
укрhпленный Очаковъ, яко ключъ въ Чер-
ное море; для этого близь Очакова на
Днhпрh воздвигнуть городъ и верфь, что-
бы имhть военное и сухопутное и морское
депо безопасное, и тогда съ моря и съ суши
имhть способъ ополчиться для господства
на Черномъ морh; обуздать Кавказскіе
народы, готовые содhйствовать Туркамъ
во время войны набhгами къ Азову и Дону,
и провесть линію укрhпленій отъ перелома

рhки Кубани чрезъ Моздокъ до Кизляра,
пріуготовить Грековъ и другихъ едино-
вhрцевъ, Турками порабощенныхъ, къ упо-
ванію ихъ освобожденія”18. Немногимъ поз-
же Безбородко составилъ подробную
записку объ этомъ же предметh, надhясь
на то, что “упорство Порты, съ одной сто-
роны, а успhхи, съ другой, подали бы спо-
собъ къ совершенному истребленію Турціи
и къ возстановленію древней Греческой
имперіи въ пользу младшаго великаго кня-
зя, внука императрицы”. Безбородко
считалъ возможнымъ уже заранhе пред-
опредhлить точныя границы этой будущей
имперіи въ турецкихъ владhніяхъ на твер-
дой землh и въ Архипелагh, уступить
Вhнскому двору кое-какіе порты въ Сре-
диземномъ морh, для расширенія торго-
выхъ связей Австріи и предоставить раз-
ныя выгоды Англіи, Франціи, Испаніи и
Венеціанской республикh19.

При великомъ князh Константанh нахо-
дились съ дhтства Гречанка – няня и Грекъ
– камердинеръ (въ послhдствіи графъ Ку-
рута); Екатерина учредила греческій ка-
детскій корпусъ20. Приготовлены были
медали на завоеваніе Турціи21. О “возста-
новленіи прежнихъ греческихъ республикъ”
говорилъ и принцъ де-Линь, какъ объ
удобнhйшемъ средствh поправить положе-
ніе острововъ въ Архипелагh. Онъ считалъ
возможнымъ существованіе такихъ гречес-
кихъ государствъ подъ покровительствомъ
Россіи и Венеціанской республики. Далhе
онъ предлагалъ дозволить учрежденіе ко-
лоній Мальтійскаго ордена на берегахъ
Крымскаго полуострова, уступить рыца-
рямъ, напримhръ Балаклавскій портъ и по-
ручить имъ, такъ-сказать, быть стражами
на Черномъ морh . Изъ Севастополя,
замhтилъ принцъ де-Линь, можно прямо
идти къ Константинополю, между тhмъ
какъ до того русскій, флотъ долженъ былъ,
отправляться изъ Кронштадта вокругъ
Европы въ Средиземное море. Въ по-
слhдствіи принцъ де-Линь удивлялся тому,
что Екатерина отказалась отъ исполненія
своего проекта возстановить Грецію22.

Россія сохраняла различнаго рода свя-
зи съ Славянскими народами и Греками на
Балканскомъ полуостровh. На такую со-
лидарность интересовъ православныхъ под-
данныхъ султана и Россіи надhялась Ека-
терина и во время войны. При снаряженіи
экспедиціи Заборовскаго и Грейга въ Сре-
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диземное море въ 1788 году оказалось, что
Россія располагала большими средствами
въ борьбh противъ Турціи, и что именно
революціонные элементы между христіа-
нами на Балканскомъ полуостровh могли
легко содhйствовать къ осуществленію
плановъ Екатерины. Не разъ Греки обра-
щались къ Россіи въ XVIII столhтіи, так-
же какъ въ послhдствіи, во время войны
за освобожденіе Греціи въ XIX вhкh; но въ
концh XVIII вhка не доставало еще той
организаціи революціонныхъ элементовъ въ
различныхъ областяхъ Оттоманской импе-
ріи, какая образовалась въ десятыхъ годахъ
XIX вhка. Греки еще не были достаточно
подготовлены къ повсемhстному возста-
нію противъ турецкаго ига. Въ 1788 же году
особенно Швеція своимъ нападеніемъ на
Россію помhшала успhшнымь дhйствіямъ
Россіи въ Средиземномъ морh и въ
Архипелагh.

Въ Турціи понимали опасность положе-
нія. Въ 1786 году султанъ обнародовалъ
манифестъ къ подданнымъ, въ которомъ
уже говорилось о предстоящей борьбh съ
непримиримымъ врагомъ Турціи, желаю-
щимъ уничтожить Оттоманскую имперію
и истребить всhхь мусульманъ23. Вскорh
послh того Екатерина, въ сопровожденіи
императора Іосифа II, посланниковъ Фран-
ціи, Англіи и Австріи, знаменитыхъ полко-
водцевъ и сановниковъ, явилась на рубежh
Оттоманской имперіи – въ Херсонh, гдh
было положено начало большому военно-
му порту, и гдh строились военные кораб-
ли, въ Бахчисараh, гдh прежде жили дан-
ники султана, Крымскіе ханы, и въ
Севастополh, откуда Россія могла сдhлать
нападеніе на Константинополь. При тогдаш-
нихъ обстоятельствахъ, при многочислен-
ныхъ поводахъ къ разрыву съ Турціей,
поhздка императрицы, имhвшая главнымъ
образомъ значеніе контроля надъ админи-
стративною дhятельностью князя Потем-
кина, легко могла получить характеръ по-
литической демонстраціи. То, что въ
глазахъ самихъ путешественниковъ каза-
лось partie de plaisir самыхъ колоссаль-
ныхъ размhровъ, въ глазахъ западной Ев-
ропы могло служить выраженіемъ
наступательной политики Россіи.

Напрасно утверждаютъ нhкоторые изъ
современниковъ, напримhръ, Энгельгардтъ,
что важнhйшимъ результатомъ путеше-
ствія было заключеніе наступательнаго

союза Россіи съ Австріей противъ Ту-
рокъ24. Этотъ союзъ существовалъ еще съ
1781 года. Во время путешествія, кромh
краткихъ и не особенно важныхъ совhщаній
министровъ и дипломатовъ, сопровождав-
шихъ императрицу и Іосифа, не было почти
никакихъ другихъ бесhдъ, имhвшихъ
слhдствіемъ опредhленіе какой-либо поли-
тической программы. При всемъ томъ,
однако, путешествіе не могло не имhть
важнаго политическаго значенія. Цhлью
путешествія былъ осмотръ крhпостей, вер-
фей, арсеналовъ, войска и флота. Вездh для
путешественниковъ устроиваемы были
маневры вновь сформированныхъ войскъ.
Во время путешествія на югh были сосре-
доточены различные отряды конницы,
пhхоты, артиллеріи. Уже въ такомъ гро-
мадномъ скопленіи значительныхъ воен-
ныхъ припасовъ и снарядовъ заключалась
довольно сильная демонстрація противъ
Оттоманской Порты и ея защитниковъ25.

Нельзя, поэтому, удивляться тому, что
турецкое правительство съ большимъ опа-
сеніемъ слhдило за подробностями путе-
шествія. До отъhзда изъ Петербурга, какъ
утверждаетъ Кастера, Екатерина отправи-
ла чрезвычайнаго дипломатическаго аген-
та въ Константинополь, чтобъ увhдомить
Порту о предстоящемъ своемъ путеше-
ствіи. Въ Константинополh въ этомъ путе-
шествіи видhли чуть-ли не нападеніе на
Турцію и уже готовились къ оборонh26. И
на западh путешествіе внушало опасенія,
какъ видно, между прочимъ, изъ писемъ
императрицы къ Циммерману. Даже со
стороны Россіи было сдhлано кое-что для
того, чтобъ успокоить умы относительно
этой поhздки. Съ этою цhлью, напримhръ,
секретаремъ императрицы, Храповицкимъ,
былъ составляемъ журналъ путешествія,
который и печатался въ столичныхъ газе-
тахъ. Особенно тщательно императрица, во
время путешествія, слhдила за образомъ
мыслей дипломатовъ, ее сопровождав-
шихъ. Она любила бесhдовать съ ними о
политическихъ вопросахъ, иногда шутя зат-
рогивала и дhла турецкія и вообще стара-
лась узнавать о расположеніи или нераспо-
ложеніи къ Россіи западныхъ державъ. Въ
особенности можно было ожидать, что
сближеніе съ Австріей произведетъ не-
пріятное впечатлhніе на прочія державы.
Поэтому когда, напримhръ, императрица въ
Инкерманh пила здоровье своего “лучша-
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го друга”, Іосифа II, это “питіе здоровья
было исключено изъ журнала”27. Императ-
рица тщательно старалась опровергнуть
распространившійся по поводу путешествія
слухъ о томъ, что будто она намhрена ко-
роноваться въ Тавридh28. Впрочемъ, и на
западh знали о свиданіи Екатерины съ ко-
ролемъ Польскимъ въ Каневh, о поhздкh
Іосифа въ полуденный край Россіи и о со-
средоточеніи значительнаго количества
русскихъ войскъ на границахъ Турецкой
имперіи. Нельзя было не безпокоиться29.
Въ то время, когда императрица находилась
въ Кіевh, въ публикh ходили слухи о пред-
стоящей войнh. Баронъ Сиверсъ писалъ
тогда своему брату (9-го апрhля): “Ты го-
воришь объ опасеніяхъ на счетъ предстоя-
щей войны: я надhюсь, что эти слухи ли-
шены всякаго основанія, особенно потому,
что войско находится въ худомъ состояніи.
Объ этомъ предметh, конечно, выслуша-
ютъ мнhніе графа Румянцева; онъ же ска-
жетъ правду. Впрочемъ, быть можетъ, и
измhнились тh правила, которыя, сколько
я помню, соблюдались во время послhдней
войны и при заключеніи мира, напримhръ,
по случаю празднества въ Москвh. Намъ,
какъ благонамhреннымъ гражданамъ, дол-
жно молиться Богу, чтобъ уничтожились
неблагонамhренные умыслы министровъ,
желающихъ ловить рыбу въ мутной водh и
выиграть въ отношеніи къ частнымъ сво-
имъ интересамъ30.

Между тhмъ Екатерина по временамъ
думала о возможности предстоящей въ
ближайшемъ будущемъ войны. “Мы мо-
жемъ начать”, сказала она въ Кіевh, гово-
ря о нападеніяхъ кавказскихъ народовъ на
область царя Ираклія. Видя экзерциціи дон-
скихъ казаковъ, она замhтила: “Cela fait
naître des reflexions!”31 Она довольно хорошо
знала о раздраженіи въ Константинополh и
о томъ, что Франція желала защитить
Порту. Французскій посланникъ въ Кон-
стантинополh Шуазель-Гуфье могъ счи-
таться вліятельнымъ покровителемъ сул-
тана. Не разъ императрица, шутя, упрекала
Сегюра въ томъ, что Франція напрасно
желала защищать Турокъ – варваровъ и
тhмъ самымъ нарушала интересы гуман-
ности и христіанства. Съ Сегюромъ, впро-
чемъ, во время путешествія императрица
обращалась особенно ласково. Онъ былъ
представителемъ Франціи при заключеніи
торговаго договора между ею и Россіей.

На западh считали заключеніе этого дого-
вора признакомъ перемhны той политики
въ отношеніи къ Портh, которую Франція
до того горячо защищала; однако, фран-
цузскій кабинетъ въ это время серіозно опа-
сался за Турцію и старался противо-
дhйствовать видамъ Россіи и Австріи.
Впрочемъ Сегюръ, отправляясь въ путь
вмhстh  съ Екатериною, не считалъ
вhроятнымъ, чтобъ императрица думала
серіозно объ уничтоженіи Оттоманской им-
періи. Онъ напротивъ того утверждаетъ,
что никто не желалъ войны, и что она на-
чалась не иначе, какъ вслhдствіе взаим-
ной подозрительности. Самъ онъ, однако,
при тогдашнихъ обстоятельствахъ считалъ
долгомъ сообщить о своихъ опасеніяхъ
французскому посланнику въ Констан-
тинополh и постоянно говорилъ о необхо-
димости привести въ надлежащее состоя-
ніе Очаковскую крhпость и собрать на
берегу Дуная войска 150.000 человhкъ32.

Часто было дhлаемо замhчаніе, что
главнымъ виновникомъ разрыва былъ князь
Потемкинъ, и что данныя имъ Булгакову,
русскому посланнику въ Константинополh,
инструкціи повели къ войнh. Къ сожалhнію,
только незначительная часть корреспон-
денціи Потемкина съ Булгаковымъ до сихъ
поръ сдhлалась извhстною. Изъ извhст-
ныхъ намъ писемъ видно, между прочимъ,
что Потемкинъ послh присоединенія Кры-
ма къ Россіи намhревался предпринять
поhздку въ Константинополь. 15/

26
-го мар-

та 1784 года Булгаковъ писалъ князю:
“Здhсь почитаютъ вашу свhтлость на-
шимъ верховнымъ визиремъ. Прибытіе
ваше сюда не можетъ быть утаено и про-
изведетъ суматоху въ народh, коей и
понынh еще Сераль и Порта опасаются, ибо
думаютъ, что духи еще не успокоились....
А бытность ваша здhсь принесла бы не-
сказанную пользу всhмъ дhлaмъ, ибо у
насъ многіе объ нихъ по сю пору судили по
словамъ Грековъ, здhшнихъ бhглецовъ; но
въ итогh все не то: я отъ нихъ страдаю, и
торговля въ ничто обращается”.

Въ Константинополь Потемкинъ не
поhхалъ. Переписка его съ Булгаковымъ
продолжалась, и предметомъ ея служили,
между прочимъ, дhла грузинскія. Отноше-
нія между Россіей и Турціей становились
хуже. Вліяніе князя на ходъ дhлъ было
весьма значительное. Чрезвычайно любо-
пытна выписка изъ высочайшаго повелhнія
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императрицы Потемкину отъ 16-го октяб-
ря 1786 года, въ которомъ, между прочимъ,
сказано: “Мы видимъ уже себя при две-
ряхъ той необходимости, въ которую по-
ставляетъ насъ оборона славы и безопас-
ности границъ нашихъ, особливо-жь если
Порта не окажетъ вниманія къ послhднимъ
ей учиненнымъ внушеніямъ и не сыщетъ
сама средства исправить оскорбленіе,
послhднимъ ея меморіаломъ намъ нанесен-
ное. Мы тогда, конечно, должны будемъ
воспріять дhятельныя противъ ея мhры,
бывъ убhждены въ совhсти нашей, что
всякъ безпристрастный признаетъ справед-
ливость нашу. Тутъ съ особливымъ удо-
вольствіемъ пріемлемъ мы планъ, вами на-
чертанный, и произведеніе онаго въ
дhйствіе предполагаемъ слhдующимъ об-
разомъ.... – въ чемъ, ввhривъ вамъ глав-
ное начальство надъ арміей, даемъ вамъ
полную власть и разрhшеніе распростра-
нить всh поиски, кои къ пользh дhла и къ
славh оружія нашего служить могутъ...
Посланникъ нашъ Булгаковъ имhетъ ужь
отъ насъ повелhніе посылать дубликаты
своихъ донесеній къ вамъ и предписанія
ваши по службhнашей исполнять. Мы дали
ему знать, что какъ скоро получить онъ отъ
васъ увhдомленіе о выhздh его изъ Царь-
града, долженъ будетъ предъявить Портh
причины тому и требовать безопаснаго
отъhзда. Онъ останется тогда при васъ, и
какъ со времени разрыва переписка съ ви-
зиремъ и всякіе къ миру приготовлявшіе
переговоры долженствуютъ между вами
производиться, а мы по временамъ и об-
стоятельствамъ не оставимъ снабдить
васъ всhми тутъ нужными наставленіями,
то вы и можете означеннаго посланника
употребить подъ руководствомъ вашимъ
для таковыхъ переговоровъ и слhдующихъ
изъ того постановленій”33.

Таково было секретнъйшее повелhніе
императрицы, которое Потемкинъ отпра-
вилъ къ Булгакову, прибавляя къ тому,
13-го декабря 1786 года, слhдующее: “Ея
императорское величество желаетъ имhть
полныя отъ Порты удовлетворенія. Я упол-
номоченъ удерживать ея право силою; вой-
ски въ полномъ движеніи. Одна только ско-
рость исполненія отъ Порты требуемаго
можетъ остановить дhйствіе оружія. Ваше
превосходительство имhете по полученіи
сего истребовать у Порты конференцію, на
которой предложить, что дальнихъ отлага-

тельствъ терпhть мы не будемъ. Объяви-
те имъ, что вы должны, непродолжительно
дать мнh знать о ея расположеніяхъ и что
я уже на границh. Требованіе ея импера-
торскаго величества состоитъ: 1) чтобъ
отнюдь не были обезпокоиваемы границы
царя Ираклія, какъ подданнаго ея величе-
ства; 2) чтобы ни одинъ бhглецъ Россій-
ской, какъ-то Запорожцы и имъ подобные,
не держались при Очаковh, но чтобъ они
отосланы были за Дунай, 3) чтобы варн-
ское и соляное дhло окончены были не-
медленно на основаніи трактата и конвен-
ціи; 4) объявить, что Закубанцы не
перестаютъ дhлать безпокойствъ и произ-
водить грабежи въ нашихъ границахъ по-
хищеніемъ людей и отогнаніемъ скота, и
что сіе безъ наказанія оставлено быть не
можетъ. Вы изъясните имъ, что Россія
терпhла ихъ наглости изъ уваженія къ
Портh, но что оное непрестанными отъ
нихъ безпокойствами истощилось. Вы мо-
жете съ искренностью увhрить министер-
ство Порты, что ихъ недовhренность къ
нашей дружбh неосновательна и что же-
ланія ея императорскаго величества свя-
то основаны на сохраненіи мира. Сами они
по пространству и великости имперіи Рос-
сійской могутъ видhть, нужно ли ея вели-
честву желать распространенія предhловъ.
Сама натура положенія мhстъ можетъ имъ
доказать, что большое расширеніе
владhній ослабило бы Россію, наипаче те-
перь, когда полученіемъ Крыма окруж-
ность границъ толь совершенно устроена.
Представьте имъ ясныя доказательства,
что вмhсто укрhпленій и исканія посто-
роннихъ противу насъ пособій лучше для
нихъ и полезнhе прямо быть съ нами въ
дружбh, которая непрерывнымъ наблюде-
ніемь обязанностей столь усилится, что
тишина и покой взаимный утвердятся на
вhки. Обратя же въ обоюдную пользу Бо-
гомъ дарованное изобиліе и плодоносіе зе-
мель, мы распространимъ торговлю, кото-
рая привлечетъ въ оба государства
корысти изъ всhхъ странъ. Увhрьте ихъ,
что, удовлетворя наши требованія, могутъ
они ожидать на свои просьбы снисхожде-
нія. Представьте имъ посредство ваше ви-
домъ собственнаго вашего удовольствія
оказать услугу. Вы можете имъ ручаться
о успhхh, сказавъ о знакомствh нашемъ
съ младенчества34, и что вы со мною надh-
етесь достигнуть всего возможнаго”.
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Немногимъ позже, 23-го декабря 1786
года, Потемкинъ, въ письмh къ Булгакову,
продолжалъ жаловаться на всегдашнія
нападенія хищныхъ сосhдей царя Ираклія
на Грузію, на “нелhпыя условія” договора,
заключеннаго въ это время между Ирак-
ліемъ и Ахалцыхскимъ пашею Солима-
номъ. Этимъ договоромъ ограничивалось
число русскихъ войскъ въ Грузіи, чhмъ,
разумhется, Потемкинъ былъ крайне не-
доволенъ, и что онъ приписывалъ лишь то-
ропливости и неопытности царя Ираклія.
Договоръ не былъ приведень въ исполне-
ніе, и попытка “отторженія Грузіи отъ дер-
жавы Россійской”, какъ выразился Потем-
кинъ, не удалась. Онъ продолжаетъ въ
письмh къ Булгакову: “Я, будучи съ одной
стороны доволенъ уничтоженіемъ помяну-
тыхъ условій, не могу быть безъ заботы о
состояніи Грузіи, подверженной всегдаш-
нимъ нападеніямъ хищныхъ своихъ
сосhдей. Паша не преминетъ производить
все то, что только ко вреду и раззоренію
сего царства служить можетъ; а въ такомъ
случаh и нужно наисильнhйшее съ вашей
стороны домогательство у Порты, чтобы
царь Ираклій оставленъ былъ въ полной
тишинh и спокойствіи отъ паши Ахалцых-
скаго, и чтобъ онъ ни тайно, ни явно, ни самъ
собою, ни чрезъ другихъ, не дерзалъ ка-
саться границъ сего царства. Дайте чув-
ствовать, что продолженіе чинимыхъ имъ
своевольствъ неизбhжно можетъ произ-
весть непріятныя послhдствія”.

28-го января 1787 года Потемкинъ сно-
ва писалъ Булгакову о “коварныхъ намh-
реніяхъ Ахалцыхскаго паши” и требовалъ
отъ посланника рhшительныхъ дhйствій
предъ Портою, чтобы заставить ее сохра-
нять миръ на Кавказh. “Весьма бы нужно
вhдать”, писалъ Потемкинъ, “достигъ ли
мhста своего чиновникъ, съ повелhніями
отъ Порты къ пашhАхалцыхскому послан-
ный, или же не остановленъ ли. При откры-
тіи умышленной его въ пути медленности
имhете долгъ требовать, чтобы съ под-
твердительными повелhніями другой на-
дежный человhкъ туда былъ посланъ,
употребя въ семъ случаh кого-либо изъ
вашей свиты, – развh бы уже Порта пря-
мо васъ удостовhрила въ немедленномъ и
точномъ доставленіи указовъ своихъ въ
Ахалцыхъ. Въ самое то время, когда въ
покушеніяхъ паши Ахалцыхскаго обнажа-
ются вредные замыслы Порты объ оттор-

женіи Грузіи изъ-подъ державы Россійской,
разные Закубанскіе народы, часъ отъ часу
съ большею дерзостью и съ большими си-
лами переходя на нашъ берегъ, нападаютъ
на селенія и войска, стражу содержащія,
какъ то усмотрите изъ приложенной здhсь
записки. Сдhлайте вопросъ министерству
турецкому, почитаютъ ли они своими под-
данными Закубанцевъ, и въ состояніи ли
обуздать ихъ своевольствіе. Если они сіе
на себя пріемлютъ, то твердо настоять
имhете, чтобы за всh непріятельскія ихъ
дhйствія полное и скорое доставлено было
намъ удовлетвореніе, чтобы люди, скотъ и
все прочее захваченное имущество тот-
часъ было сыскано и возвращено, чтобы
дhлавшіе набhги были наказаны, какъ
злодhи и общаго спокойствія нарушатели
и чтобы впаденія въ наши границы совер-
шенно прекращены были. Но если Порта
признаетъ неповиновеніе ихъ и неудобство
воздержать ихъ набhги, то мы уже сами
принуждены будемъ подвергнуть ихъ жес-
токости наказанія, которое толь долго от-
лагаемо было изъ единаго только къ Портh
уваженія. Чhмъ скорhе вы доставите мнh
свhдhніе о настоящихъ расположеніяхъ
Порты и соотвhтствіи на ваши требованія,
тhмъ болhе окажете мнh способствова-
нія къ благовременнымъ расположеніямъ
въ дhлахъ мнh ввhренныхъ”35.

Такимъ образомъ, около того времени,
когда Екатерина отправилась въ дорогу, все
уже клонилось къ разрыву. Булгаковъ
11/

22
-го марта 1787 года писалъ къ Потем-

кину: “Дhла день ото дня идутъ хуже, и на-
дежды нhтъ поправить всего, пока
нинhшній визирь рейсъ-эфенди и ихъ партія
не перемhнятся;... на сихъ дняхъ призыванъ
я былъ на конференцію, на коей требовали
выдачи Молдавскаго господаря Маврокор-
дато и читали разныя на насъ жалобы, кои
хотя смhха достойны, но явно доказыва-
ютъ желаніе министерства Порты къ намъ
придираться и завесть ссору... Судя по рас-
поряженіямъ Порты, хотя и тайнымъ, еже-
ли удастся ей какъ-нибудь поправить дhла
со стороны Скутарскаго Махмудъ-паши,
обратитъ она главное попеченіе на Ахал-
цыхъ и употребитъ всh возможныя проис-
ки въ разсужденіи царя Ираклія”36.

При такомъ положеніи дhлъ нельзя
удивляться, что европейскіе посланники въ
Константинополh считали войну неиз-
бhжною. Въ особенности французскій по-
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сланникъ Шуазель-Гуфье часто сообщалъ
графу Сегюру о рhзкихъ требованіяхъ Бул-
гакова. Сегюръ, во время пребыванія пу-
тешественниковъ въ Кіевh, обратился по-
этому къ графу Безбородко съ требованіемъ
объяснить ему положеніе дhль, и главное,
сказать, дhйствуетъ ли Булгаковъ въ
Константинонолh сообразно съ инструкці-
ями, данными ему правительствомъ, или
руководствуется болhе собственными со-
ображеніями? Безбородко, въ отвhтъ, жа-
ловался на Порту, говорилъ о правахъ Рос-
сіи въ отношеніи къ царю Ираклію и
замhтилъ, что Россія съ полнымъ основа-
ніемъ требовала отъ Порты лишь прекра-
щенія набhговъ Закубанцевъ. Или Порта,
утверждалъ Безбородко, совершенно сооб-
разно съ вышеприведенными изъясненія-
ми Потемкина въ письмh къ Булгакову,
должна признать Закубанцевъ своими под-
данными, и въ такомъ случаh, обязана на-
казать ихъ, или же Порта не признаетъ ихъ
своими подданными, но въ такомъ случаh,
Россіи должно быть предоставлено право
дhйствовать противъ нарушителей мира
независимо отъ Порты. Впрочемъ, Сегю-
ру дали почувствовать, что Булгаковъ не
получалъ отъ правительства инструкцій,
которыя оправдывали бы рhзкость его за-
явленій предъ Диваномъ, и что онъ
дhйствовалъ отчасти по внушеніямъ По-
темкина, расположеннаго къ войнh. Сегюръ
даже разказываетъ въ своихъ запискахъ,
будто Екатерина въ бесhдh съ нимъ упре-
кала Потемкина въ чрезмhрной горячнос-
ти (sur sa précipitation) и извинялась въ томъ,
что сама ввела Булгакова въ заблужденіе,
давъ ему инструкцію слишкомъ рhзкаго
содержанія; къ этому Екатерина прибави-
ла, что Булгаковъ во всякомъ случаh
дhйствовалъ неправильно въ томъ отноше-
ніи, что о всhхъ, своихъ дhйствіяхъ не со-
общалъ предварительно французскому по-
сланнику Шуазель-Гуфье.

Все это не могло успокоить Сегюра, и
онъ просилъ Шуазеля совhтовать Туркамъ
готовиться къ войнh. Положеніе Турціи
казалось тhмъ опаснhе, что отъ импера-
тора Іосифа II можно было ожидать также
наступательныхъ дhйствій, и Французы
убhждали Порту сооружить флотъ, усилить
гарнизоны въ пограничныхъ крhпостяхъ и
отправить войска къ берегамъ Дуная. За
то русскіе министры были крайне недоволь-
ны Франціей. Потемкинъ рhзко объяснялъ

Сегюру, что вся Европа получитъ право об-
винять Францію въ томъ, что эта держава
постоянно защищаетъ варваровъ – Турокъ.
Онъ намекалъ, что Франція могла бы
выиграть отъ раздhловъ Турціи, пріобрh-
теніемъ, напримhръ, нhкоторыхъ острововъ
въ Архипелагh. Недовhріе Россіи къ об-
разу дhйствій французской политики выра-
зилось, между прочимъ, по поводу предпо-
лагаемой поhздки одного изъ знаменитыхъ
Французовъ, находившихся въ Кіевh, Ла-
мета, въ Константинополь: Потемкинъ не
хотhлъ дать ему туда паспорта, хотя еще
не было разрыва между Турціей и Россіей.

Между тhмъ были отправлены въ Оча-
ковъ французскіе инженеры и артил-
леристы. И прусскій посланникъ въ
Константинополh, Дицъ, и англійскій
пocланникъ Энсли (Ainsley), поддерживали
воинственный духъ Порты и говорили о
необходимости вооруженій37. Въ особенно-
сти рейсъ-эфенди былъ въ началh 1787 года
представителемъ партіи, желавшей разры-
ва съ Россіей. Однажды, въ бесhдh съ
прусскимъ посланникомъ, Дицомъ онъ
замhтилъ: “Чажа полна, нужно выпить ее.
Правда, мы слабы, но Русскіе ошибаются,
считая насъ совершенно погибшими. Еже-
ли Богъ и наши друзья допустятъ истреб-
леніе народа, по своему положенію прино-
сящаго пользу всhмъ и непричиняющаго
вреда никому, то мы, по крайней мhрh, по-
гибнемъ съ оружіемъ въ рукахъ; если же
намъ удастся поправить свое положеніе, то
мы справимся съ нашими коварными
сосhдями и достигнемъ мирнаго трактата
прочнhе существовавшихъ донынh38.

Однажды Сегюръ довольно рhши-
тельнымъ тономъ спросилъ Потемкина,
отказывается ли Россія отъ своего пред-
положенія уничтожить Турцію. Потемкинъ
отвhчалъ: “Разумhется, мы принуждены
оставить этотъ планъ, ибо вы не хотите
понять, что христіанская держава или гре-
ческія республики гораздо лучше обезпе-
чили бы ваши торговые интересы на
востокh, чhмъ упрямство, гордость и за-
носчивость мусульманъ. Однако, вы долж-
ны, по крайней мhрh, согласиться, что нуж-
но опредhлить для Турціи болhе удобныя
границы, ради избhжанія дальнhйшихъ
столкновеній”. “Я понимаю”, возразилъ
Сегюръ, “вы хотите занять Очаковъ и Ак-
керманъ: это почти то же самое, что тре-
бовать Константинополь; это значитъ –
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объявить войну съ цhлью сохраненія мира”.
“Нhтъ”, отвhчалъ Потемкинъ, “но если
насъ аттакуютъ, мы вознаградимъ себя но
своему усмотрhнію. Впрочемъ, было бы
возможно, лишь бы вы согласились, и безъ
войны сдhлать господарей Молдавскаго и
Валахскаго независимыми, и такимъ об-
разомъ вырвать эти христіанскія области
изъ рукъ палачей и разбойниковъ”. “Вы
сами”, замhтилъ Сегюръ, “не считаете
возможнымъ сдhлать это безъ войны. Ни-
когда Турки безъ урона не согласятся на
подобныя уступки”39.

Разговоръ этотъ происходилъ въ Кіевh.
Въ обращеніи императрицы съ Сегюромъ
стала замhтна холодность. Въ особеннос-
ти Русскихъ оскорбляло содhйствіе фран-
цузскихъ инженеровъ при приведеніи въ
надлежащее оборонительное состояніе
Очаковской крhпости.

Между тhмъ пріhхалъ императоръ
Іосифъ, и въ свою очередь замhтилъ, что
Екатерина желала дальнhйшихъ завоеваній.
14/

25
-го мая онъ писалъ къ князю Кауницу

изъ Херсона: “До сихъ поръ между нами го-
ворено было лишь о предметахъ неважныхъ
и частныхъ, въ бесhдахъ нашихъ было го-
раздо болhе веселости, нежели политики;
главнымъ образомъ императрица желаетъ
забавляться. Сегодня, однако, за столомъ,
при звукахъ большого оркестра, завязалась
политическая бесhда. Императрица страст-
но желаетъ новой войны съ Турками и не
слушаетъ никакихъ возраженій; самолюбіе
и счастіе ослhпляютъ ее до того, что она
считаетъ возможнымъ привести въ испол-
неніе все, что ей вздумается, и устранить
всh затрудненія, могущія возникнуть со сто-
роны Пруссіи и Франціи. Тщетно указывалъ
я ей на эти затрудненія, и наконецъ, уклонил-
ся продолжать бесhду, понимая, что въ на-
стоящее время не возможно ее образумить.
Она особенно гордится тhмъ, что сдhлано
въ Херсонh, и придаетъ всему этому боль-
шую цhну. Увидимъ: попытается ли она
вновь начать рhчь объ этомъ предметh, и
будетъ ли возможно говорить съ нею откро-
венно”40.

Въ Херсонh Екатерина должна была
убhдиться, что отношенія между Россіей
и Турціей становились все болhе натяну-
тыми. Около устья Днhпра появилась ту-
рецкая обсерваціонная эскадра, состоявшая
изъ нhсколькихъ военныхъ судовъ. Екате-
рина была крайне недовольна, услышавъ

объ этомъ. Разказываютъ о сдhланномъ
будто ею при этомъ случаh замhчаніи: “Вы
видите, что Турки забыли Чесменскую бит-
ву”41. Императрица не охотно отказалась
отъ предполагавшейся поhздки въ Кин-
бурнъ, крhпость, находившуюся въ неболь-
шомъ отъ Очакова разстояніи и игравшую
довольно важную роль во время военныхъ
дhйствій, происходившихъ нhсколькими
мhсяцами позже42. Только принцы де-Линь
и Нассау-Зигенъ отправились, къ устью
Днhпра, осмотрhть положеніе Очакова и
взглянуть на турецкую эскадру, преграж-
давшую путь въ Кинбурнъ. Нассау, пока-
зывая на картh, положеніе турецкихъ ко-
раблей, предложилъ императрицh напасть
на нихъ; она ничего не отвhчала, но улыба-
ясь, оттолкнула карту43. Русскіе министры
опять стали упрекать, Сегюра въ томъ, что
Франція напрасно внушаетъ Портh излиш-
нія опасенія; но Сегюръ возразилъ, что опа-
сенія эти далеко не лишены основанія, и что
нельзя было не предостеречь турецкое пра-
вительство. “Вообразите себh”, прибавилъ
онъ, “чтобы султанъ, окруженный своими
сановниками, въ сопровожденіи могуще-
ственнаго союзника, съ громаднымъ фло-
томъ и 150,000-мъ войскомъ явился въ
Очаковh: можно ли бы было удивляться,
если бы вы приняли нhкоторыя мhры пре-
досторожности, привели бы въ оборони-
тельное состояніе Херсонъ и думали бы о
собраніи войскъ?” Аргументація эта понра-
вилась Екатеринh; холодность ея обраще-
нія съ Сегюромъ мало-по-малу изчезла.
Бесhды о политикh имhли, впрочемъ, ха-
рактеръ веселой салонной болтовни.
Принцъ де-Линь разказываетъ подробно,
какъ онъ говорилъ о Грекахъ, объ Ал-
кивіадh, а Екатерина – о Ликургhи Солонh,
какъ говорили даже о возстановленіи гре-
ческихъ республикъ, а Іосифъ, не столько
интересовавшійся древностью, сколько на-
стоящимъ, спросилъ, между прочимъ,
шутя, “Что же будетъ, въ случаh раздhла
Турціи, съ Константинополемъ?”44. Сегюръ
утверждаетъ, что слухи о томъ, будто
Іосифъ и Екатерина, во время поhздки, со-
гласились возстановить Грецію, были ли-
шены всякаго основанія. И Іосифъ, и графъ
Кобенцель старались препятствовать раз-
рыву. Въ бесhдh съ Сегюромъ императоръ
замhтилъ, что раздhлъ Турціи не возмо-
женъ уже потому, что Константинополь
остался бы всегда яблокомъ раздора меж-
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ду державами, участвующими въ раз-
дhлh45. Утверждаютъ, что Іосифъ не же-
лалъ войны, но связанъ былъ обязатель-
ствомъ участвовать въ ней, въ случаh
нападенія со стороны Турціи на Россію; что
онъ старался обратить вниманіе императ-
рицы на затруднительное положеніе Авст-
ріи, на нерасположеніе къ ней Пруссіи, на
революцію въ Бельгіи и т.п. Проектъ объ
обмhнh Бельгіи на Баварію казался ему
важнhе раздhла Турціи46. Князь Кауницъ,
при отъhздh императора въ Россію,
совhтовалъ, по возможности, дhйствовать
на Екатерину въ видахъ сохраненія мира47.
Изъ Севастополя Іосифъ писалъ своему
министру: “Императрица очень весела и
довольна. Успhхъ ея предпріятій до того
подhйствовалъ на ея воображеніе, что я не
ожидаю повести къ разрыву. То же самое
можно сказать и о требованіяхъ Оттоман-
ской Порты, заявленныхъ въ Констан-
тинополh въ конференціи, состоявшейся
15/

26
-го іюля. Но еще до этого времени Бул-

гаковъ передалъ ноту съ требованіями, го-
раздо болhе широкими, чhмъ тh, которыя
были условлены въ Херсонh. Наконецъ,
около половины августа Порта стала на-
стаивать на возвращеніи Крымскаго полу-
острова и этимъ самымъ, разумhется, по-
дала поводъ къ разрыву, такъ что, послh
phшительнаго отказа Булгакова, послh-
довало заключеніе русскаго посланника въ
Семибашенный замокъ и объявленіе вой-
ны султаномъ.

На эти четыре момента: 1) предложе-
нія Булгакова, 2) требованія Порты 15/

26
-го

іюля, 3) требованія Порты 17/
28

-го августа и
4) объявленіе войны мы должны обратить
вниманіе.

Сегюръ, участвовавшій въ засhданіяхъ
министровъ и дипломатовъ въ Херсонh,
сообщаетъ о предложеніяхъ Россіи слh-
дующее. Было опредhлено, чтобы ни съ
той, ни съ другой стороны не было упоми-
наемо о Грузіи; чтобы Порта заставила
Алжирцевъ возвратить захваченныя ими
русскія суда; чтобы были наказаны Заку-
банцы, взявшіе въ плhнъ 1000 человhкъ
Русскихъ; чтобы Порта сдерживала Запо-
рожцевъ, находившихся по ту сторону Буга;
чтобы Турки довольствовались покупкой
условленнаго количества соли въ Крыму;
чтобы Порта не настаивала на видачh
бhжавшаго въ Россію господаря Мавро-
кордато; чтобы были наказаны тh лица,

которыя на островахъ Родосh и Кандіи ос-
вободили русскихъ консуловъ.

Булгаковъ долженъ былъ сообщить объ
этихъ предложеніяхъ въ Константинополh
французскому посланнику Шуазель-Гуфье,
и затhмъ, представить ихъ дивану. Такимъ
образомъ, требованія Россіи были бы под-
держаны и Австріей (такъ какъ Кобенцель
и Гербертъ участвовали въ редакціи упо-
мянутыхъ условій), и Франціей послh одоб-
ренія ихъ представителями этой державы,
Сегюромъ и Шуазелемъ. Сегюръ, впро-
чемъ замhчаетъ, что хотя и самое содер-
жаніе требованій Россіи было довольно
умhренное, много зависhло отъ образа
дhйствій русскаго посланника. Рhзкость
его тона и заносчивость въ сношеніяхъ съ
турецкими сановниками легко могли имhть
слhдствіемъ отказъ со стороны Порты; от-
казъ же повелъ бы, разумhется, къ
дальнhйшимъ непріязненнымъ заявленіямъ
съ той и съ другой стороны48. Значитель-
ное войско находилось ужь около турецкихъ
границъ. Понятно, что и Потемкинъ, и Бул-
гаковъ могли, разчитывая на это обстоя-
тельство, увлечься, и чрезмhрными тре-
бованіями заставить Порту объявить войну.
Современники дhйствительно придавали
большое значеніе условіямъ, опредhлен-
нымъ въ Херсонh; но подробныя свhдhнія
о томъ, что было рhшено въ Херсонh, мог-
ли имhть лишь весьма немногія лица49.

О томъ, какъ Булгаковъ по возвращеніи
своемъ, велъ себя въ Константинополh,
мы не имhемь почти никакихъ данныхъ50.
Прусскій посланникъ Дицъ утверждалъ, что
русскій уполномоченный истратилъ 500.000
руб. для подкуповъ съ тою цhлью, чтобы
низвергнуть турецкое министерство, не со-
глашавшееся на уступки и отвергавшее
исполнить требованія Россіи. Что же каса-
ется до этихъ требованій, то очевидно, пред-
ставленія Булгакова не ограничивались ус-
ловіями мира, опредhленными въ Херсонh.
Булгаковъ требовалъ гораздо болhе. По
свhдhніямъ Геррмана, Булгаковъ требо-
валъ слhдующаго: допущенія Турціей уч-
режденія русскаго консульства въ Варнh,
признанія верховной власти Россіи надъ Гру-
зіей, заключенія съ Россіей договора, на
основаніи котораго Молдавія и Валахія
сдhлались бы наслhдственными и почти
вполнh независимыми отъ Порты государ-
ствами; затhмъ, Россія домогалась уступ-
ки всей Бессарабіи на томъ основаніи, что
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эта область когда-то принадлежала Крым-
скимъ ханамъ, и слhдовательно, вмhстh
съ Крымомъ, долженствовала поступить во
владhніе Россіи; наконецъ, требовали еще
уступки Россіи гавани Буюкъ-Дере, близь
самаго Константинополя, для того, чтобы
она могла служить пріютомъ для русскихъ
кораблей, а также постройки православной
церкви въ турецкой столицh51.

Если это такъ, то очевидно, что на по-
добныя требованія никогда не согласились
бы посланники Австріи и Франціи, участво-
вавшіе въ Херсонскихъ конференціяхъ. По-
лучилъ ли Булгаковъ, съ того времени какъ
уhхалъ изъ Севастополя, новыя инструк-
ціи, и отъ кого именно, изъ Петербурга ли,
или отъ князя Потемкина, намъ не из-
вhстно. Мы не знаемъ также, когда имен-
но передалъ онъ ноту, которая должна была
усилить взаимное раздраженіе. Сомнh-
ваться же въ томъ, что онъ дhйствительно
ее представилъ, не возможно потому, что и
изъ другого, весьма полновhснаго источ-
ника мы знаемъ объ этихъ, требованіяхъ, а
именно изъ записки князя Щербатова о
шведской и турецкой войнахъ. Тамъ сказа-
но слhдующее:

“Россія весьма была отдалена начинать
войну, думая негосіяціями все получить; а
требованія свои простирала такія, чтобы и
послh наисильнhйшихъ пораженій Турокъ
едва ли могла имhть болhе. Оныя состоя-
ли: унять горскіе народы отъ ихъ войны, или,
но крайней мhрh, не давать никакой помо-
щи; отдать знатную часть Бессарабіи, яко
принадлежащую Крыму; позволить даже и
военнымъ кораблямъ проходить мимо Кон-
стантинополя въ Средиземное море; позво-
лить учредить во многихъ мhстахъ
консулей россійскихъ. Не знаю я, что о тре-
бованіяхъ Бессарабіи Турки отвhтствовали,
но думаю, что безъ смhха и слышать ихъ
не могли; но видно изъ иностранныхъ
вhдомостей, что о унятіи Горцевъ они
отвhчали, что сіи есть народы имъ не под-
властные, а потому они ихъ унять не мо-
гутъ; помощи никакой имъ не даютъ, но что
они нужное себh чрезъ торговлю въ обла-
стяхъ турецкихъ получатъ, то они сего зап-
ретить не могутъ, чтобы подданные Пор-
ты Оттоманской для того съ Горцами не
торговали, что Россія съ ними воюетъ; од-
нако, и въ семъ случаh дадуть имъ по-
велhніе, чтобъ имъ ружья и пороху не про-
давали, – повелhніе, которое никогда,

однако, учинено не было; хотя долго спо-
рили о пропускh военныхъ кораблей въ
Средиземное море, но наконецъ согласи-
лись, да кажется и нужды имъ не было не
согласиться; потому, пропуская по одному
и по два, никогда сіи корабли опасности
Константинополю не приключали, а прошед-
ши Дарданеллы въ маломъ числh, и быв-
ши въ ихъ водахъ безъ порта и убhжища
въ случаh начатія войны, всегда въ турец-
кой волh находились”52.

Судя по разказу князя Щербатова, мож-
но полагать, что переговоры объ этихъ тре-
бованіяхъ шли въ Константинополh. Эти
переговоры должно отнести къ іюню или
къ іюлю 1787 года. Булгаковъ, выhхавъ изъ
Севастополя въ послhднихъ числахъ мая,
могъ въ началh іюня передать ноту съ тре-
бованіями, согласными съ программою,
состоявшеюся въ Херсонh, могъ немного
позднhе получить инструкціи другого
содержанія и затhмъ вручить ноту, на ко-
торую Порта должна была отвhчать
отказомъ53.

Графъ Сегюръ, въ запискахъ котораго
не встрhчается никакой замhтки о требо-
ваніяхъ Булгакова, несогласныхъ съ поста-
новленіями дипломатовъ въ Херсонh, чуть
ли не обвиняетъ Порту въ томъ, что ея уп-
рямство могло легко повести къ ката-
строфh. Онъ говоритъ: “Я узналъ, что ви-
зирь, подстрекаемый посланниками Англіи
и Пруссіи, принялъ предложенія г. Булгако-
ва неблагосклонно и отвhчалъ очень
рhзко. Г. Шуазель, однако, надhялся уст-
ранить визиря, ослhпленіе котораго могло
легко погубить Оттоманскую имперію”54.
И изъ этого разказа можно, пожалуй, зак-
лючить, что Булгаковъ сначала требовалъ
меньше, а затhмъ, получивъ новыя инст-
рукціи, представилъ другую ноту.

Порта не только не согласилась на ус-
ловія, предложенныя Булгаковымъ, но съ
своей стороны заявила требованія въ до-
вольно рhзкой нотh. 15/

26
-го іюля рейсъ-

эфенди передалъ русскому посланнику уль-
тиматумъ слhдующаго содержанія. Порта
требовала немедленнаго удаленія изъ Яссъ,
Букареста и Александріи русскихъ консу-
ловъ, старавшихся будто бы нарушить
миръ между Россіей и Турціей, удаленія
русскихъ войскъ изъ Тифлиса и Грузіи во-
обще, и признанія царя Ираклія вассаломъ
Порты; выдачи бhглаго Молдавскаго гос-
подаря Маврокордато; допущенія во всhхъ
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русскихъ гаваняхъ и торговыхъ мhстахъ ту-
рецкихъ консуловъ на тhхъ же основаніяхъ,
на которыхъ русскіе консулы допускались
въ турецкихъ городахъ; права подвергать
тщательному осмотру всh русскіе кораб-
ли, выходящіе изъ Чернаго моря; продажи
въ Кинбурнhжителямъ Очакова неограни-
ченнаго количества соли55.

Булгаковъ не отвhчалъ на все это бе-
зусловнымъ отказомъ; только на первыя
четыре предложенія онъ не соглашался;
что же касалось до двухъ послhднихъ то
онъ предложилъ снестись съ Петербург-
скимъ кабинетомъ для полученія инст-
рукцій. Онъ желалъ, кажется, выиграть вре-
мя для того, чтобы въ Россіи могли съ
бльшимъ удобствомъ окончить всh при-
готовленія къ войнh. Еще наканунh своего
заключенія въ Семибашенный змокъ, Бул-
гаковъ хвалился тhмъ, что своимъ обра-
зомъ дhйствій отсрочилъ начало войны,
такъ что Россія могла, какъ онъ надhялся,
употребить всю зиму на вооруженіе56.

Турецкая нота, какъ уже сказано выше,
была представлена Булгакову 15/

26
-го іюля.

Немного позднhе, 22-го іюля–2-го авгус-
та, онъ писалъ къ правителю Таврической
области, Каховскому, что дhла въ Турціи
день ото дня идутъ хуже, что безумію ви-
зиря нhтъ предhловъ, и что потому со сто-
роны Россіи должны быть приняты всh
мhри предосторожности. То же самое твер-
дилъ онъ и Потемкину, и приказывалъ ди-
ректору таврическихъ карантиновъ обхо-
диться съ пріhзжающими Турками какъ
можно ласковhе и не давать ни малhйшаго
повода къ оскорбленіямъ. 1/

12
-го августа

Булгаковъ писалъ Каховскому, что султанъ
не соглашается на войну и удерживаетъ ви-
зиря отъ разрыва, но что воинственныя при-
готовленія продолжаются изъ опасенія,
чтобы со стороны Россіи “чего не по-
слhдовало”57. Съ послhднимъ показаніемъ
не согласуется слhдующее донесеніе прус-
скаго посланника Дица, 10-го октября 1787
года: “Я всегда утверждалъ, для опровер-
женія ложныхъ слуховъ, распространенныхъ
на этотъ счетъ въ Европh, что Порта по-
ложительно рhшилась противиться наси-
лію своихъ сосhдей. Я досталъ тайный при-
казъ султана къ визирю, до объявленія
манифеста о войнh, и тамъ нашелъ слова:
приступить къ войнh во чт бы то ни
стало58. Слова эти виражаютъ отчаяніе и
доказываютъ, что печальная необходи-

мость потрясла даже мирное расположе-
ніе кроткаго государя”59.

Графъ Сегюръ, находившійся въ это вре-
мя въ перепискh съ австрійскимъ послан-
никомъ въ Константинополh Гербертомъ,
узналъ отъ сего послhдняго о мирномъ
расположеніи султана, который самъ при-
сутствовалъ при конференціяхъ министровъ
и старался содhйствовать сохраненію
мира, но затhмъ поддался вліянію визиря,
желавшаго войну. Такимъ образомъ, было
рhшено собрать большой совhтъ 2/

13
-го

августа. Присутствовавшимъ строжай-
шимъ образомъ было приказано сохранять
въ тайнh происходившее въ этомъ за-
сhданіи, въ которомъ было рhшено пригла-
сить Булгакова на конференцію. Гербертъ,
узнавъ объ отомъ приглашеніи, обеспоко-
ился и сдhлалъ запросъ: по какому поводу
приглашенъ Булгаковъ. Ему отвhчали, что
это дhло до него не касается. “Не забудь-
те”, замhтилъ баронъ Гербертъ, “что
г. Булгаковъ состоитъ посланникомъ дер-
жавы, находящейся въ союзh съ импера-
торомъ, и что интересы обоихъ государствъ
тhсно связаны”. На это отвhтили, что самъ
визирь, если пожелаетъ, можетъ сообщить
г. Герберту о поводахъ къ приглашенію Бул-
гакова на конференцію; но ни отъ Юсуфа-
паши, ни отъ рейсъ-эфенди Гербертъ не
могъ добиться объясненія. Французскій
посланникъ Шуазель-Гуфье также тщетно
старался сдерживать Порту и склонить
турецкое правительство къ болhе осторож-
ному образу дhйствій. Ни Гербертъ, ни
Шуазель не догадывались, что ожидало
Булгакова въ этой роковой конференціи.

Булгаковъ отправился въ засhданіе, гдh
его упрекали въ томъ, что онъ во время
путешествія императрицы грозилъ вторже-
ніемъ, въ предhлы Турціи 60.000 войска,
подъ начальствомъ князя Потемкина;
далhе требовали немедленнаго возвраще-
нія Крымскаго полуострова. На отрицатель-
ный отвhтъ Булгакова ему было объявле-
но, что съ этой минуты миръ считается
нарушеннымъ, и что русскаго посланника
отправятъ въ Семибашенный змокъ.
Булгакову дозволили назначить нhсколь-
кихъ лицъ посольской канцеляріи, которыя
бы могли раздhлить съ нимъ заключеніе;
а затhмъ на великолhпно убранномъ конh,
окруженнаго богатою стражей, его отвез-
ли въ Семибашенную, гдh было приготов-
лено для него удобное помhщеніе въ изящ-
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номъ кіоскh, и куда ему дозволили привезти
мебель и прочіе необходимые предметы.

Вскорh послh того Булгаковъ писалъ
объ этомъ происшествіи слhдующее: “По-
селили меня въ домh коменданта. Посту-
паютъ со мною учтиво, но не допускаютъ
никого, не только ко мнh, но даже и въ
крhпость. Интернунцій сколь ни старался
обо мнh, всегда съ презрhніемъ и даже
съ ругательствомъ былъ отвергаемъ. Въ
несчастіи моемъ нашелся, однако,
человhкъ, который оправдалъ совершен-
но и мою довhренность и свою предан-
ность къ высочайшему двору, а именно
г. Гонфрисъ, датскій агентъ. Онъ въ самый
день моего заключенія изыскалъ средства
прислать ко мнh все нужное, и находить
оныя понынh меня кормить, содержать,
утhшать и доставлять извhстіе о проис-
ходящемъ. Сколь ни скоропостижно меня
схватили, успhлъ я скрыть наиважнhйшія
бумаги, цифры, архивъ моего времени,
дорогія вещи и проч. Казна также въ
цhлости, хотя и не велика”60.

Заключеніе русскаго посланника вызва-
ло протестъ со стороны Герберта и Шуа-
зеля61. Каково, однако, было раздраженіе
Порты, видно изъ ея манифеста о войнh
отъ 24-го августа 1787 года, гдh говорится
о притязаніяхъ Россіи со времени Кучукъ-
Кайнарджійскаго мира, объ образh дhй-
ствій ея въ отношеніи къ Маврокордато, къ
царю Ираклію, къ вопросу о торговлh со-
лью; объ интригахъ русскихъ консуловъ въ
Молдавіи и Валахіи; о томъ, что Булгаковъ
во время путешествія Екатерины грозилъ
нападеніемъ на Турцію Потемкина съ
70.000 войскомъ, изъ чего было видно, что
Россія намhревалась дhйствовать совер-
шенно также, какъ дhйствовала при заня-
тіи Крыма. Къ заключеніе сказано:
“Поелику все сіє отъ того единственно про-
исходитъ, что Крымъ находится въ рукахъ
россійскихъ, то вслhдствіе сего Высокая
Порта и требовала, дабы земля сія паки
приведена была въ первобытное положе-
ніе”62. Въ рескриптh къ визирю султанъ
также говоритъ о необходимости объявить
войну Россіи за нарушеніе трактатовъ
чрезъ отторженіе странъ, принадлежав-
шихъ Портh. “Всякій знаетъ”, продолжа-
етъ султанъ, “учиненное Россіянами на-
сильственное стяжаніе Крыма. Всему
свhту извhстно множество ихъ судовъ, въ
Черномъ морh плавающихъ. Что долженъ

чувствовать каждый , ищущій хотя
нhкоторую искру закона въ сердцh сво-
емъ?” и т. д.63.

На основаніи всhхъ этихъ данныхъ,
можно прійдти къ слhдующему заключе-
нію. Порта рhшилась воевать изъ-за Кры-
ма, а поводомъ къ объявленію войны,
кромh вопросовъ о Маврокордато, турец-
кихъ и русскихъ консулахъ и набhгахъ За-
кубанцевъ, должно считать главнымъ об-
разомъ демонстрацію, заключавшуюся въ
путешествіи Екатерины и въ появленіи
близь турецкихъ границъ значительнаго
количества войскъ подъ начальствомъ
Потемкина. Не столько важны, какъ обык-
новенно полагаютъ, дhйствія прусскаго и
англійскаго кабинетовъ. Хотя и Энсли, и
Дицъ поддерживали, въ свою очередь, не-
нависть Турокъ къ Россіи, но и безъ нихъ
Порта должна была сознавать опасность.
Разумhется, она обманывалась на счетъ
своихъ силъ и не могла разчитывать на со-
юзниковъ.

Въ первыхъ числахъ августа (стараго
стиля) Булгаковъ былъ заключенъ въ Се-
мибашенный змокъ. Въ то же самое вре-
мя, 5-го августа, Храповицкій замhтилъ въ
своемъ журналh: “Графъ А.А. Безбородко
отозвался, что, можетъ быть, безъ дhла
съ Турками не обойдется, и отъ того зави-
ситъ пріhздъ князя Потемкина-Тавричес-
каго”. Доказательствомъ того, что графъ
Сегюръ даже и въ послhднихъ числахъ
августа не считалъ особенно вhроятнымъ
разрывъ съ Турціей, служитъ то обстоя-
тельство, что онъ взялъ отпускъ, желалъ
на нhкоторое время отправиться во Фран-
цію, и откланявшись уже императрицh
25-го августа – 5-го сентября, готовился
сhсть въ дорожный экипажъ когда ему дали
знать, что вслhдствіе полученія важныхъ
извhстій изъ Константинополя, императри-
ца желаетъ видhться съ нимъ. Сегюръ
тотчасъ же отправился въ эрмитажъ, гдh
императрица, послh окончанія обыкновен-
наго спектакля, сказала ему: “Знаете,
графъ, что я, быть можетъ, уже въ эту ми-
нуту вовлечена противъ желанія въ войну
съ Турками, грозившими посадить по сво-
ему варварскому обычаю моего посланни-
ка въ Семибашенный змокъ”. Сегюръ
отвhчалъ, что напротивъ того Шуазель-
Гуфье, судя по послhднимъ извhстіямъ,
надhялся успокоить Порту, и что при
умhренности требованій Россіи можно
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надhяться на сохраненіе мира, хотя послан-
ники англійскій и прусскій стараются воз-
буждать Порту къ объявленію войны. По
мнhнію его, главнымъ виновникомъ воин-
ственнаго настроенія умовъ въ Констан-
тинополh былъ визирь; но Екатерина воз-
разила, что и рейсъ-эфенди желаетъ войны,
и что Турція истратила много денегъ на
вооруженіе. На другой день Сегюръ
видhлся съ министрами Екатерины, кото-
рые, однако, выразили надежду, что война
будетъ объявлена Турціей не paнhе, какъ
весной, и что согласно съ инструкціями
Булгакова, послhдній имhетъ возможность
дhлать уступки64.

Изъ всего этого видно, что Сегюръ былъ
убhжденъ, что Россія ограничилась тре-
бованіями, постановленными въ Херсонh;
онъ и не подозрhвалъ, что Булгаковъ пред-
ложилъ совсhмъ другія условія мира, на ко-
торыя Порта не хотhла согласиться.

Два или три дня послh упомянутой
бесhды Сегюра съ Екатериной и ея мини-
страми, было получено извhстіе о заклю-
ченіи Булгакова въ Семибашенную. 31-го
августа было по этому поводу зachданіе
совhта, въ которомъ явилась сама импе-
ратрица и участвовали: графъ Брюсъ, графъ
Мусинъ-Пушкинъ, графъ Н.И.Салтыковъ,
графъ Шуваловъ, гpaф Воронцовъ, Стрес-
каловъ и Завадовскій65. Отъ Шуазеля уз-
нали, между прочимъ, что онъ и Гербертъ
тщетно уговаривали диванъ ждать отвhта
на свои предложенія изъ Петербурга66. При
всемъ томъ, Сегюръ считалъ князя Потем-
кина главнымъ виновникомъ разрыва и ут-
верждалъ, что посланники Англіи и Прус-
сіи не успhли бы заставить Порту объявить
войну Россіи, если бы Булгаковъ, подстре-
каемый Потемкинымъ, не испортилъ дhла
окончательно своею надменностью, и если
бы Потемкинъ не сдhлалъ демонстраціи,
собирая столь многочисленное войско на
границахъ Турецкой имперіи. Марковъ и
Безбородко, въ свою очередь, упрекали
Сегюра въ томъ, что онъ своими письма-
ми изъ Кіева содhйствовалъ къ сильному
раздраженію Порты. Сегюръ возражалъ,
что всh  мhры, принятыя Портою
вслhдствіе его предостереженій, имhли
характеръ оборонительный, и что лишь пу-
тешествіе Екатерины, появленіе большаго
войска и флота, надменность Булгакова и
надпись въ Херсонh: “Дорога въ Визан-
тію”, заставили Порту вооружиться67.

Не смотря на это, отношенія между
Екатериной и графомъ Сегюромъ остава-
лись дружественными. Французскій по-
сланникъ рhшился отложить свое путеше-
ствіе во Францію до болhе удобнаго
времени. Онъ часто находился при дворh
и былъ гостемъ въ эрмитажh, гдh имен-
но въ это время Екатерина поставила на
сцену, весьма благосклонно принятую пуб-
ликою, трагедію его “Коріоланъ”. Сегюръ
старался заключить тhсный союзъ меж-
ду Франціей и Россіей; думалъ о трактатh
между Россіей, Австріей, Испаніей и Фран-
ціей. Французскій посланникъ въ
Константинополh хлопоталъ объ освобож-
деніи Булгакова изъ заключенія.

Французское правительство не въ такой
мhрh однако, какъ Сегюръ, было располо-
жено въ пользу Россіи. Къ тому же, вскорh
послh открытія военныхъ дhйствій, нача-
лась во Франціи революція, и Сегюръ
выhхалъ изъ Петербурга. Швеція готови-
лась къ войнh. Пруссія и Англія относи-
лись къ Россіи враждебно; за то на Авст-
рію Екатерина могла вполнh разчитывать.
Хотя Іосифъ, какъ мы видhли, не одобрялъ
дhйствій Екатерины въ восточномъ
вопросh, но считалъ своимъ долгомъ
всецhло исполнять условія договора, зак-
люченнаго имъ съ императрицею въ 1781
году. Интернунцій Гербертъ старался сдер-
живать Порту, совhтовалъ не объявлять
войны Россіи и замhтилъ, что Іосифъ ІІ
будетъ сильно оскорбленъ такимъ образомъ
дhйствій Порты, но ничто не помогало.

Тотчасъ же по полученіи извhстія о слу-
чившемся въ Константинополh, Іосифъ пи-
салъ къ императрицh (19/

30
-го августа): “Вы

уже знаете о нагломъ образh дhйствій Ту-
рокъ въ отношеніи къ вашему посланнику,
вопреки самымъ настоятельнымъ требо-
ваніямъ моего интернунція. Конечно, нуж-
но было положительно сойдти съ ума,
чтобъ осмhлиться поступить такъ, какъ
поступили Турки. Я понимаю ваше негодо-
ваніе и раздhляю оное. Очень сожалhю,
что мы въ эту минуту не находимся въ
Севастополh, откуда отправились бы въ
Константинополь привhтствовать султана
и его неразумных совhтниковъ пушечны-
ми выстрhлами. Что касается меня, то я,
согласно съ обязательствами союзнаго
договора, а еще болhе понуждаемый ис-
креннею дружбою, надhюсь доказать, что
ваше дhло въ то же время и мое дhло.
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Остается только разузнать, какимъ обра-
зомъ я могу быть полезнымъ вашему ве-
личеству”68.

Въ то же время графъ Кобенцель пере-
далъ императрицh согласную съ письмомъ
Іосифа ноту, въ которой говорилось, что
Вhнскій дворъ признаетъ случившееся за
“casus foederis”, проситъ сообщить, какія
мhры будутъ приняты Россіей, и обhщаетъ
оказать помощь согласно съ постановлені-
ями договора69.

Впрочемъ Іосифъ, кажется, надhялся
путемъ переговоровъ образумить Порту
относительно обращенія ея съ Булгако-
вымъ. По крайней мhрh, интернунцій Гер-
бертъ еще до февраля 1788 года оставался
въ Константинополh, гдh онъ былъ окру-
женъ особеннымъ уваженіемъ.

Между тhмъ приготовленія къ войнh со
стороны Австріи принимали весьма широ-
кіе размhры. Кордонъ на Турецкихъ грани-
цахъ былъ усиленъ; расположенные въ Вен-
гріи полки получили приказъ быть готовыми
къ походу; но уже съ самаго начала были
сдhланы ошибки и въ диспозиціи войскъ,
растянутыхъ на слишкомъ дальнее разсто-
яніе, и въ назначеніи главнокомандующихъ.
Вмhсто Лаудона, пользовавшагося боль-
шою репутаціей и въ арміи, и въ обществh,
главными полководцами были назначены
Лихтенштейнъ и Ласи. Разсказываютъ,
будто Іосифъ считалъ вhроятнымъ, что до
настоящей борьбы вовсе не дойдетъ, и что
все ограничится “военною прогулкою».
Вскорh обнаружились мрачныя стороны
австрійской политики  медленность, не-
рhшимость, разстройство финансовъ, не-
удачная военная администрація и т. д.

Что же касается до вооруженій Турціи,
то со стороны этой державы нельзя было
ожидать особеннаго успhха въ военныхъ
операціяхъ. Хотя она сама объявила войну,
но вскорh оказалось, что силы ея весьма
слабы70. Тh самые недостатки, которыми
страдала Турція въ войну 1768–1774 гг., об-
наружились и теперь. Со времени Кучукъ-
Кайнарджійскаго мира почти ничего не
было сдhлано для улучшенія военной
организаціи Турецкой имперіи. Не удиви-
тельно поэтому, что люди опытные, какъ
напримhръ, Гассанъ, командовавшій фло-
томъ, совhтовалъ сохранить миръ и вы-
играть время для вооруженій, а послh
объявленія войны отправился въ походъ съ
весьма мрачнымъ предчувствіемъ71. Хотя

онъ и старался преобразовать войско, улуч-
шить флотъ, даже на свой счетъ постро-
илъ казарму въ Константинополh,  все ос-
тавалось по прежнему. Оружіе не годилось.
Багажу всегда было слишкомъ много въ
походh; Турки не умhли обращаться съ ар-
тиллеріей; конница опасалась встрhчи съ
пhхотою, готовою въ минуту бhгства на-
пасть на кавалеристовъ, чтобъ отнять у
нихъ лошадей, и т. д. На бумагh солдатъ
было гораздо болhе, чhмь въ самомъ
дhлh: Янычаръ считалось 113.300, а было
ихъ не болhе 37.000; вообще численность
арміи была показана въ 388.400 человhкъ,
но простиралась лишь до 136,40072.

Къ тому же Турки должны были боять-
ся Грековъ, всегда готовыхъ къ возстанію.
За то они надhялись на возмущеніе Татаръ,
стремившихся отложиться отъ Россіи.
Князь Щербатовъ утверждаетъ, что при-
готовленіе Турокъ къ войнh было ничтож-
ное, что во всей Бессарабіи при объявленіи
войны было не болhе 30.000 человhкъ ту-
рецкихъ войскъ, что въ Очаковh было лишь
8.000 гарнизону, и что полученныя Турціей
изъ Россіи извhстія о худомъ состояніи рус-
ской арміи и голодh, свирhпствовавшемъ
въ нhкоторыхъ областяхъ, внушили Турціи
смhлость объявить войну73.

Что же касается до вооруженій Россіи
при началh войны, то отзывы современни-
ковъ на этотъ счетъ не слишкомъ благо-
пріятны. Контроль надъ военною админи-
страціей Потемкина былъ однимъ изъ
главныхъ поводовъ къ путешествію Екате-
рины на югъ. Онъ преобразовалъ войско,
строилъ военные корабли, арсеналы, вер-
фи, магазины, гавани. Екатерина была весь-
ма довольна тhмъ, что успhла осмотрhть
во время своего пребыванія въ намhст-
ничествh князя. Теперь Потемкинъ дол-
женъ былъ доказать на дhлh, что его дея-
тельность не была тщетною, что всh слухи
о ничтожности результатовъ его админис-
траціи были лишены основанія.

При этомъ нельзя не обратить вниманія
на множество данныхъ, сообщенныхъ намъ
современниками. Нhкоторые изъ нихъ,
какъ очевидцы, могли сами подробно знать
о средствахъ, которыми располагала Рос-
сія при открытіи военныхъ дhйствій; другіе
же могли изъ близкихъ источниковъ имhть
подробныя свhдhнія о состояніи нашего
войска, флота, военныхъ снарядовъ и при-
пасовъ.
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Къ первымъ принадлежитъ императоръ
Іосифъ. Въ его письмахъ къ фельдмарша-
лу Ласи встречаются весьма подробныя
указанія на вооруженныя силы Россіи. Онъ
былъ крайне недоволенъ и постоянно по-
вторялъ, что внhшнему блеску арміи и
флота не соотвhтствуетъ внутренняя проч-
ность и сила. Войско было одhто въ новые
и весьма изящные мундиры, но у конницы,
напримhръ, сабли были негодны. Одежду
солдатъ Іосифъ находилъ несоотвhт-
ствовавшею условіямъ временъ года.
Весною, въ довольно холодную погоду, сол-
даты были одhты въ полотнянныя панта-
лоны, дрожали отъ холода и заболhвали
часто лихорадкою. Больныхъ было вооб-
ще весьма много, между тhмъ какъ лаза-
ретная часть страдала отъ многихъ недо-
статковъ. При страшной дороговизнh на
югh, офицеры нуждались въ существен-
номъ и иногда терпhли голодъ, а солдаты,
получавшіе по 1½ рубля въ годъ, часто хо-
дили безъ рубахъ. Лошади, не находившія
достаточнаго корму, походили на тощихъ
клячъ. Даже зимой они кормились одною
степною травой. Комплектъ полковъ былъ
далеко не полный. Всего войска въ на-
мhстничествh Потемкина считалось на
бумагh 100.000 человhкъ, на дhлhже было
не болhе 40.000. Каждый егерскій полкъ
долженъ былъ состоять изъ 4 баталіоновъ
по 4 роты въ каждомъ, а въ каждой ротh
должно было находиться по 200 солдатъ,
такъ что каждый полкъ по настоящему дол-
женъ былъ состоять изъ 3.200 человhкъ;
на дhлh же, какъ пишетъ Іосифъ, полки
состояли развh изъ 700 человhкъ, изъ ко-
торыхъ около 150 находились въ больницh,
а остальные были заняты разными рабо-
тами при постройкахъ и т. п. Такъ на-
примhръ, когда по случаю путешествія им-
ператрицы не успhли собрать надлежащее
число лошадей для движенія галеръ по
Днhпру, нhсколько сотенъ солдатъ съ утра
до вечера, находясь въ водh, тянули эти
галеры, что весьма поразило Іосифа.

Состояніе крhпостей казалось Іосифу
также весьма неудовлетворительнымъ.
Пріhхавъ въ Херсонъ, онъ въ сопровожде-
ніи своего адъютанта графа Кинскаго
осмотрhлъ подробно всh фортификаціон-
ныя работы, которыя, однако, произвели на
него весьма неблагопріятное впечатлhніе.
Онъ находилъ, что стhни Херсонской
крhпости были сдhланы изъ песку, не пре-

вращеннаго вовсе въ плотную массу, а го-
товаго каждую минуту разсыпаться. Къ
пріhзду Екатерины, говорилъ Іосифъ,
хотhли стрhлять изъ пушекъ, находивших-
ся на крhпостномъ валу, но опасались, что
отъ грома ихъ можетъ обрушиться валъ.
За нhсколько дней до пріhзда Іосифа въ
Херсонъ, однимъ ударомъ молніи была по-
трясена значительная часть вала. При са-
мой постройкh были сдhланы, по мнhнію
императора, большія ошибки. У Кинбурн-
ской крhпости онъ также находилъ профи-
ли слишкомъ низкими. Артиллеріи въ этихъ
мhстахъ было достаточно, за то числу пу-
шекъ не соотвhтствовало количество сна-
рядовъ. Опыты надъ бомбами и брандс-
кугелями, сдhланные въ присутствіи
императора, не удавались.

И въ отношеніи военныхъ кораблей
Іосифъ замhчаетъ, что матеріалъ, изъ ко-
тораго они построены, никуда не годился.
За то въ Севастополh корабли понравились
императору. Особенно хвалилъ онъ адми-
ральскій корабль, на которомъ находилась
императрица во время маневровъ. Матро-
сы, однако, казались Іосифу неопытными;
это были обыкновенные рекруты, переиме-
нованные матросами; они должны были
лазить по мачтамъ и такелажу, часто па-
дали, ломали себh руки и ноги и въ такомъ
случаh были замhняемы тотчасъ же дру-
гими, столь же неопытными.

Маневры казаковъ понравились Іосифу;
но за то онъ находилъ, что Калмыки
стрhляли довольно плохо. Ему казалось
страннымъ, что изъ гусарскихъ и казацкихъ
полковъ были сформированы егерскіе и гре-
надерскіе, и что гренадерскіе, состоявшіе
изъ людей самой представительной наруж-
ности, были созданы лишь съ тою цhлью,
чтобы раздать новыя офицерскія мhста
нhкоторымъ лицамъ, которымъ Потемкинъ
хотhлъ оказать милость. Во всемъ, такимъ
образомъ, Іосифъ находилъ недостатокъ;
все въ его глазахъ служило доказа-
тельствомъ произвольныхъ и нецhле-
сообразныхъ дhйствій Потемкина. Такъ
какъ военная администрація, подобно уп-
равленію дhлами дипломатическими, была
сосредоточена въ рукахъ князя, то послан-
ники иностранныхъ державъ видhли въ
немъ и главнаго виновника рhзкаго обра-
щенія Россіи съ Портою74.

И другіе современники находили состо-
яніе русскаго войска неудовлетворитель-
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нымъ. Сиверсъ въ апрhлh 1787 года счи-
талъ войну почти невозможною, потому
что, по его мнhнію, Россія вовсе не была
къ ней приготовлена. Онъ, какъ мы видhли,
изъявлялъ надежду, что по крайней мhрh
графъ Румянцовъ откроетъ императрицh
глаза относительно печальнаго состоянія
военной администраціи75. Секретарь сак-
сонскаго посольства Гельбигъ, представ-
ляя въ донесеніи своему правительству
списокъ русской арміи, прибавляетъ, что
численность ея на бумагh преувеличена,
что Кавказская война ститъ ужасно мно-
го солдатъ, что смертность въ войскh
чрезвычайно велика, и что даже отъ уси-
ленія рекрутскихъ наборовъ нельзя ожидать
достаточнаго пополненія его рядовъ.
Прусскій посланникъ успhлъ собрать вес-
ною 1788 года достовhрныя свhдhнія о
томъ, что все войско состояло изъ 137.077
человhкъ, тогда какъ въ офиціальныхъ
спискахъ, представленныхъ Потемкинымъ
императрицh, насчитывалось конницы
61.819, не включая казаковъ, а пhхоты
213.002, не включая сюда гвардіи, артил-
леріи и гарнизоновъ76. Изъ этихъ 137.000
человhкъ нужно было оставить по крайней
мhрh 20.000 для прикрытія границъ про-
тивъ нападений со стороны Швеціи. Ино-
странцы считали рекрутскіе наборы ги-
бельными для народнаго благосостоянія;
частыя перемhны въ военной организаціи
производились, по отзыву современниковъ,
лишь съ тою цhлью, чтобы переодhтыхъ
въ другіе мундиры солдатъ выдавать за
совершенно новыхъ. Въ донесеніяхъ дип-
ломатовъ встрhчаются также многія дан-
ныя о недостаткh въ съhстныхъ припасахъ,
въ фуражh для лошадей, о худомъ состоя-
ніи лазаретовъ, даже о недостаткh въ ам-
муниціи, о неудачномъ виборh командировъ
на флотh, о расточительности и неисправ-
ности при управленіи военнымъ вhдом-
ствомъ и т. д.77.

Князь Щербатовъ предполагалъ, что
полученныя Турками изъ Россіи извhстія о
худомъ состояніи войска и о свирhп-
ствовавшемъ въ Россіи голодh породили
въ нихъ надежду побhдить Россію и вну-
шили имъ смhлость объявить войну.
Дhйствительно, страшная дороговизна гос-
подствовала тогда въ Россіи. Въ 1760 году
четверть ржи стоила 86 коп., въ 1763 –
95 коп., въ 1773 – 2 руб. 19 коп., а въ 1787 –
7 руб. Въ 1785 и 1786 годахъ были неуро-

жаи. Сильные морозы зимою на 1787 годъ
не дозволяли надhяться на урожай въ 1787
году. Во многихъ частяхъ имперіи бhдствіе
это принимало большіе размhры78.

Екатерина, во время своего путешествія,
видhла въ нhкоторыхъ мhстахъ хорошіе
хлhба и изъ этихъ примhровъ дhлала зак-
люченіе относительно урожая во всей им-
періи. Она писала изъ Бhлгорода графу
Якову Александровичу Брюсу, 13-го іюня
1787 года: “Вы приписываете причины до-
роговизны худымъ всходамъ хлhба. Бо-
житься можно, что вездh гдh мы про-
hзжали, хлhбы такъ хороши, какъ только
желать можно; а въ Петербургh хлhбомъ
торгуютъ лишь пять или шесть купцовъ, кои
суть изъ плутовъ не послhдніе, а старать-
ся надлежитъ вводить въ хлhбный торгъ
болhе купцовъ чтобы вывести сей торгъ
изъ рукъ перекупщиковъ”. Изъ Коломен-
скаго Екатерина писала 24-го іюня 1787
года: “Я не пропущу взять всевозможныя
мhры къ предупрежденію недостатка и къ
пониженію цhнъ”79. Отъ Императрицы сна-
чала скрывали, что на хлhбъ стоятъ высо-
кія цhны. Но во время ея пребыванія въ
Москвh графъ А.Г. Орловъ сообщилъ ей
подробныя свhдhнія о голодh, показалъ ей
хлhбъ, испеченный изъ соломы и другихъ
непитательныхъ веществъ, и увhрялъ, что
въ Москвh умерло нhсколько несчастныхъ
отъ голода въ самый день ея пріhзда въ
этотъ городъ80. По возвращеніи императ-
рицы въ Петербургъ, произошелъ бунтъ
рабочихъ при постройкh набережной Фон-
танки. Около 300 человhкъ, которые не
были въ состояніи прокормиться обыкно-
венною поденною платою, явились у двор-
ца Екатерины съ жалобами и просьбами.
Съ большимъ трудомъ разогнали ихъ81.
Хотя Екатерина въ 1788 году, въ своемъ
отвhтh на шведскую декларацію, утверж-
дала, что особенной дороговизны не было,
и что въ Россіи никогда не бывало случа-
евъ голодной смерти82, слухи о голодh въ
Россіи содhйствовали къ рhшенію Турціи
и Швеціи объявить войну83, между тhмъ
какъ Россія менhе всего въ это время мог-
ла желать разрыва съ сосhдними держа-
вами84. Въ письмахъ къ Потемкину она со-
знавалась въ томъ, что вынуждена была
бороться съ большими затрудненіями. “Дай
Боже”, писала она 26-го января 1788 года,
“чтобъ болhзни пресhклись. Дороговизна
во всемъ ужасная; дай Боже силу снести
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всh видимыя и невидимыя хлопоты”.
26-го февраля 1788 года она писала: “На-
логовъ наложить теперь не время, ибо
хлhбу недорода; и такъ недоимокъ нема-
лое число”85.

При такихъ затрудненіяхъ съ различныхъ
сторонъ старались доказать императрицh,
что въ интересахъ Россіи должно желать
сохраненія міра, и что Потемкинъ представ-
ляетъ средства нашего отечества въ слиш-
комъ выгодномъ свhтh86.

Екатерина, однако, не падала духомъ. По
полученіи извhстія объ объявленіи войны
Турками, она спрашивала: “чт говорятъ въ
народh о войнh”? и когда узнала, что “уны-
нія нhтъ, и всh военные на то готовы”,
замhтила: “Теперь мы больше готовы, не-
жели въ началh минувшей войны; въ двh
недhли всh войска могутъ быть въ своихъ
мhстахъ”. Она гордилась привязанностью
къ ней народа. “Никто теперь”, говоритъ
Храповицкій 2-го сентября 1787 года, “при
начатіи войны не унываетъ, и всh военные
съ охотою идутъ на сраженіе. Обольщать
нельзя себя надеждою, но кажется, что
Богъ поможетъ хорошо дhло кончить. При-
казано флоту сразиться, и по вычету князя
Потемкина-Таврическаго, всh войска бу-
дутъ на мhстахъ 6-го, то-есть, въ 15 дней
послh письма его отъ 22-го августа, вчера
съ курьеромъ полученнаго”. 7-го сентября
императрица подписала манифестъ о войнh
съ Турками; напечатанный затhмъ мани-
фестъ читался 12-го въ церквахъ. “Плака-
ли”, пишетъ Храповицкій въ этотъ день о
Екатеринh. Немногимъ позже она жалова-
лась на недостатокъ въ замhчательныхъ
людяхъ, въ такое время особенно чувстви-
тельный.

При такихъ обстоятельствахъ можно
было удивляться тому, что Потемкинъ,
какъ кажется, не желалъ назначенія Суво-
рова въ армію87; можно было сожалhть,
что князь Н.В. Репнинъ, оказавшій въ
послhдствіи столь важную услугу побhдой,
при Мачинh, сначала отказывался служить
вмhстh съ Потемкинымъ88; можно было
находить весьма прискорбнымъ, что
соперничество между Потемкинымъ и
Румянцовымъ парализировало дhйствія
послhдняго.

Екатерина желала, чтобы графъ
А.Г. Орловъ принялъ начальство надъ фло-
томъ. Она писала къ нему 31-го октября
1787 года: “Любя пользу имперіи, при под-

писаніи знатнаго морскаго вооруженія,
нельзя, чтобы не пришло мнh на умъ имя и
дhянія графа Алексhя Григорьевича Ор-
лова-Чесменскаго и брата его, графа
Fедора Григорьевича Орлова. Кому не
извhстно, что они впервые морскими на-
шими силами врагу имени христіанскаго
нанесли страхъ, трепетъ и сильные удары,
паче же разореніемъ флота его при Чесмh
посреди морей, до того россійскому орлу
неизвhстныхъ; что народная довhренность
тамо ихъ встрhчала; что за ними по
слhдамъ шла побhда? Неоспоримая прав-
да, что имя ваше прибавитъ моему мор-
скому вооруженію еще вhсъ и мhру въ
ужасъ врагу, во ободреніе своимъ, кои подъ
вами достигли до побhдъ и награжденій.
Въ дружескомъ письмh не повелhвается,
а спрашивается запросто: вопервыхъ, скло-
ненъ ли графъ Алексhй Григорьевичъ Ор-
ловъ-Чесменскій взять охотно паки коман-
ду надъ флотомъ, когда я ему поручу, и сей
(то-есть, флотъ) прійдетъ въ Архипелагъ,
куда адмиралъ Грейгъ его приведетъ и съ
нимъ останется? Второе: графъ Fедоръ
Григорьевичъ поhдетъ ли съ нимъ? Буде
вы рhшитесьhхать, то можете пакиhхатъ
въ Италію и оттуда отправиться во флотъ.
Третье: адмиралъ Грейгъ самъ все воору-
женіе приведетъ въ самолучшее и на-
дежнhйшее состояніе, и сіе вооруженіе
сильнhе прежняго и готовится къ началу
будущей весны”89.

Графъ Безбородко не одобрялъ
сдhланнаго Орлову императрицею предло-
женія90, которое, впрочемъ, и не было при-
нято героемъ Чесменской битвы91. Глав-
нокомандующимъ флота, который весною
будущаго года долженъ былъ отправиться
въ Средиземное море, былъ назначенъ ад-
миралъ Грейгъ92.

Съ давнихъ поръ въ Россіи готовились
къ войнh съ Портою. Россія надhялась на
повсемhстное возстаніе православныхъ
Славянскихъ народовъ и Грековъ на Бал-
канскомъ полуостровh и въ Архипелагh93.
Противъ возстанія Татаръ во время войны
были приняты мhри. Жители изъ примор-
скихъ деревень были удалены во внутрен-
нія области Таврическаго края. Потемкинъ
опасался, что они подадутъ помощь турец-
кимъ войскамъ въ случаh приближенія
послhднихъ къ берегамъ94. У Татаръ было
отобрано оружіе95, между тhмъ какъ ка-
зеннымъ поселянамъ въ Тавридh, на слу-
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чай непріятельскаго на нихъ нападенія,
были розданы ружья и порохъ96.

Такимъ образомъ, съ одной стороны,
положеніе Россіи могло казаться нhсколько
опаснымъ, но съ другой – можно было
надhяться на успhхъ, особенно чрезъ на-
паденіе на Турцію одновременно на грани-
цахъ Очаковской и Бессарабской областей,
и такъ-сказать, съ тыла чрезъ вооруженіе
Грековъ и Славянъ въ самой Турціи. Удача
въ послhднемъ предпріятіи могла положить
конецъ существованію Турецкой имперіи.

Весьма немногіе замhчали волненіе
императрицы во все это время. Объявле-
ніе войны было неожиданно. Хотя и нельзя
утверждать, что Россія была застигнута въ
расплохъ97, не правы, однако, и тh, которые
увhряли, что въ минуту объявленія войны
все было готово къ походу98. Принцъ де-
Линь замhчаетъ, что Екатерина дhй-
ствительно безпокоилась, показывая, впро-
чемъ, видъ, что она не сомнhвается въ
успhхh99. Она писала къ Циммерману
2-го декабря 1787 года: “Послhдніе три
мhсяца были очень хлопотливы. Скоро
послh возвращенія моего въ Москву, взду-
малось блистательной Портh и неблиста-
тельнымъ ея совhтникамъ объявить мнh
войну, какъ вамъ уже извhстно; быть такъ,
до сихъ поръ бhда еще не такъ велика.
Если удастся мнh побить моихъ непріяте-
лей, то надhюсь, что тh и другіе будуть
отъ того довольнhе; а какъ у меня такое
правило, что когда дhло идетъ о ударахъ,
то лучше ихъ наносить другимъ, нежели
самой получать, по чемъ и старалась
сдhлать согласныя тому распоряженія”100.

Однако, всh распоряженія, всh громад-
ныя матеріальныя средства, на которыя не
скупилось правительство, не повели къ
столь быстрымъ успhхамъ, какихъ ожида-
ла императрица. Напротивъ того, нhсколько
мhсяцевъ сряду, за исключеніемъ дhла при
Кинбурнh, въ которомъ отличился Суво-
ровъ, война была неудачна. Потемкина по-
рицали очень сильно. Особенно обвиняли
его въ томъ, что хотя онъ съ давнихъ поръ
могъ предвидhть разрывъ съ Турціей и
былъ главнымъ виновникомъ войны, но въ
минуту опасности не зналъ, куда обратить-
ся и съ чого начать101. Весьма любопытна
въ этомъ отношеніи записка князя Щерба-
това о Шведской и Турецкой войнахъ. Онъ
пишетъ между прочимъ: “Какъ ясно уже
для Россіи было, что Порта Оттоманская

не болhе будетъ содержать Кайнаржинскій
миръ, какъ по тhхъ мhстъ, пока она по-
чувствуетъ себя въ состояніи паки съ вящ-
шими усиліями войну противъ Россіи во-
зобновить, то въ предосторожность начали
строить городъ Херсонъ, въ 70 верстахъ отъ
Очакова, завели тутъ верфь корабельную,
и военные корабли стали проходить мимо
Очакова, грозящіе подвергнуть чрезъ оные
и самый Константинополь къ бомбардиро-
ванію.... Казалось бы, что Россія, зная
сама, коль чувствительно огорчила турецкій
дворъ взятіемъ Крыма, должна бы, если
не хотhла сама войны, нhсколько
умhреннhе поступать, или бы уже, вмhстh
съ новыми требованіями, сама войну объя-
вить. Но нhтъ”. Щербатовъ удивляется
тому, что Россія могла требовать уступки
Бессарабіи, и вмhстh съ тhмъ, разчиты-
вать на сохраненіе мира. “Я вошелъ”, про-
должаетъ онъ, “въ сіи подробности о по-
ступкахъ нашихъ съ Турками для того,
чтобы вамъ показать, что въ прошедшемъ
году, въ августh мhсяцh, объявленная Рос-
сіи Турками война нhсть нечаянное приклю-
ченіе, противу котораго бы не можно было
и предосторожностей взять, но такое дhло,
которое всякой, хотя мало разумъ
имhющій, человhкъ давно предвидhлъ; и
самое правительство со времени взятія
Крыма, то-есть, съ 1783 года, является,
ожидало ее; ибо артиллерія въ Херсонъ
была привезена и толь великая, каковой
никогда не бывало, и для наполненія оной
всh пушки съ Московской площади были
взяты, полки туда были подвинуты, и вели-
кіе рекрутскіе наборы дhлаютъ предпола-
гать, что они и укомплектованы были, а паче
во время походу Ея Величества въ Крымъ
отовсюдова велhно было полкамъ къ гра-
ницамъ турецкимъ идти, и дhйствительно
они, раздhленные на разныя дивизіи, тамъ
обрhтались. А изъ сего слhдуетъ: война
была предвидима, войски собраны, артил-
лерія привезена. А сіе и предполагаетъ, что
войски, по великимъ рекрутскимъ набо-
рамъ, были въ комплектh, артиллерія го-
това, исправна и всhмъ нужнымъ снабже-
на, провіантъ на людей и фуражъ на
лошадей изготовленъ: ибо все сіе сдhлать
мы имhли и время и удобность... Наконецъ,
почти при повсемhстномъ голодh въ Рос-
сіи, а паче въ Украйнh, въ началh августа
мhсяца, Турками объявлена была война
Россіи, и князь Григорій Александровичъ
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Потемкинъ съ возвратнаго пути императ-
рицы въ Москву, еще въ іюнh мhсяцh по-
скакалъ на турецкія границы, иже и сочи-
няютъ ввhренныя ему губерніи, яко
намhстнику, князь Гр. А. Потемкинъ,  че-
ловhкъ, носящій на себh особливо милость
и повhренность монаршу, котораго дhла,
каковы бы они ни были, всегда апробацію
монаршу получаютъ; могущій все, что вос-
хочетъ, не токмо по особливой милости
государевой, но и по самымъ положеннымъ
должностямъ, генералъ-губернаторъ къ
турецкимъ границамъ прилегающихъ гу-
берній и президентъ военныхъ коллегій и
наконецъ поhхавшій съ возвратнаго пути
государыни туда на границу, конечно по
извhстіямъ, что Турки хотятъ войну начать,
слhдственно и безъ наставленій.... При
таковыхъ обстоятельствахъ кто бы не по-
думалъ, чтобы князь Потемкинъ, при пер-
вомъ открытіи войны, не вступилъ въ не-
пріятельскія области; чтобы флотъ нашъ,
котораго показывали до шестнадцати ли-
нейныхъ кораблей и нhсколькихъ фрегатовъ
въ Севастопольскомъ портh государынh и
Германскому императору, не выступилъ въ
море и не пошелъ бы прямо къ Константи-
нополю, или, по крайней мhрh, къ Синопу, и
не опустошалъ бы области турецкія; что-
бы пламя селеній воспаленныхъ видимо
было самому султану, запертому, въ его
серали, и звукъ пушечной стрhльбы дос-
тигалъ бы до ушей его. Очаковъ едва
имhлъ тогда восемь тысячь гарнизону, то
чего жь бы ради собранныя войска не упот-
ребить для осады сего града, и три или
четыре года привезенную многочисленную
осадную артиллерію, находящуюся въ
Херсонh, не учинить дhйствовать противъ
стhнъ сея крhпости, тогда же бы какъ
флотъ нашъ, содержа море, не допускалъ
моремъ всякую помощь? Чего не достава-
ло? Пять лhтъ мы готовились къ войнh,
войска были отовсюду собраны, артилле-
рія привезена, флотъ готовъ; все сіе казано
монархинh, всему она учинила похвалу.

Слhдственно, либо не хотhли дhйствовать
съ такимъ усердіемъ, какъ надлежало, либо
монархиня видhла и не видала, и засвидh-
тельствованіе и похвалы ея суть тщетны,
самымъ дhствіемъ научающія монарховъ
не хвалить того, чего совершенно сами не
знаютъ... Стекалися, кажется, случаи для
обвиненія пышнаго начальника. Турки, ко-
торые, по одержаннымъ въ прошедшую
войну побhдамъ, долженствовали бы тре-
петать на своихъ земляхъ, видя недhйствіе
нашихъ морскихъ и сухопутныхъ силъ,
осмhлились сами сдhлать дессантъ на
мысъ Кинбурнскій и были не токмо разби-
ты, но, можно сказать, истреблены генера-
ломъ Суворовымъ. Извhстно всhмъ, что,
какъ скоро Турки претерпятъ разбитіе, то
ихъ такой страхъ одолhваетъ, что они
наисильнhйшія укрhпленія покидаютъ, яко
въ прошедшую войну они покинули Хотинъ
по полномъ разбитіи. То чего же бы ради,
по крайней мhрh, въ сіе время не сдhлать
атаку Очакова? Турки были страхомъ
поражены, гарнизонъ ихъ весьма убавил-
ся, а ...102.

Эта записка показываетъ, что князь
Потемкинъ, которому императрица въ
1786 году даже поручила опредhлить ми-
нуту разрыва по своему усмотрhнію, не
пользовался такимъ довhріемъ въ
публикh, какое оказывала ему императ-
рица. Уныніе его въ первое время войны
доходило до того, что послh нhкоторыхъ
неудачъ онъ даже просилъ у императрицы
отставки и предлагалъ ей вывести всh
войска изъ Крыма! Но битвы въ Лиманh
лhтомъ 1788 года, и затhмъ, взятіе Оча-
кова въ концh 1788 года измhнили къ луч-
шему положеніе Россіи, и только въ 1791
году, послh четырехлhтней войны, былъ
заключенъ Ясскій миръ. При этомъ, хоть
и не удалось произвести окончательнаго
раздhла Турціи, Россія все-таки успhла
пріобрhсти Очаковъ и Очаковскую степь
– то мhсто, гдh нhсколькими годами
позднhе была построена Одесса.
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же несчастіе, – въ Чтеніяхъ Московскаго Общества Исторіи и Древностей, 1860, I.
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3 Herrmann, Gesch. d. russ. Staats, VI, 62.



Східний світ №3  2004154

Разрывъ между Россіей и Турціей въ 1787 году

4 Hermann, 172.
5 Eton, Schilderung des trk. Reichs, 100.
6 Запись объ учиненныхъ Закубанцами впаденіяхъ въ границы Россійскія въ концh минувшаго

1786 года. Русскій Архивъ, 1865 г., стр. 415 и 416.
7 См. біографію Потемкина, сост. Самойловымъ, въ Русскомъ Архивъ 1867 г.
8 Неrrтапп, VI, Депеша Дица отъ 10-го февраля 1787 г.
9 Записки Храповицкаго, 25-е апрhля 1782 года.
10 Castera, II, 134.
11 Custra, II, 141. Однако баронъ Толюсъ, по крайней мhрh въ концh 1787 года, находился на

свободh, хотя и не въ Египтh. Секретарь Потемкина въ декабрh 1787 года писалъ князю: “Прилагаю
при семъ письмо консула Тонуса (sic), бывшаго въ Египтh”.

12 Castira, 141.
13 Вluт, II, 485.
14 Неrrmaпп, VI, 165–166.
15 Щербатовъ, въ Чтеніяхъ Моск. Общ., 1860, III, 70.
16 См. донесеніе Дица, Неrrтапп, VI, 166.
17 Щербатовъ 78, порицаетъ образъ дhйствій русскаго правительства въ этомъ отношеніи.
18 Самойловъ, въ Русскомъ Архивъ 1867, стр. 1011. Эта записка относится къ 1773 году, какъ

видно изъ стр. 1018.
19 Соловьевъ, 164–165.
20 Русскій Архивъ, 1865, ст. 1506. Изъ Таврической области малолhтнія дhти Грековъ были от-

правлены въ греческую гимназію въ С.-Петербургh. См. статью о письменныхъ актахъ въ Ново-
россійскомъ краh въ Запискахъ Одесскаго Общества Исторіи и Древностей, II, 764.

21 На одной изъ этихъ медалей на одной сторонh было изображеніе Екатерины, а вокругъ
надпись: “Божіею мидостію Екатерина II Императрица и Самодержица Всероссійская, заступница
вhрнымъ”. На другой сторонh: морскія волны, Константинополь, пожаръ, разрушеніе мечети;
верхняя часть минарета падаетъ, а надъ нимъ сіяетъ крестъ въ облакахъ. По сторонамъ надпись
“Потщитеся и низринется”; внизу: “Поборнику православія”. Эти медали находятся теперь въ ору-
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turque est absolument nulle, la cavalerie n’est excellente qu’a 1'escarmouche... Si les Turcs sont
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SUMMARIES

L.V. Matveyeva
BUZESKUL VLADYSLAV PETROVYCH – A HISTORIAN OF HIS EPOCH

(ORIGINS OF RESEARCH METHOD)
The definition of research methods and methodology is the most important task for the

reconstruction of the role of a researcher. V. Buzeskul adopted ideas and research principles of
historical-critical school which has been founded by XIX century German scholars K. Nibur
and L. Ranke.

О.A. Bordilovska
CASTE FACTOR IN THE LIFE OF MODERN INDIAN SOCIETY

Caste system – the Indian social phenomenon – is examined in the article. Characteristic
features of this system, determined by sacred texts of Hindu religion, are described shortly.
Caste plays an exclusive role in the history, social and political life of India not only in the past,
but at present situation as well. The article presents some proves of such traditional social
instruments in modern India and demonstrates main directions of the caste system mobility.

A.L. Zelinsky
THE RELATIONS BETWEEN EGYPTIANS AND HELLENIZED

IMMIGRANTS IN THE LIGHT OF GREEK-LANGUAGE PAPYRI SOURCES
(TO THE ISSUE OF SO-CALLED “COLONIAL SITUATION”

IN THE PTOLEMAIC EGYPT)
The statement of colonial situation in Ptolemaic Egypt has been prominent among the

international scholars of the problem for almost two hundreds years now. While studying the
process of transformation of hellenized immigrants into the subjects of Ptolemy, the author of
the article found it necessary to review the existing views on the relations between Egyptians
and immigrants on both state and everyday levels. After analyzing a number of Greek papyri
sources, I can conclude that the nature of inter-ethnic relations in the Ptolemaic Egypt of
III c.  BC had no traits typical for colonial situation.

I.S. Ponomaryova
ETHNO-CULTURAL CONTACTS OF THE GREEKS OF AZOV REGION

(ON THE BASIS OF TRADITIONAL GREEK GARMENT)
The article deals with traditional dress of Azov Greeks which was widely spread in the

19–20th centuries. The development of folk Greek dress was a result of close contacts with
other cultures at different stages of ethnic history. Peculiarity of such contacts is the influence
or direct participation of all the peoples of Balkan, Crimean and Minor Asian regions.

D.A. Prokhorov
CENSORSHIP ACTIVITIES OF І.І. KAZAS IN THE CONTEXT OF

DEVELOPMENT OF CRIMEAN TATAR NATIONAL PRESS
(TO THE HISTORY OF THE NEWSPAPER “PEREVODCHIK TERCUMAN”)

In this article author has described the collaboration between Ilya Kazas, a famous Karaites
educational specialist, and Ismail Gasprinski, a founder and editor of the first newspaper in
Crimean Tatar history known as “Perevodchik–Tercuman” (“The Translator”), which became
widely read by Muslims throughout the Russian Empire and abroad. The article analyzes activity
and collaboration of these progressive teachers, scholars and national leaders of the Taurida
province in 19th–20th centuries in the context of development of the Crimean Tatar national
educational system and education of growing up generation in conditions of multicultural and
multinational society.
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Summaries

O.O. Romanova
TO THE INTERPRETATION OF THE TERMS PR +T ‘HOUSE OF DJET’

AND IZ “TOMB” IN THE INSCRIPTIONS OF OLD KINGDOM
On the basis of analysis of the context of usage of terms pr dt, iz dt and iz in inscriptions

from private tombs of the Old Kingdom, conclusion of rightness of Ju. Ja. Perepyelkins’
consideration of iz dt as a “private tomb “ is made.

M.O. Tarasenko
THE MODELS OF SPATIAL WORLD VIEW
IN ANCIENT EGYPTIAN COSMOGRAPHY

This paper is an effort of interpretation of the diverse graphic sources (Cosmographies),
mapping the Ancient Egyptian religious conceptions on the nature of sky, earth, aerial space
and other elements of spatial Universe.

A.A. Tortika
SLAVE-TRADE IN EASTERN EUROPE IN TIMES OF KHAZAR KAGANATE

As it appears from the study the main slave-traders in Eastern Europe during this period of
time were neither Khazars nor steppe nomads from Northern part of the Black Sea coast
(Prichernomorye), but Russians. It was them who showed the most consistent slave-trade
activities along the whole perimeter of the region and at all possible trade routes. Activity of
Jewish traders who traditionally dealt with slave trade in Mediterranean area and Asia was
practical impossible in Eastern Europe due to competition with Russians and was limited to that
area. During the first century of existence of the Old Russian State Kiev princes and their
military leaders were directly involved into slave-trade. Only development of feudal relations
and transition of local population into feudal-dependent peasantry, as well as turning population
of Russia into Christianity made princes and their military elite gradually stop their slave trading
activities.

Slave-trade that took place in Eastern Europe in VIII–X centuries can be considered one
of important reasons and material constituent elements, leading to formation of the state
system.

O.O. Chuvpylo
THE INDIAN NATIONAL CONGRESS

AND CONSTITUTIONAL ISSUES (1885–1947)
The article based on a wide range of sources and publications analyzes constitutional activities

of the Indian National Congress (INC) in Pre-independence Era (1885–1947). The main
emphasis is laid upon the colonial policy of the British governing circles in India, the reforms
performed by them and law-making activities of the INC concerning the elaboration of the
Constitution of the sovereign country of India.

V.S. Rybalkin
PRINCIPAL QUR’NIC TABOOS

The two main taboos of Islam for consumption of swine meat and alcoholic beverages are
discussed with an accurate reference to the Qur’anic passages (sometimes with Old Testament
parallels). The reasons for these principal Muslim restrictions have been explained on the
exegetical and historical data. 21 references.

O.O. Khamray
GARR, GENITIVE CONSTRUCTION AND EXTERNAL POSSESSOR IN ARABIC

In this article author has described the place of external possessor in Arabic. The article
analyzes the correlation between external possessor and genitive construction according to
functional roles of arr and its specific features in modern Arabic.
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