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Бушаков В. А.

ЯПОНСЬКІ ГЕОГРАФІЧНІ НАЗВИ СІКУКА
НА ПІВДЕННОМУ САХАЛІНІ

Назва острова Сахалін походить із маньчжурської Sahaliyan 
ula angga hada “Гірська вершина/крута скеля біля гирла ріки 
Амур” (Sahaliyan ula “Чорна ріка” – маньчжурська назва ріки), а 
його японська назва Карафуто (樺太) – з айнcької Kamuy kar put 
ya mosir “Земля/острів/країна на березі божественного гирла” 
[Полевой 1980].
Чому Сахалін? Він мені сниться...1

Мене цікавлять корінні народи Сахаліну і його топонімія2.
Своїми обрисами острів Сахалін нагадує стерлядь, що пливе 

на північ.
Нівхи вважали Сахалін живою істотою (нівх. н’’а “звір”). Нівх 

Форун так пояснював це: голова острова (миф тёнк’’р “землі го-
лова”) лежить на півночі, а ноги (миф н’’атьх “землі ноги”) на 
півдні; ліс на ньому все одно що шерсть, а люди все одно що 
воші в його шерсті; буває, що він починає ворушитися, можливо, 
через те, що набридло лежати або через те, що людей на Сахаліні 
стало забагато, що різний бруд на нього ллють, тому він отру-
шується, ніби собака [Крейнович 1973, 54].
До 1875 року росіяни й японці (діяльність останніх не вихо-

дила за межі проживання айнів) сумісно володіли островом, але 
1 Як особистість себе згадую саме із Сахаліну, з Камі-Сікуки – Леоні-

дового, перейменованого 1946 року на честь капітана Героя Радянського 
Союзу Леоніда Володимировича Смирних, який загинув смертю хороб-
рих у війні проти Японії. У його пам’ять назвали й інше селище – Смир-
них. У Камісікуці японці побудували єдиний у світі військовий аеродром 
із підігрівом. Про Леонідове, доки там перебував військовий гарнізон, 
нічого не було в Інтернеті. Дякуючи Олегу Мамаєву, який літає на робо-
ту на острів із Хабаровська, де мешкає, в Інтернеті з’явилися фото руїн 
казарм, їдальні, пральні, нового Будинку офіцерів, п’ятиповерхівок без 
вікон… Старе військове  містечко, яке пам’ятаю, живе досі.

2 Автор дуже вдячний Олексію Георгійовичу Бекмурзіну, який наро-
дився у Леонідовому, а нині проживає у Волгограді, за надісланий “То-
понімічний словник Сахалінської області” С. Д. Гальцева-Бізюка. Без 
словника не було би статті.
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із 13 серпня, згідно з договором, ратифікованим Японією у Єдзо 
у названому році, Росія стала володіти Сахаліном одноосібно, 
віддавши Японії за це Курили. З 1905 року Японія володіла Пів-
денним Сахаліном. Гори Повернення у Поронайському (рос. 
Возвращения – 1321 м у словнику С. М. Бізюка, 1325 м на карті в 
“Атласі всесвіту”) та Вуглегірському (рос. Возвращения – 757,4 м) 
районах і селище Повернення (рос. Возвращение) у Поронай-
ському районі названо так у пам’ять повернення СРСР Південно-
го Сахаліну.
В Інтернеті є японська мапа Хоккайдо (Едзу), Сахаліну та Ку-

рильських островів, датована 1854 роком [Hokkaido. Sakhalin. 
Kuril Islands]. Айнські назви написані катаканою, а японські гео-
графічні терміни – ієрогліфами. Написи зроблено вертикально. 
Зображена на мапі ріка, яка має відповідати Леонідовці, назива-
ється Shishi-gawa シー川 (яп. 川 kawa “ріка”) і впадає у Тихий 
океан. Наступна, на південь, ріка називається Maanui-gawa. Біля 
її гирла селище Maanui. Ці назви відповідають на американській 
карті японським Manui-kawa та Manuihama (яп. 浜 hama “ри-
бальське селище”) [Maoka (Kholmsk)]. Японці хотіли з’єднати у 
найвужчому місті острова, яке називається перешийок Поясок, 
залізниці на східному й західному березі, від станції Manui до 
міста Kushinai (тепер Ільїнський, а на карті 1854 року написано  
навпроти гирла ріки Kusoyunnai) (див. [Maoka (Kholmsk)], де за-
лізниця помічена як така, що будується). На мапі 1854 року на-
мальовано гору Raichishika-dake (яп. 岳 take “гора”), під якою 
знаходиться озеро (Raichishi-ko 来知志湖 [Vostochnyi; Karafuto 
Prefecture]), з якого витікає ріка з такою ж, як і гора,  назвою і 
впадає у Татарську протоку. У описі річок Сахаліну у нарисі, 
укладеному полковником Лілеєвим, сказано: “Південіше р. Оро-
кес тече р. Найкутуру, потім у Татарську протоку впадає протік 
озера Райтсіска (Тайтіска), що називається протокою Руданов-
ського…”. При описі озер острова знову згадується озеро Райт-
сіска (Тайтіска) [Остров Сахалин, 36, 39]. До нарису додано 
карту “Островъ Сахалинъ”. У М. С. Мицуля знаходимо відповід-
но оронім і лімнонім Райціска [Мицуль 1873, 6]. Назві Raichisika 
відповідає рос. Райтсиска ~ Райциска.
Спостерігається багато айнських однакових назв на Хоккайдо 

й у колишній японській частині Сахаліну, айнськими є назви на 
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Курилах (див. [Гальцев-Бизюк 1992; Пыжьянов 1994; Атлас 
мира]).
В. Д. Бєлєнька присвятила критичну статтю праці відомого 

японського топоніміста К. Каґамі (Kagami K. Ainon place-names 
in Japan // Orbis. T. XI, № 2. Louvain, 1962), присвяченій пошукам 
у топонімії островів Японії слідів перебування айнів [Беленькая 
1964]3.
Японське місто Сікука у 1946 році отримало російську назву 

Поронайськ від ріки Поронай (айну horo ~ poro “великий”, nai 
“ріка”) [Гальцев-Бизюк 1992, 109]. Айнські назви Horonai-pet та 
Horonai-nai “Велика ріка” є на Хоккайдо, на сахалінському діа-
лекті айнської horo вимовляється poro (див. [Butchelor 1905. 
Part II, 41]). Багато з тих, хто пише про Поронайськ в Інтернеті, 
вживають його каламбурну кальку “Провоняйск” з японської 
назви міста через паперово-целюлозний комбінат і рибообробні 
підприємства. Раніше тут був Тихменєвський пост, заснований 
1869 року, в пам’ять про котрий назвали робітниче селище Тих-
менєве.  Тихменєвський пост, який знаходився на правому березі 
ріки Плиї (або Поронаю), описано у книзі [Мицуль 1873, 75–76]. 
У описі поста згадано ріку Сіска (або Шішка), праву притоку По-
ронаю. Японська назва Поронайська Сікука (Сісука) 敷香 пере-
дає російську, айнську за походженням: айнська назва міста 
Sistukari ~ Sisi Tukari у “Wikipedia” даєтся із посиланням на пра-
цю Б. Пілсудського та Я. М. Розвадовського4, відсутню у списку 
літератури до словника С. Т. Гальцева-Бізюка. Прислівник айну 
tukari означає “із цього боку, поблизу” [Batchelor 1905, 455]. Іє-
рогліф 敷 сіку має значення “стелити, розстелювати” [Большой 
японско-русский словарь. Т. 2, 82], а 香 ka – “запах, аромат” 
[Большой японско-русский словарь. Т. 1, 206]. У 20-ти верстах 
від Тихменєвського поста розташовувалося над затокою Терпіння 
айнське селище Тарайка, у якому відбувався щорічний ярмарок 

3 Стосовно японської топонімії можна назвати статті [Арутюнов 1962; 
Яценко 1964].

4 Bronisław Piłsudski, Jan Michał Rozwadowski. Materials for the study 
of the Ainu language and folklore // Imperial academy of sciences (Spasowicz 
fund), 1912, p. 177. (Pilsudski, Bronizlaw (1912). Materials for the Study 
of the Ainu Language and Folklore. Cracow, Imperial Academy of Sciences 
(reprinted in 1996).



6                                                                                                Бушаков В. А.

(назву селища утворено від назви озера Тарайка, з’єднаного про-
токою з рікою Поронай, пор. айну tarai “корито” і українські гід-
роніми: потік Корита, потік Коритарський, річка Коритища, 
потік Коритко, балка Коритна, потік Коритний, потік і річка Ко-
ритниця, річка Коритницький Потік, річка Коритня, балка, по-
тік і річище Корито, балка Коритяна, потік Ясельський, потік 
Яслів, потік Яслівський Звір [Словник гідронімів України, 271, 
638, 640], балка Ясла (права притока Кучургану), конфігурація 
якої нагадує ясла, з яких годують тварин [Гідроніми Нижнього 
Подністров’я, 101]. Айни не мешкали на Сахаліні північніше Та-
райки. Назва селища і озера Taraika є на японських картах 
(Taraika [Hokkaido. Sakhalin. Kuril Islands], Taraika-ko 多来加湖 
[Shikuka (Poronaysk); Karafuto Prefecture]).

Гончарове на ріці Леонідовці у Поронайському районі (див. 
[Гальцев-Бизюк 1992, 41]) раніше мало японську назву Нака-
Сікука. Яп. 中 naka значить “середній”, а 上 kami – “верхній”.
Росіяни у царські часи називали річку Леонідовку, праву (пів-

денну) притоку Поронаю, Сіска, або Шішка. Закінчення -ка явно 
російське. А. П. Чехов на початку глави XIV писав: «У місцевос-
ті, яка називається Тарайкою, на одному із найбільш південних 
притоків Поронаю, що впадає в затоку Терпіння, знаходиться се-
лище Сіска. … У Сісці я не був, але ось витяг із чужого щоден-
ника: “Як селище, так і місцевість – найбезрадісна; передусім, 
відсутність хорошої води, дров; мешканці користуються з коло-
дязів, у яких під час дощів вода червона, тундрова. Берег, де роз-
ташоване селище, піщаний, навкруги скрізь тундра… Взагалі вся 
місцевість справляє тяжке, гнітюче враження”. У примітці до ви-
тягу говориться: “Селище стоїть на роздоріжжі; ті, хто їде з 
Олександрівська у Корсаковськ чи навпаки, обов’язково зупиня-
ються тут. У 1869 р. біля теперішнього, тоді японського, селища 
був побудований станок. Жили тут солдати із дружинами, а піз-
ніше заслані. Протягом зими, весни і кінця літа тут кипіло буйне 
ярмаркове життя. Взимку наїздили сюди тунгуси, якути, амурські 
гіляки, котрі вели торгівлю з південцями-інородцями, а навесні й 
у кінці літа на джонках приходили японці заради рибних промис-
лів. Назва станку – Тихменєвський пост – збереглася й до тепе-
рішнього часу”» [Чехов 1929, 134, 134 прим. 2].
Японські ойконіми Сікука, Нака-Сікука та Камі-Сікука утворе-

ні за їхнім розміщенням від потамоніма Сікука-ґава, пор. ойконіми 
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Keton, Naka-Keton та Kami-Keton (айну kotan “село, місто”) і назву 
Keton-gawa5 правої також притоки Поронаю (Horonai-gawa) 
[Shikuka (Poronaysk)] та ойконіми Horochi (тепер Поріччя), Hama-
Horochi, Naka-Horochi (ріка, на якій вони стоять, має називатися 
Horochi-gawa) і оронім Horochi-yama (яп. 山 yama “гора”) 
[Sovetskaya Gavan’; Vostochnyi]. Японські ієрогліфи фонетично 
передають айнську назву, яку можна зіставити з айну horo “вели-
кий” та chi “намул, грязюка”, оскільки і в назвах Horonai-gawa та 
Horochi вжито ієрогліф 幌 horo “верх (екіпажу)”. Від Сікука-ґава 
походить і японська назва гори Сікука-даке (див. карту [Shikuka 
(Poronaysk)]). Японці призвичаїли до своєї фонетики російську 
назву селища й ріки, до назви якої найбільш підходить за звучан-
ням і значенням прикметник айну shish “розтягнутий, розшире-
ний (spread out)” [Batchelor 1905, 421].
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РОЛЬ МЕТАФОРИ (AL-’ISTI‘ĀRA)
В АРАБСЬКИХ ПАРЕМІЯХ

Арабська ‘ilm al-bayān “Наука про ясність мовлення” або “Нау-
ка про тропи” була заснована відомим арабським філологом Абд 
аль-Кагіром аль-Джурджані (помер 1078 р.) ще у XI столітті. За-
пропоновані Джурджані категорії, класифікації тропів та наведе-
ні приклади не змінювалися з того часу та досі використовуються 
в арабській стилістиці. 
У своєму дослідженні ‘Asrār al-balāġa “Таємниці красномов-

ства” особливу увагу аль-Джурджані приділив стилістичним фі-
гурам та тропам арабської мови. Уся робота пізніших дослідни-
ків, які займалися розробкою теорії аль-Джурджані, зводилась до 
копіювання результатів його праці. Варто згадати ас-Саккакі1, 
який підсумував та зафіксував викладені раніше думки аль-
Джурджані та встановив чіткі правила, які регулюють вживання 
образних виразів у межах арабської риторики.
Згідно з дослідженням Джурджані, усі тропи поділяються на 

дві основні категорії: al-luġawiyyu “фігури мови” (лат. gurae 
verborum) та al-‘aqliyyu “фігури думки” (лат. gurae sententiarum), 
або такі, що спираються на розум. Окремим випадком є al-kināya. 
Фігури мови у свою чергу поділяються на такі, що утворені за 
принципом подібності (at-tašbīh порівняння, ‘isti‘āra метафора, 
at-tamðīl уособлене порівняння) та – за принципом суміжності 
(al-majāz al-mursal метонімія). Джурджані в деталях описав усі 
типи образних висловів, їхні індивідуальні заслуги і переваги, а 
також роль, яку кожен із них відіграє в риториці. Проте найбіль-
ше уваги він приділив саме метафорі за її “красу, багатство та 
всюдисущість” [Lakoff 1992, 40–41].
За визначенням Джурджані, al-’isti‘āra це “перенесення назви 

від первинного до чогось іншого з метою гіперболічного порів-
няння” [Al-Jurjānī 1953, 346].

1 Yūsuf Bin ‘Abī Bakr Bin MuÊammad Bin ‘Alī as-Sakkākī ‘Abū Ya‘qūb 
Sirāj ad-Dīn (1160–1229 рр.) – в молоді роки був вмілим різьбярем по 
металу (за що, власне, і отримав своє нісба “as-sakkākī”). Прославився як 
знавець риторики, написав твір miftāÊ al-‘ulūm, який згодом коментувався 
різними авторами.
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Отже al-’isti‘āra – це іносказання, в якому слово використову-
ється у переносному значені з метою порівняння. Слово al-
’isti‘āra – це масдар дієслова ‘ista‘āra “позичати”. Цей термін 
отримав таку назву через те, що мовець ніби “позичає” інше сло-
во для позначення того, що він порівнює. Метафора базується на 
порівнянні (at-tašbīh), проте відрізняється від нього тим, що в ній 
відсутня одна зі сторін порівняння (ðarafu t-tašbīh), і тому стано-
вить самостійну стилістичну фігуру. Порівняймо:

Вayna ‘aynay farasī ġurratun kaz-zuhara
“Між очима мого коня біла пляма, наче Венера” (порівнян-

ня); та
Вayna ‘aynay farasī z-zuhara
“Між очима мого коня – Венера” (метафора).
У другому реченні не згадується одна зі сторін порівняння, а 

саме – те, що порівнюється (mušabbah). Не згадується також і 
компаративна зв’язка (‘adātu t-tašbīh), яка є одною з основних 
складових порівняння – тому порівняння перетворилось на мета-
фору. Залежно від того, яка зі сторін порівняння усікається, мета-
фора поділяється на “явно виражену” (at-taîrīÊiyya) та “прихова-
ну” (al-makniyya).

1) Явно виражена (експліцитна) метафора – це метафора, 
утворена від порівняння шляхом усікання суб’єкта порівняння 
(mušabbah) та заміни його об’єктом порівняння (mušabbah bihi). 
Наприклад:

Lam ’ara kalban ’ak¼aba minka
“Не зустрічав собаку брехливішу за тебе”; або
Likulli qawmin kalbun falā takun kalba ’aîÊābika
“У кожному колективі є своя собака, не будь нею для своїх то-

варишів!”.
На прикладі цих прислів’їв під словами “собака” мається на 

увазі нечесна, підступна людина. Проте прямо вона не згадуєть-
ся, а замінюється тим, з чим її порівнюють. А називається цей 
вид метафори так тому, що в ньому явно виражено те, з чим по-
рівнюють.

2) Прихована (імпліцитна) метафора – це метафора, утворена 
від порівняння шляхом усікання об’єкта порівняння (mušabbah 
bihi). І хоч сам об’єкт порівняння відсутній, в реченні обов’язково 
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згадується якась його ознака або властивість. Як приклад наведе-
мо вислів іракського диктатора аль-Хаджажа2, намісника омейяд-
ського халіфа Абд аль-Маліка (прав. 685–705 рр.):

‘Innī la’arā ru’ūsan qad ‘ayna‘at wa Êāna qiðāfuhā
“По правді, бачу: голови вже поспіли, і час їх зривати”.
У цьому реченні голови людей порівнюються із плодами, од-

нак саме слово не згадується, але згадуються слова “поспіли” та 
“зривати”, що вказують на ознаку плодів. Таким чином mušabbah 
bihi виражений не прямо, а через характерні для нього ознаки, 
звідси і назва цього виду метафори.
Такі арабські вчені, як Саккакі та Тафтазані3 (1322–1389 рр.) 

розглядали цей вид метафори в якості різновиду імпліцитного 
порівняння. У цьому типі метафори важливу роль відіграє 
“логіко-семантична основа речення”, його “організація” [Телия 
1977, 220]. Непряме порівняння, що лежить в основі такої мета-
фори, часто вимагає перерозподілу актантів та трансформацій, 
на кшталт “він журиться – його журба – журба охопила його” 
[Апресян 1974, 320–321].
Якщо метафора виражена іменником, який не є похідним від 

дієслова (‘ism jāmid), вона називається основною (al-’aîliya). На-
приклад, у прислів’ї:

Ra’ā l-kawkaba zụhran “Побачив зірку опівдні”.
Тобто день став настільки похмурий, що можна розгледіти 

зірки на небі. Так говорять, коли справи погіршуються. У цьому 
реченні це основна метафора тому, що слово “kawkab”, яким вона 
виражена, не утворено від дієслова.
Якщо ж метафора виражена дієсловом (‘al) або похідним 

(muštaq) від нього словом (дієприкметник активного та пасивно-
го стану, обставина місця, назви знарядь тощо), – вона називаєть-
ся похідною (at-taba‘iyya). Наприклад:

Rubba Êarb šabbat min lafzạ “Війна може спалахнути від єди-
ного слова”.

2 Al-ḥajjāj ‘Ibn Yūsuf ’ (661–714 рр.) – полководець, омейядський 
губернатор у Хіджазі (692–694 рр.) та в Іраку (694–714 рр).

3 Імам Sa‘ad ad-Dīn at-Taftāzānī (1322–1390 рр.) – арабо-мусульман. 
філософ, автор численних праць з ісламського права, теології, метафізики 
та інших предметів.
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У цьому прислів’ї метафорою є слово šabbat “спалахнути”, 
яке замінює слово “починатися”, і ця метафора вважається по-
хідною, оскільки виражена дієсловом.
Залежно від того, до якого значення метафори: основного чи пе-

реносного – належать її ознаки, розрізняють такі види метафори:
1) Посилена метафора (al-āisti‘āra al-muraššaÊa) – коли разом 

із переносним значенням метафори згадується якась ознака 
об’єкта порівняння. Наприклад: 

Daðala fuãūliyyu n-nāra, faqāla: al-Êaðabu raðbun
«Допитливий потрапив у вогнище і сказав: “Сирі дрова!”».
Мова йде про людину, яка потрапила у скрутну ситуацію, але 

не усвідомлює усю серйозність обставин. У цьому разі основне 
значення (al-musta‘āru minhu) метафори – “вогнище”, а перенос-
не (al-musta‘āru lahu) – “небезпека”. Таким чином вогнище – це 
суб’єкт, а небезпека – об’єкт порівняння. Але поряд з тим, з чим 
порівнюють вогнище, тут згадується і одна з його ознак – “сирі 
дрова”.

2) Обмежена метафора (al-’isti‘āra al-mujarrada) – є прямою 
протилежністю посиленої метафори та виникає, якщо разом із 
переносним значенням у метафорі згадується ознака суб’єкта по-
рівняння. Наведемо приклад:

Ra’aytu ‘asadan yaÊmilu sayfan “Я бачив лева, що ніс меч”.
Одразу стає зрозуміло, що з левом порівнюється людина, 

оскільки у реченні згадується ознака того, кого порівнюють (ніс 
меч). У подібному випадку наявність однієї з ознак суб’єкта по-
рівняння позбавляє метафору сили, обмежує її.

3) Вільна метафора (al-’isti‘āra al-muðlaqa) – тип метафори, в 
якій відсутні ознаки як основного, так і переносного значення 
слова. Це не посилює метафору, але і не обмежує її. Наприклад:

Ra’aytu baÊran “Я бачив море”.
У цьому реченні слово “море” – це метафора, що символізує 

щедру людину, а метафора вважається вільною, оскільки ознаки 
людини або моря, тобто основного та переносного значення – 
відсутні.
До вільної метафори також належать випадки, коли в реченні 

в однаковій кількості згадуються ознаки як основного, так і пере-
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носного значення. У такому випадку ознаки обох значень ніби 
нейтралізують одна одну, і тому метафора не може бути ні поси-
леною, ні обмеженою. Наприклад:

Ra’aytu baÊran fayyāãan yusā‘idu l-fuqarā’a
“Я бачив рясне море, що допомагало бідним”; або
Kallamatnī šamsun mušriqatun ¼ātu fustānin ‘abyaãa
“Зі мною розмовляло яскраве сонце в білій сукні”.
Al-’isti‘āra включає найрізноманітніші види одиниць, почина-

ючи з тих, у яких семантичний зсув спостерігається в одному 
компоненті до повністю переосмислених одиниць.
а) Найпростіший випадок дієслівної перифрази, коли іменни-

ку приписується не “своє” дієслово, а таке, що належить відсут-
ньому, прямо не вираженому предмету порівняння, наприклад:

Wahana l-‘azṃu minnī wašta‘ala r-ra’su šayban
“Ослабли мої кістки і голова запалала сивиною” [Ibn al-

Mu’tazz 1935, 3].
У цьому випадку посивіння порівнюється з поширенням вог-

ню – передається ідея інцептивності та незворотності дії. 
б) Те, що порівнюється, може поєднуватись не з “чужим” дієс-

ловом, а з “чужим” іменником, тобто предмету порівняння може 
приписуватись не дія, характерна тому, з чим порівнюють, а його 
атрибут. Такий художній прийом досить поширений, особливо в 
поезії та в ораторському мистецтві. Наприклад, бейти з вірша 
Абу Зу’айба аль-Гузалі4: “Якщо доля свої випустить кігті. Не до-
поможе жоден амулет” [Al-’âmidī 1972, 268]. Часто подібні при-
клади зустрічаються і в пареміологічних одиницях арабської 
мови:

Sahmu l-Êaqqi marīšun yašukku ġaraãa l-Êujja
“Стріла істини пронизлива. [Вона легко] вражає ціль аргумен-

ту”; або
‘Kðara maîāri‘i l-‘uqūli taÊta burūqi l-maðāmi‘i
“Більшість битв розуму супроводжуються блискавками при-

страстей”.

4 ‘Abū Ḏu’ayb al-Huḏalī (пом. 648 р.) – поет muðaãram (тобто двох 
епох: кінця епохи Джагілії та початку епохи Ісламу).
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Серед сталих перифраз слід відмітити yādu d-dahr “рука долі” 
[Aṯ-ṯa‘ālibī 1952, 585; Баранов 1976, 264] та nāji¼un (nawāji¼u) 
“кутні зуби”, або “зуби мудрості”, які дуже часто можна зустріти 
в поетичних творах, наприклад у Саалібі5:

Lammā ra’ā š-širra qad ‘abdā nawāji¼uhu
“Показало зло свої кутні зуби”.
в) Наступний випадок полягає в тому, що іменнику припи-

сується і дія того, з чим порівнюють, і його атрибут:
Fasakaba ‘alayhi Êumuwwa ġaãabihi wa šiddata l-Êarb
“Та пролив [Господь] на них запал гніву свого та люту війну”.
Порівняно з попередніми прикладами, порівняння тут відбу-

вається у декількох напрямках: а) “гнів” – щось рідке; б) “гнів” – 
те, чим можна завдати удару; “запал” – інструментальний актант 
[Телия 1977, 208]. За моделлю, яка характерна для означеного 
типу метафори V + ідафа (N+N), у якості прикладу можна навес-
ти таке прислів’я:

Suqū bika’si Êalāqi “Їх почастували із келиха смерті”.
Із наведених прикладів видно, що ‘isti‘āra нерідко виникає 

тоді, коли мова, створивши спочатку такі абстрактні слова, як 
“доля”, “гнів”, потім намагається повернутись до конкретності 
як до чогось більш переконливого, наочного, достовірного. Для 
цього абстрактні поняття порівнюють із конкретними, які в свою 
чергу наділяють їх своїми атрибутами.
г) Приклад, в якому переосмислюється ціле словосполучення: 
’Innī l’âkulu r-ra’sa wa’anā ’a‘lamu mā fīhi
“Я їм голову та знаю, що в ній”.
У цьому прикладі метафора представлена словосполученням 

“їм голову”, у значенні “розумію, з чим маю справу”. Подібний 
вираз із схожим значенням існує і в українській мові: коли люди-
на дуже добре на чомусь розуміється – про неї кажуть: “Він на 
цьому собаку з’їв”.

5 ‘Abd al-Malik ‘Ibn Muḥammad ‘Ibn ‘Ismā‘īl, більш відомий як ‘Abū 
Manṣūr aṯ-Ṯa‘ālibī an-Nīsābūrī (961–1038 рр.), – араб. вчений-філолог. 
Автор творів із лексикології та стилістики. Найвідомішими працями є 
антологія творів араб. авторів Kitāb Yatīmatu -d-dahr та лексикографічне 
дослідження Kitāb Fiqh al-lugha.



Роль метафори (al-’isti‘āra)...                                                                     15

Цікавими випадками можуть бути приклади, в яких метафора 
поєднується з іншими тропами. Наприклад, фразеологізм ‘indī 
yaddun bayãā – “він має заслуги переді мною” (букв. “у мене його 
біла рука”). Слово yaddun “рука” у якості al-majāz al-mursal має 
значення an-ni‘ma “милість, заслуга” і поза даного словосполу-
чення, а слово al-bayãā – “біла”, що символізує щось добре, по-
силює позитивні властивості іменного компонента. Як наслідок 
метонімічний компонент поєднується з метафоричним компонен-
том-символом. Подібним чином метонімічний та метафоричний 
компоненти поєднуються у вигляді ðawīlu l-yad “могутній, дуже 
сильний” (букв. “довгий рукою”). 
Також до цього типу можна віднести словосполучення мето-

німічного характеру fī raÊmati llāhi “в милості Аллага”, тобто в 
раю, – випадок “називання чогось чимось, що знаходиться в ньо-
му” [At-Taftāzānī 1889, 326].
д) Приклади метафори, в основі якої лежить порівняння не 

елементів ситуацій, а ситуацій у цілому:
Sabu‘ fī qafaî “Хижак у клітці”.
Так говорять про негідника, який відбуває покарання у в’яз-

ниці; або
Šariq bir-rīq “Поперхнувся слиною”.
Тобто зазнав шкоди від чогось близького і корисного. З цього 

приводу аль-Аскарі висловив думку, що використання конкрет-
ного образу більш зрозуміле, ніж використання відповідного аб-
страктного поняття. Він зазначав, що “метафора більш виразна, 
оскільки конкретне можна спостерігати, а абстрактне – ні” [Al-
’Askarī 2008, 267].
Прикладів на розгорнену метафору досить багато. Проте вар-

то зазначити, що загалом серед прикладів на ‘isti‘āra більше сло-
восполучень та речень, ніж серед прикладів на al-majāz al-mursal 
(троп метонімічного характеру). Очевидно, що це переважно 
пов’язано з характерною функцією метафори та з індикативною 
в основі функцією метонімії [Телия 1977, 211–212].
Незважаючи на відсутність помітних змін в ‘ilmu l-bayān “Нау-

ці про ясність мовлення” за останнє тисячоліття, можна ствер-
джувати, що стилістичні фігури та тропи становили великий 
інтерес та досить ретельно вивчались середньовічними арабськи-
ми вченими.
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Проведене дослідження свідчить, що одним із головних тро-
пів у процесі утворення пареміологічних одиниць була і зали-
шається метафора (al-’isti‘āra). Заслуговують уваги приклади 
стійких виразів – фразеологічного та пареміологічного характе-
ру, які згадувались ще в середньовічних джерелах та досі актив-
но використовуються у мові. 
Проте варто відзначити і помітні риси застою в розробці тео-

рії з часів аль-Джурджані і той факт, що його дослідження вже не 
може повністю відображати загальну картину, оскільки не врахо-
вує сучасні мовні процеси. Причину такого застою пояснює араб-
ське прислів’я Ra’yu -š-šayð ðayru min mašhadi -l-ġulām “Думка 
старого краще за уявлення підлітка”. Арабський світ досі приго-
ломшений своїм славетним минулим та не сприймає всерйоз со-
ціальні зміни, на відміну від Заходу, який постійно рухається та 
розвивається.
Зокрема, теорія тропів аль-Джурджані не охоплює такі типи, 

як концептуальна метафора та граматична метафора, що повинно 
викликати інтерес для подальшого дослідження особливостей 
метафоричного впливу, в тому числі і в царині пареміології.
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ВноВь открытый культоВый пещерный
комплекс В историческом центре

Бахчисарая и проБлема локализации
армянских религиозных центроВ

В столице крымского ханстВа

Ранее мы неоднократно подчёркивали необходимость изуче-
ния истории христианских поселений на территории Крымского 
Ханства [Днепровский, Чореф 2007, 18; Днепровский 2008а, 54; 
Днепровский 2008б, 31; Днепровский 2010, 14]. В частности, 
Крымский полуостров является одним из древнейших ареалов 
расселения армян на территории современной Украины. Однако 
религиозная деятельность крымских армян остаётся недостаточ-
но изученной. Например, Т. Э. Саргсян на основе анализа пись-
менных источников смогла “выявить три армянских духовных 
центра в Бахчисарае” [Саргсян 2006, 139]. Однако лишь один из 
них – пещерную церковь Святой Богородицы – исследовательни-
ца считает возможным отождествить с объектом, археологиче-
ское исследование которого проводилось В. А. Петровским с 
1996 г. [Саргсян 2006, 137], т. е. с так называемым “полупещер-
ным армянским храмом” на ул. Пушкина1. Попыток локализации 

1 К сожалению, литература по истории армянского строительного ис-
кусства касается, главным образом, наземных сооружений. Между тем, 
существование пещерных поселений Гориса, Хндзореска, Спитака и на-
личие таких жемчужин архитектуры, как монастырь Гегард или “пещер-
ный Ани”, указывает на давние и развитые традиции армянского скаль-
ного зодчества. В этой связи в Крыму сложилась парадоксальная ситуа-
ция: крымские “пещерные” города исследуются давно, но армянская 
принадлежность бесспорно установлена только для фрагментов разру-
шенного пещерного храма на ул. Пушкина в г. Бахчисарае (бывшее 
“Армени-дере” – Армянское ущелье). Причём до последнего времени 
отсутствовали сколько-нибудь серьёзные попытки не только реконструк-
ции этого храма, но даже его первичной локализации [Днепровский, Чо-
реф 2007, 19–20]. Так, в известной монографии Ю. М. Могаричева [Мо--
гаричев 1997, 96] он упомянут одной фразой, причём без каких-либо 
обоснований именуется “полупещерным” и датирован XVI–XVII вв. 
Как армянская интерпретируется также одна из пещерных церквей Ин-
кермана [Могаричев 1997, 14]. И это всё. Между тем, не вызывает сомне-
ния, что армяне внесли свою лепту в крымское пещерное зодчество.
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“относительно древней” церкви св. Григория Просветителя и но--
вой церкви Богородицы она не делает. К тому же, она выявила в 
письменных источниках ряд неувязок. 

В условиях подобного рода неопределённости ценнейшими 
историческими источниками являются сами культовые сооруже-
ния. Их наличие позволяет не только установить факт существо-
вания в исследуемом районе тех или иных религиозных общин, 
но и датировать сами поселения, на территории которых они на-
ходились [Днепровский, Чореф 2007, 18].

Несколько лет назад в Рукописном отделе РГБ при разборе ма-
териалов художника и археолога Д. М. Струкова мы обнаружили 
его черновую запись о том, что в Бахчисарае, “против полицейско-
го участка выше дома Абаджи Грек в пещере цер” [Днепровский 
2008а, 49; Днепровский 2008б, 25], и предположили, что сокраще-
ние “цер” следует читать как “церковь”. Эта церковь не упоми-
нается более нигде. Поэтому мы попытались локализовать её.

Нам удалось выяснить адрес бывшего полицейского участка. 
Оказалось,что это – старое здание милиции (ул. Николая Спаи, 
22). Между этим зданием и Ханским дворцом на противополож-
ном северном склоне долины р. Чурук-Су, действительно, имеет-
ся участок скального выхода. На старых фотографиях в нём 
просматриваются остатки пещер, в настоящее время почти неви-
димых и труднодоступных – эта территория теперь застроена и 
заросла кустарником. При обследовании на местности нами был 
выявлен комплекс из пяти компактно расположенных искус-
ственных пещер, расположенных на территории домовладения 
по ул. Горького, 28а (рис. 1). На соседнем участке (ул. Горького, 
30) в 8 м к востоку от комплекса находится ещё одна пещера, а 
ещё примерно через 20 м – скальный навес со следами подрубок. 
Пещеры, находящиеся по адресу ул. Горького, 28а, с 1963 г. ис-
пользуются в хозяйственных целях и в течение этого времени 
никем не исследовались. Результаты обследования этих пещер и 
подробный иллюстративный материал приведены в наших рабо-
тах [Днепровский 2008а, 49–55; Днепровский 2008б, 25–31]. 
Здесь мы приводим лишь основные из них, позволяющие решить 
стоящую перед нами задачу.

План и разрез выявленного пещерного комплекса приведены 
на рис. 2. 
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Южная стена большинства помещений не сохранилась, как и 
стена, разделявшая помещения 1 и 2, а также стена (если она 
была), разделявшая помещения 3 и 4. 

помещение № 1 в настоящее время представляет одно целое 
с помещением № 2. Западная стена ориентирована строго с юга 
на север. На расстоянии 1,6 м и 2,2 м от южной стены в западной 
стене имеются две вертикальные подрубки шириной около 
0,05 м. Северная стена в своей западной части на протяжении 
0,93 м ориентирована строго с запада на восток. Здесь, вплотную 
к западной стене, на высоте 1,15 м, высечена арочная ниша ши-
риной 0,77 м, высотой 0,6 м и максимальной глубиной 0,27 м. 
Далее северная стена помещения отклоняется к югу на 21 гра-
дус. В центре этой части стены, на высоте 0,26 м высечена боль-
шая арочная ниша, ориентированная на север с отклонением к 
востоку на 21 градус. Максимальная ширина её 1,85 м, макси-
мальная высота 1,4 м, максимальная глубина 0,65 м. Справа от 
центральной ниши, на расстоянии 0,4 м от неё, в северной стене 
на высоте 1 м над уровнем пола вырублена ещё одна арочная 
ниша. Максимальные её размеры: высота – 0,8 м, ширина и глу-
бина – 0,7 м.

Восточная стена помещения не сохранилась и прослеживает-
ся в виде следов на северной стене и “ступеньки” на потолке по-
мещения.

Таким образом, помещение содержит большое число призна-
ков, позволяющих предположить в нём пещерную церковь: вер-
тикальные подрубки в западной стене могут быть следами алтар-
ной преграды, центральная ниша в северной стене могла служить 
абсидой, а западная и восточная – протезисом и диаконником 
соответственно. Это объясняет различие в их размерах, посколь-
ку для хранения церковной утвари требовалось больше места, 
нежели для совершения проскомидии. На церковный характер 
помещения указывает и странное изменение направления север-
ной стены – это попытка символического разворота алтаря к вос-
току. Ориентация предполагаемой алтарной части на северо-
северо-восток и поперечное расположение наоса сближают 
помещение № 1 с пещерным “храмом с баптистерием” на Тепе-
Кермене, где, по замерам автора, алтарная часть ориентирована 
на север с отклонением примерно на 10 градусов к востоку. В то 
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же время поперечное расположение наоса известно, к примеру, в 
пещерной церкви А/1 в Игадзоре (Ани), имеющей длину от 2,08 
до 2,35 м при ширине 5,15 м [Кипшидзе 1972, 123]. Правда, аб-
сида этой церкви в плане имеет полукруглую форму, в то время, 
как в помещении № 1 она подпрямоугольная. Однако из 30 пе-
щерных церквей Ани по крайней мере у трёх (F/13, H/14, L/13d) 
алтарное полукружие тоже заменено четырёхугольником [Кип-
шидзе 1972, 18]. Подобный же приём применялся и в храмах пе-
щерных монастырей соседней с Арменией Грузии. Ниши подоб-
ной формы широко распространены в скальной архитектуре 
монастырей Закавказья [Гаприндашвили 1975, табл. 56, 58; 7, 
табл. 29].

В отсутствие археологических данных, можно попробовать 
оценить время возникновения храма с помощью литургической 
датировки [Виногорадов, Гайдуков, Желтов 2005, 75–76]. Поме-
щение № 1, в соответствии с этой классификацией, полностью 
соответствует категории II.1 (поперечное расположение наоса, 
протезис в виде ниши небольшого размера, расположенный в 
наосе и притом в той же северной стене, что и алтарная абсида). 
То, что протезис находился именно в наосе, а не в алтаре, подчёр-
кивается различием направления северной стены в зоне протези-
са и абсиды на 21 градус. Позднее алтарная преграда, возможно, 
была вынесена в наос, о чём говорят подрубки на западной стене, 
чётко выделяющие новую алтарную зону, а протезис мог быть 
перенесён в углубление западной стены. Тогда этот храм должен 
был быть вырублен не ранее VIII и не позднее XII в. Заметим, 
что его архитектурные формы сходны с помещениями “пещерно-
го Ани” и монастыря Давид-Гареджи, высеченных в XII–XIII вв. 

Учитывая близость данного памятника к Армени-дере, где 
также имеются многочисленные пещерные сооружения и остат-
ки армянской пещерной церкви, можно предположить, что и 
рассматриваемый нами объект в прошлом являлся армянским 
храмом.

помещение № 2 было отделено от помещения № 1 скальной 
перегородкой толщиной около 0,2 м. В северо-западном и северо-
восточном углах имеются идущие от пола до потолка, близкие к 
прямоугольным в плане скальные выступы, плавно закругляю-
щиеся к потолку, шириной около 1,1 м. Северо-западный выступ 
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оканчивается подобием сильно разрушенной полуколонки с 
остатками капители, северо-восточный ещё более сильно разру-
шен, однако, возможно, тоже имел подобные элементы. Восточная 
стена пещеры имеет наилучшую во всём комплексе сохранность. 
Поверхность её практически плоская, без заметных следов обра-
ботки. На высоте 1,3 м над современным уровнем пола на этой 
стене сохранился на длину в 2 м от её торца трапецеидальный в 
сечении карниз. Наличие таких элементов декора, как карниз, 
угловые пилоны, остатки полуколонки может служить признаком 
армянской принадлежности комплекса. Похожую структуру име-
ли трапезные и притворы наземных монастырей Армении и по-
мещения скальных монастырей соседней с Арменией Грузии. 
Приведём для сравнения описание пещерной церкви в Ани: “За-
падная стена… охвачена полукруглой подпружной аркой, опи-
рающейся на два пилястра в западных углах с капителями в виде 
полки с откосом” [Кипшидзе 1972, 112–113]. При описании аний-
ских пещер, которые датируются XII–XIII вв., он специально 
обращает внимание на то, что «Тёска чистая; кроме кирки, по-
видимому, употребляли какой-то другой широколезвийный 
инструмент, сглаживающий неровности и шероховатости, остав-
ленные киркой (это замечается во всех помещениях “Пещерного 
Ани”…)» [Кипшидзе 1972, 112]. “Часто попадаются экземпляры 
с такими ровными и гладкими стенами, что приходится предпо-
ложить – не шлифовали ли их (церковь N/4f и др.)” [Кипшидзе 
1972, 14]. Именно такую стену мы и встречаем в помещении 
№ 2, поэтому нельзя исключить того, что помещение № 2, как и 
помещение № 1, было вырублено ещё в XII–XIII вв.

помещение № 3 отделяется от помещения № 2 скальной пе-
регородкой толщиной 1,2 м с хорошо сохранившимися следами 
обработки, а от смежного помещения № 4 – скальным выступом 
шириной 0,7 м и ориентировано с юга на север. Северная стена 
скруглённая, наподобие остатков алтарной абсиды и содержит на 
разной высоте пять небольших, сильно оплывших ниш. Возмож-
но, это остатки разрушенной “сталактитовой” отделки свода. В 
“пещерном Ани” известны и помещения с большим количеством 
расположенных рядом ниш (правда, не в полукруглой, а в пло-
ской стене) [Кипшидзе 1972, табл. 20, 65]. Данное помещение 
могло быть небольшой скальной часовней. 
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помещение № 4 ориентировано практически точно на север. 
Максимальная длина в этом направлении составляет 3,1 м, шири-
на – 3,5 м, высота – 2,1 м. Северная стена имеет почти полуцир-
кульную форму. Во всю её высоту имеется арочная ниша с радиу-
сом около 1,1 м и максимальной глубиной 0,7 м, похожая на 
алтарную абсиду. Восточнее неё на высоте около 1,2 м в стене 
имеются остатки характерной ниши, похожей на нишу для уста-
новки икон. Возможно, это помещение также было скальной ча-
совней, но могло быть и пещерной церковью, а помещение 
№ 3 – её приделом. Такие пещерные церкви с приделами в Ани 
относятся к XII–XIII вв. (например, церковь N/4) [Кипшидзе 1972, 
рис. 42]. Восточная стена пещеры несёт на себе вертикальную 
подрубку шириной около 0,06 м и высотой около 1 м, а также сле-
ды обработки и остатки тонкого слоя штукатурки или побелки. 
Торец стены обработан в виде капители или фрагмента разрушен-
ной арки, поэтому помещение, возможно, продолжалось к югу. 
Если оно также было церковью, то вертикальная подрубка на вос-
точной стене могла служить для крепления алтарной преграды. В 
одной из церквей “пещерного Ани” Д. А. Кипшидзе также отме--
тил над её входом “остатки тонкослойной белой штукатурки со 
следами красной краски… церковь вся была покрыта тонким сло-
ем штукатурки (или, может быть, просто выбелена известью)” 
[Кипшидзе 1972, 111]. Такая штукатурка хорошо просматривается 
на многих фотографиях пещерных церквей Ани [Кипшидзе 1972, 
табл. 15, 40, 41, 75]. Подобную ей мы встречаем и в пещерах во-
круг Армени-дере, а в наземной часовне разрушенного комплекса 
на ул. Пушкина она сохранила и следы красной краски. Снова от-
метим, что отделанные таким образом пещеры Ани датируются, 
главным образом, XII–XIII веками [Кипшидзе 1972, 19, 22–23]. 

Однако помещение № 4 могло быть и пещерной церковью с 
протезисом в помещении № 3 и тогда, в соответствии с [Виного-
радов, Гайдуков, Желтов 2005, 75–76], подпадает под категорию 
II.4, то есть, построено не ранее XIV в.

помещение № 5 отделено от помещения № 4 хорошо сохра-
нившейся скальной стенкой, торец которой отделан наподобие 
пилястры с арочным завершением. Примыкающий к ней фраг-
мент стены имеет сводчатую форму со следами штукатурки уже 
описанного нами типа.
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помещение № 6 находится в 8 м к востоку от остального 
комплекса и представляет собой вытянутую с запада на восток 
пещеру почти прямоугольной формы. В северо-восточном углу 
на высоте около 1,6 м расположены остатки сильно разрушенной 
ниши. Следы ещё двух ниш имеются в северной стене на высоте 
около 0,5 м.

Далее к востоку, примерно в 20 м от помещения № 6, нахо-
дится скальный навес со следами гнёзд под балки или стропила 
и сохранившейся в скале арочной нишей характерной формы. 

На участке имеются два колодца. Один из них имеет камен-
ный оголовок, очень похожий на оголовок колодца из Чуфут-
Кале. Между этими двумя колодцами, примерно в 30 м по склону 
ниже пещерного комплекса и параллельно ему, на всю длину до-
мовладений 28а и 30 по ул. Горького, проходит каменная кладка 
наподобие остатков ограды или подпорной стены. 

Всё вышеизложенное привело нас к предположению, что выяв-
ленный пещерный комплекс мог быть небольшим армянским мо-
настырём. На его территории находились три пещерные церкви 
или часовни, притвор или трапезная, хозяйственные постройки и 
не менее одного колодца. Все они компактно расположены в пре-
делах обособленного скального массива и остатков ограды. Учи-
тывая расположение комплекса практически напротив и выше 
Ханского дворца и Ханской мечети, можно предположить, что он 
был основан ещё до переноса столицы в долину реки Чурук-Су. 
При этом целый ряд архитектурных особенностей его помеще-
ний наводит на мысль, что это произошло уже в XII–XIII вв., а 
церковь в помещении № 1 могла возникнуть и того раньше. Так, 
А. Л. Якобсон датировал крымские церкви сходного типа VIII–
IX вв., а Ю. М. Могаричев – X–XI вв. [Могаричев 1997, 85–86], 
что хорошо согласуется как с литургической датировкой [Вино-
горадов, Гайдуков, Желтов 2005, 75–76], так и с пещерными ана-
логиями из Ани. Постоянные параллели с анийскими пещерными 
храмами не кажутся нам случайными: об этом прямо говорит 
уже само название одного из основных источников наших зна-
ний об армянских памятниках Бахчисарая – книги М. Бжкянца 
“Путешествие в Польшу и другие страны, обитаемые армянами, 
переселившимися из древнего столичного города Ани” [Саргсян 
2006, 142].



Вновь открытый культовый пещерный комплекс...                                25

Своими соображениями мы поделились с главным архитекто-
ром Бахчисарайского историко-культурного заповедника В. Н. Бо-
рисовым. В ответ он предоставил в наше распоряжение 
имеющиеся у него материалы, за что мы приносим ему свою глу-
бокую благодарность. Среди них особый интерес представляют 
копии старых планов г. Бахчисарая 1786 и 1811 гг. из Российско-
го Государственного архива древних актов (РГАДА).

На плане 1786 г. [РГАДА, ф. 1356, оп. 1, ед. хр. 5515] пример-
но в интересующем нас месте имеется крестообразный в плане 
объект (рис. 3). Аналогичный объект в том же самом месте име-
ется и на плане 1811 г. [РГАДА, ф. 1356, оп. 1, ед. хр. 5518] (рис. 
4). Однако здесь он промаркирован цифрой “3”, а на экспликации 
к плану (точнее, на одной из двух экспликаций) под этой цифрой 
значится “Армянская церковь во имя Успения Пресвятыя Богоро-
дицы” [Днепровский 2010, рис. 5]. Одинаковое положение церкви 
на двух планах говорит о малой погрешности её топографической 
привязки, что позволяет выполнить аналогичную привязку к со-
временному плану Бахчисарая. Сегодня эта точка расположена 
между домовладениями № 30 и № 32 по ул. Горького, т. е. как раз 
под скальным навесом с подрубками (см. обозначения на рис. 5), 
которым заканчивается с востока выявленный нами пещерный 
комплекс [Днепровский 2008а, фото 26 и 28]. Таким образом, 
есть основания считать, что нами найдено место армянского хра-
ма во имя Успения Пресвятой Богородицы, причём, скорее всего, 
наземного, но связанного с пещерным комплексом. Следователь-
но, данный армянский культовый центр продолжал функциони-
ровать на этом месте вплоть до начала XIX столетия.

Более того. В 1933 г. художник П. Туманский изобразил на 
своём рисунке реконструированную панораму Бахчисарая вре-
мён Крымского Ханства. Мы не знаем, что именно он реконстру-
ировал на основе неизвестных нам документов, а что является 
всего лишь плодом его фантазии2. Но на фрагменте панорамы 
(рис. 6) именно там, где на плане 1811 г. указана армянская цер-
ковь, изображена небольшая базилика с двумя башенками, поэ-
тому не исключено, что наземный армянский храм Успения 
выглядел именно так. 

2 Так, на этом рисунке Большая мечеть Ханского дворца перекрыта 
куполами, которых, насколько сегодня известно, она никогда не имела.
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Таким образом, у нас появились весомые доказательства 
армянского происхождения выявленного нами пещерного ком-
плекса. 

В этом свете иначе, нежели раньше, воспринимается приве-
дённое в работе Т. Э. Саргсян [Саргсян 2006, 139] свидетельство 
источника о разрушении греками церкви Богородицы. Она счи-
тает, что “речь идёт о скальной церкви, а, значит, имевшее место 
разрушение её в первую очередь касалось интерьера”, и удивля-
ется “чрезмерной медлительности, проявленной духовенством 
крымских армян при возобновлении разрушенной церкви (с 1634 
по 1654 год)”. Поэтому она полагает, что в прочтение датировок 
вкралась ошибка, и церковь была разрушена не в 1634, а в 
1654 году, и уже через год восстановлена. Однако дело выглядит 
совсем иначе, если разрушению подверглась не пещерная, а на-
земная церковь3, притом находящаяся буквально напротив Хан-
ского дворца и прямо в окружении “обидчиков”-греков4. Ведь мы 

3 Это предположение мы высказали ещё в своей работе [Днепровский, 
Чореф 2007, 24], но в то время местоположение этой наземной церкви 
нам не было известно.

4 Д. М. Струков писал о том, что пещерная церковь находится “выше 
дома Абаджи (или Адобаджи) Грека” [Днепровский 2008а, 49]. Более 
того, план Бахчисарая 1811 года по неизвестной причине имеет не одну, 
а целых две экспликации, которые совпадают лишь частично. Одна из 
них имеет буквенную, а вторая – цифровую нумерацию. Армянский 
храм Успения Пресвятой Богородицы, как уже было сказано, упомянут 
под цифрой “3” в экспликации с цифровой нумерацией. Но на плане к 
востоку от него менее чем в 80 саженях (т.е. примерно в 150 метрах) 
имеется некий объект под литерой “а”. В экспликации с буквенным 
“изъяснением” под литерой “а” значится “греческая церковь” (Дне-
провский 2010, фото 6). Понятно, что при столь близком расположении 
церквей межконфессиональный конфликт мог возникнуть достаточно 
легко. К сожалению, литера “а” в буквенной экспликации зачёркнута, 
а рядом поставлена цифра “1”, что нарушает всю логику обозначений, 
поскольку в цифровой экспликации единице соответствует Успенский 
монастырь, находящийся совсем в другом месте. На более раннем плане 
1786 года (рис. 3) объект “а” отсутствует вовсе, а армянская церковь от-
мечена крестом, но не имеет литеры. Возможно, после землетрясения 
1751 года (или после вывода армян из Крыма в 1778 г.) оба храма не 
функционировали, а, может быть, и были разрушены: греческий – пол-
ностью, а армянский – частично, что и отразилось на плане. Поэтому без 
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не знаем ни степени разрушения храма, ни глубины армяно-
греческого конфликта5, ни позиции ханской администрации. А 
поскольку намерение настоятеля храма, иерея Ованеса, отпра-
виться в паломничество в Иерусалим, “оставив разрушенную 
церковь и приход на Божьем попечении”, не осуществилось, и 
приход всё же вынужден был функционировать, то для этого 
было достаточно перенести богослужения в находящиеся рядом 
древние пещерные церкви. Поэтому в многолетней паузе в ре-
ставрации храма мы не видим ничего “странного”: острой необ-
ходимости в этом не было, а ситуация должна была нормализо-
ваться. Поэтому указанные в первоисточнике даты разрушения и 
восстановления церкви вполне могут быть верными.

Выявление нами пещерного комплекса на ул. Горького позво-
ляет прояснить и ещё одно “тёмное” место в письменных источ-
никах, обнаруженное Т. Э. Саргсян.

Она отмечает, «что М. Бжкянц, упоминая бахчисарайскую пе--
щерную церковь Святой Богородицы, пишет, что её “называли и 
Просветителем”… О. Тер-Абраамян также говорит, что абсида 
церкви Святой Богородицы называлась именем Григора Просве-
тителя» [Саргсян 2006, 140]. Но далее делает вывод, что “средне-
вековые источники не позволяют отождествлять церкви Святой 
дополнительных исследований, которые не входят в задачу настоящей 
работы, достоверно говорить о присутствии напротив Ханского дворца, 
помимо армянской, ещё и греческой церкви было бы преждевременно. 
Но это не меняет характера наших основных выводов. 

5 В этой связи нельзя не вернуться к высказанной нами гипотезе о 
“двухслойном” характере памятника, который, как мы указывали [Дне-
провский 2008а, 54], может помочь проследить этническую историю 
христианских поселений Горного Крыма. Если, как мы предполагаем, 
пещерное помещение № 1 (рис. 1) представляет собой церковь ран-
него периода – категории II.1 по классификации А. Ю. Виногорадова, 
Н. Е. Гайдукова и М.С. Желтова [Виногорадов, Гайдуков, Желтов 2005, 
75–76], т. е. было вырублено между VIII и XII вв., то это произошло, 
возможно, ещё до появления в Бахчисарае армянской общины. Греки 
могли сохранить об этом память на длительное время и относиться к 
армянам как к “захватчикам” или даже, учитывая конфессиональные 
разногласия, как к “осквернителям” святыни. Судя по тому, что в даль-
нейшем новое крестово-купольное здание церкви было построено уже 
на другом месте – ближе к армянской слободе (см. рис. 5), конфликтная 
ситуация, возможно, не была до конца исчерпана.
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Богородицы и Святого Просветителя, как то сделали М. Бжкянц 
и О. Тер-Абраамян… Следовательно, мы имеем дело с двумя раз--
ными духовными постройками”. К вопросу существования от--
дельного храма во имя св. Григория Просветителя в г. Бахчисарае 
мы ещё вернёмся. Пока что отметим лишь, что в нашей работе, 
посвящённой этому вопросу, мы пришли к выводу, что он являл-
ся наземным [Днепровский, Чореф 2007, 25]6. Но о существова-
нии наземного храма св. Григория достоверно известно лишь 
начиная с 1700 г., когда была сделана памятная запись иерея 
Маргара [Саргсян 2006, 140]. Поэтому у нас пока что нет основа-
ний считать его даже “относительно древним”. Более того, к мо-
менту посещения обоими исследователями этот храм был, скорее 
всего, уже до основания разобран на камень, и они уже просто не 
могли его видеть [Днепровский, Чореф 2007, 24].

Но ведь и М. Бжкянц, и О. Тер-Абраамян недвусмысленно и 
независимо друг от друга упоминают не о наземном, а о пещер-
ном храме, а ещё точнее, об одной из его абсид, т.е., другими 
словами, о приделе пещерной церкви. Т. Э. Саргсян признаёт, что 
оба они “весьма добросовестно относились к составлению сво-
их сообщений и не могли ошибиться” [Саргсян 2006, 140–141]. 
Поэтому она делает компромиссный вывод, что “церковь Святой 
Богородицы стали называть и именем Святого Просветителя” 
после передачи туда реликвий из его храма [Саргсян 2006, 141]. 
Но с этим согласиться невозможно. Чин освящения храма – 
очень серьёзная вещь, и передача реликвий сама по себе не мо-
жет изменить посвящения церкви. И М. Бжкянц, и О. Тер-
Абраамян были священниками и в таком вопросе ошибиться не 
могли. В свете этого мы должны вспомнить, что в пещерном 
комплексе на ул. Горького целых три помещения имеют опреде-
лённые признаки культового сооружения – храма (помещения 
№ 1 и № 4) или, по крайней мере, часовни (помещение № 3). 
Возможно, один из этих предполагаемых храмов (например, по-
мещение № 1) был посвящен Богородице, а другой (например, 
помещение № 4) – святому Григорию. Таким образом, вопреки 
утверждению Т. Э. Саргсян, “отождествлять церкви Святой Бо-
городицы и Святого Просветителя, как то сделали М. Бжкянц и 
О. Тер-Абраамян” вполне допустимо, если речь идёт о храмовом 

6 Об остатках пещерных сооружений на ул. Пушкина см. далее.
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комплексе на ул. Горького, а не о пещерном храме на ул. Пуш-
кина7.

Тем самым снимаются также кажущиеся противоречия, кото-
рые послужили для Т. Э. Саргсян вторым аргументом в пользу 
пересмотра датировки восстановления церкви Пресвятой Бого-
родицы после её разрушения греками. «Если дешифровка разру-
шения церкви (1634 год) верна, – пишет она, – то получится, что 
церковнослужители Святой Богородицы продолжали действо-
вать “под сенью” разрушенной церкви. Об этом говорят приве--
дённые выше записи 1639 и 1641 годов» [Саргсян 2006, 139]. 
Но если, как мы считаем, была разрушена наземная церковь 
комплекса на ул. Горького, то армянское население могло после 
этого духовно окормляться как в расположенной на расстоя-
нии всего лишь двадцати метров предполагаемой одноимён-
ной пещерной церкви, так и в храме на ул. Пушкина. Там же 
могло продолжаться переписывание книг и составление памят-
ных записей.

Что же касается более ранней записи 1630 года [Саргсян 
2006, 138], то, по нашему мнению, она действительно касается 
пещерной церкви на ул. Пушкина. При этом мы несколько ина-
че, чем Т. Э. Саргсян, интерпретируем содержащееся в этой за-
писи выражение “она же суть церковь без основ”. Оно не просто 
означает пещерный характер церкви, ибо скальное основание, 
напротив, как нельзя лучше соответствовало бы словам Христа: 
“на сем камне создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют её”. 
Наш анализ скатившихся сверху обломков на ул. Пушкина, со-
держащих элементы культовых пещер, позволил не только 
предположительно установить первоначальное местоположе-
ние [Днепровский, Чореф 2007, 23; Днепровский 2010, 16], но и 
предварительно реконструировать вид храма до катастрофы. Он 

7 В этой связи интересно ещё одно свидетельство Д. М. Струкова, 
недавно обнаруженное нами в архиве: “Город (Бахчисарай. – Н. Д.) раз-
мещён в лощине между скал, к которым примыкают окрестные поселе-
ния, и некоторые дома пристроены прямо к скале, а у иных владельцев 
жителей есть под помещением древние пещеры и говорят в двух таких 
пещерах были древние храмы” (сохранён стиль оригинала. – Н. Д.) [Ар-
хив ИИМК РАН, ф. I, 1872 г., № 35, л. 24]. Не идёт ли тут речь о храмо-
вом комплексе Святой Богородицы – св. Григория Просветителя?
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находился (подобно скальной часовне Баклы, также рухнувшей в 
90-е гг. ХХ в.) в нависавшем (т. е. лишённом опоры) скальном вы-
ступе, который и отломился, скорее всего, в результате шедшей 
поблизости разработки камня. 

Можно назвать и примерное время катастрофы: труд М. Бжкян--
ца вышел в свет в 1830 г., О. Тер-Абраамяна – в 1865 г. Следова-
тельно, без больших натяжек можно считать, что храм обрушился 
во второй четверти XIX века. 

К сожалению, трактовка обломков этого храма как “полупе-
щерной” церкви надолго сняла вопрос о том, откуда могли ска-
титься эти обломки. Так, на основе материалов В. А. Петровского 
Т. Э. Саргсян сделала вывод, что “согласно сведениям И. Жу-
рьяри, в конце XIX века рядом с обломками церкви (курсив 
наш. – Н. Д.) находился колодец, а также вырубленная в скале 
лестница, ведущая в некогда существовавшую церковь” [Сарг-
сян 2006, 138]. Это создаёт иллюзию того, что первоначальное 
местоположение “некогда существовавшей церкви” хорошо из-
вестно. Между тем И. С. Журьяри выделил колодец (“яму”) в от-
дельный объект, лежащий “левее на возвышенности” [Журьяри 
1890, 108–109].

Действительно, “яма”, о которой писал Журьяри, и ступеньки 
в скале, ведущие к некоему подобию вырубленной в скале абси-
ды (по нашему мнению, естественного происхождения), находят-
ся рядом друг с другом, но при этом расположены почти в 
200 метрах от обломков церкви [Днепровский 2010, фото 7]. По-
этому обломки никоим образом не могли ни оторваться, ни ска-
титься оттуда. 

Но где же, в таком случае, первоначально располагалась пе-
щерная церковь Пресвятой Богородицы на улице Пушкина? На 
рис. 7 ясно видно, что единственное место сглаженного скаль-
ного выхода, сохранившее следы отлома камня, расположено 
северо-восточнее места раскопок, возле штольни (отмечено 
стрелкой). Кроме того, здесь на скале имеется характерный кар-
низ, остатки которого хорошо прослеживаются и на обломках 
рухнувшего храма [Днепровский 2010, фото 9 и 10]. Поэтому 
мы полагаем, что именно тут находился нависавший (“лишён-
ный основ”) мыс или выступ, в котором и была вырублена 
“просторная и кругловатая” церковь Пресвятой Богородицы. 
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Скорее всего, именно этот пещерный храм отмечен как “Армян-
ская церковь” под литерой “И” на плане г. Бахчисарая 1775 г. 
(рис. 8). На рис. 10 представлен современный спутниковый сни-
мок интересующей нас части улицы Пушкина с нанесёнными 
объектами.

Вернёмся теперь к вопросу о существованинии в Бахчисарае 
отдельного храма св. Григория Просветителя. Поскольку ранее 
мы посвятили этому вопросу специальную работу [Днепровский, 
Чореф 2007, 18–25], то здесь мы приведём лишь её основные ре-
зультаты. Для этого обратим внимание на то место, куда обруши-
лись обломки пещерного храма. В настоящее время это место 
находится в своеобразном котловане (рис. 9). В его границах хо-
рошо видна кладка большого прямоугольного здания (10,84 на 
9,02 м). По периметру это сооружение было ограждено стеной, 
сложенной из крупных глыб известняка. Судя по расположению 
позднесредневековых надгробий вокруг него, пол помещения из-
начально был значительно ниже уровня современной дневной 
поверхности. В центре его сохранились следы установки двух 
рядов каменных колонн. На своих местах остались два обломка 
колонн и три базы. Вероятнее всего, колонн было четыре. Их 
расположение указывает на то, что помещение было разделено 
на три части. Крайние части имели ширину 2,56 м, а средняя – 
3,0 м. В ней обнаруживаются следы двух стенок, пристроенных 
к восточной стене. Вероятно, они очерчивали внутренние стены 
пастофориев. К сожалению, неконтролируемое специалистами 
участие в судьбе памятника местных жителей сделали свое дело. 
Однако, анализ сохранившихся элементов постройки позволяет 
сделать вывод, что первоначально это строение явля лось одноап-
сидной трехнефной церковью и, судя по конфигурации алтарной 
части, армянской (абсида не выступает за прямоугольный контур 
здания). Рухнувшие сверху глыбы с остатками пещерной церкви 
лежат на такой же вымостке, что и находящиеся невдалеке об-
ломки колонн. Заметно также, что эти глыбы подпирают и остат-
ки стен. Следовательно, известняковые блоки зафиксировали 
состояние памятника на момент их падения. Другими словами, к 
моменту обрушения пещерного храма от наземного осталась 
лишь нижняя часть. По нашему мнению, это и есть ни что иное, 
как фундамент наземного храма св. Григория.
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В дальнейшем, вероятно, на территории бывшего храма было 
возведено несколько поздних сооружений. Из них лучше сохра-
нилась постройка в северо-восточной части. Она представляет 
собой небольшую часовню размерами 5,04 на 2,58 м. Ее север-
ная и южная стены сложены из тщательно подтесанных извест-
няковых блоков вторичного использования и из бута. Наибольшая 
высота этих стен 1,35 м. На них сохранились следы фресок. Так, 
на пяти камнях северной и на десяти южной стены просматри-
ваются пятна красной краски. Рядом вырезаны четыре равно-
сторонних рельефных креста (2 – 0,24 м и 2 – 0,12 м), левый, 
нижний и правый вписаны в круги. Восточная стена этого соору-
жения была сложена из бута. Когда в Бахчисарае возникает ие-
зуитская миссия, один из её участников, о. П. дю Бан, писал, что 
начал свою проповедь в часовне, устроенной в полуразрушенной 
армянской церкви. Очевидно, речь идёт именно об этом соору-
жении. Служба в этой капелле, возведенной на развалинах хра-
ма, продолжалась недолго. Уже в 1713 году иезуиты получили 
разрешение построить домовую церковь. В результате вывода 
христиан из Крыма в 1778–1779 годах часовня была заброшена, 
а выше ее по склону устроили каменоломню. Допускаем, что в 
это время большая часть сооружений раннего наземного храма 
была разобрана до фундамента. Возможно также, что наземный 
храм св. Григора Просветителя к тому времени уже мог быть 
разрушен землетрясением 1751 года [Днепровский, Чореф 2007, 
24]. Вероятно, во второй четверти XIX века в результате обвала 
несколько известняковых глыб упало на территорию бывшего 
армянского храма. Поскольку восстанавливать памятник было 
уже некому, его быстро занесло землей, под которой большая его 
часть покоилась до конца XX века.

Расположение всех перечисленных выше объектов Армени-
дере показано на рис. 10.

Наконец, рассмотрим ещё один упомянутый Т. Э. Саргсян ар-
мянский духовный центр в Бахчисарае. Речь идёт о новом здании 
церкви Пресвятой Богородицы. “Известно, что это было прямоу-
гольное крестово-купольное сооружение”, – пишет Т. Э. Саргсян 
[Саргсян 2006, 136–137]. На фото г. Бахчисарая начала ХХ века 
видна крестово-купольная церковь, расположенная гораздо запад-
нее пещерного комплекса. По данным В. Н. Борисова, церковь 
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была армянской (рис. 11). Естественно предположить, что это 
и есть новопостроенная церковь Святой Богородицы8. Как мы 
знаем, на плане 1811 года церковь находится ещё на старом ме-
сте. Следовательно, время постройки нового храма находится 
между 1811 годом и двадцатыми годами XIX века. Нам также 
достаточно точно удалось оценить его местоположение [Дне-
провский 2010, фото 1 и 6]. Он располагался приблизительно 
на месте нынешнего дома № 18 по ул. Горького, (см. обозначе-
ния на рис. 5).

Таким образом, имеются веские доводы в пользу армянского 
происхождения и культового характера выявленного нами в 
2007 г. пещерного комплекса, позволяющие предположить его 
посвящение Пресвятой Богородице и, возможно, св. Григорию 
Просветителю. Добавление его к перечисленным в работе 
Т. Э. Саргсян духовным армянским центрам в Бахчисарае позво-
ляет непротиворечиво локализовать все остальные упомянутые в 
ней центры, а также попытаться проследить их эволюцию, кото-
рая, возможно, была следующей.

1. Предположительно, между VIII и XII вв. была вырублена 
первая пещерная церковь (“помещение № 1”) в скале напротив 
нынешнего Ханского дворца, стилистически близкая пещерным 
храмам Закавказья. Подобные параллели отмечались и прежде 
[Веймарн 1980; Веймарн, Чореф б/г], но если удастся археологи-
чески подтвердить данное предположение (включая храмовый 
характер пещер), то это может указывать на более раннее, чем 
было принято считать, проникновение армян в Крым [см., напри-
мер, Корхмазян 2008, 46]. 

2. Не позднее, чем к моменту переноса столицы Крымского 
Ханства в долину р. Чурук-су, мог возникнуть армянский культо-
вый центр, включавший пещерную церковь св. Богородицы с 
приделом св. Григория Просветителя и другие помещения (при-
чём их помещения-аналоги из Ани датируются XII–XIII вв.).

8 По-видимому, достоверно установить как посвящение, так и точное 
местоположение храма можно по плану г. Бахчисарая начала ХХ столе-
тия, экземпляр которого до передачи Крыма в состав УССР, по данным 
В. Н. Борисова, хранился в бахчисарайском городском архиве. К сожа-
лению, местонахождение этого плана на сегодняшний день ни В. Н. Бо-
рисову, ни автору настоящей работы неизвестно.
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3. В дальнейшем, очевидно, до завоевания Крыма турками 
здесь же появляется и наземный храм во имя Успения Пресвятой 
Богородицы, разрушенный в 1634 г., но восстановленный в 
1655 г. и просуществовавший, как минимум, до 1811 г. Заметим, 
что прямо под выявленным нами объектом на ул. Горького име-
ется и ещё один пещерный комплекс – на ул. Ленина. Устано-
вить, имеет ли он какое-то отношение к армянскому храмовому 
комплексу на ул. Горького, можно только в результате соответ-
ствующих исследований.

4. Не позднее XVII в. на территории нынешней ул. Пушкина 
была вырублена ещё одна церковь во имя св. Богородицы.

5. До 1700 г. ниже этого места построили наземный храм во 
имя св. Григория Просветителя, просуществовавший до земле-
трясения 1751 года или до вывода армян из Крыма, а затем разо-
бранный на камень. Каменоломня была организована и поблизо-
сти от пещерного храма, что способствовало его обрушению во 
второй четверти XIX в. прямо на фундамент наземной церкви.

6. Во втором десятилетии XIX в. на новом месте был постро-
ен наземный крестово-купольный храм во имя Пресвятой Бого-
родицы, уничтоженный уже в ХХ столетии.
Вышеизложенное, на наш взгляд, указывает на исключитель-

ную добросовестность армянских историков и достоверность со-
общаемых ими сведений, а также на необходимость углублённого 
изучения памятников армянского зодчества в Бахчисарае. 

СОКРАЩЕНИЯ
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иллюстрации

Рис. 1. Фрагмент плана г. Бахчисарая: 1 – бывший полицейский 
участок, 2 – участок по ул. Горького с расположенным на нём 

пещерным комплексом, 3 – Ханский дворец

Рис. 2. План и разрез пещерного комплекса на ул. Горького
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Рис. 3. Фрагмент плана Бахчисарая 1786 г.
[РГАДА, ф. 1356, оп. 1, ед. хр. 5515]

Рис.4. Фрагмент плана Бахчисарая 1811 г.
[РГАДА, ф. 1356, оп. 1, ед. хр. 5518]
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Рис.5. Спутниковое фото центральной части Бахчисарая
(фото с сайта Google.com). 1 – пещерный комплекс

на ул. Горького, 28а, 2 – скальный навес с подрубками
(ул. Горького, 30), 3 – предполагаемое место наземного храма 

Успения Пресвятой Богородицы, 4 – предполагаемое место
“новопостроенного” храма Богородицы

Рис. 6. Рисунок П. Туманского, реконструирующий панораму
г. Бахчисарая времён Крымского Ханства. 1933 г.

Из фондов КРУБИКЗ (Фотокопия выполнена В. Н. Борисовым)
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Рис. 7. Предполагаемое первоначальное местонахождение
пещерного храма Пресвятой Богородицы на ул. Пушкина

(отмечено стрелкой, фото автора)

Рис. 8. Фрагмент плана г. Бахчисарая 1775 г. в современной
орфографии из экспозиции КРУБИКЗ (фотокопия выполнена

В. Н. Борисовым). Литерой “И” обозначена армянская церковь



Вновь открытый культовый пещерный комплекс...                                39

Рис. 9. Остатки наземного храма св. Григория Просветителя

Рис. 10. Объекты на улице Пушкина: 1– обломки пещерного
храма Пресвятой Богородицы и фундамент наземного храма

св. Григория Просветителя, 2 – описанная И. Жюрьяри “яма”, 
3 – подобие алтарной абсиды с нарубленными к ней
ступеньками, 4 – предполагаемое первоначальное

местонахождение пещерного храма Пресвятой Богородицы 
(фото с сайта Google.com)
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Рис. 11. Армянская церковь в Бахчисарае
(предположительно, “новая” церковь Пресвятой Богородицы).

Фото из архива КРУБИКЗ (фотокопия В. Н. Борисова)
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ХРОНІКА “ТАРІГ-Е КАМАНІЧЕ” ТА УКРАЇНСЬКЕ
ПИТАННЯ В ОСМАНО-ПОЛЬСЬКИХ

ПЕРЕМОВИНАХ 1672 РОКУ

Літопис “Таріг-е Каманіче” перекладається українською мо-
вою з османотурецької як “Історія Каманіче”. Така назва україн-
ського міста, нині Кам’янця-Подільського, побутує в цій хроніці, 
як і загалом в османотурецькій мові класичної доби.
Сам твір належить перу секретаря дивану Хаджи Алі-ефенді, 

чий життєвий шлях нам не надто відомий. Однак у 1672–1673 ро-
ках він сто вісімдесят дев’ять днів провів у поході турецької ар-
мії на Кам’янець і ретельно занотовував усі пов’язані з ним події. 
Отож основна частина документа дечим схожа на мандрівні но-
татки, де вказано кожну дату згаданого періоду, кожнісіньке та-
борування османського війська.
Як стверджує один із перших дослідників літопису, турецький 

історик Айше Ханде Джан, хроніка вважається малознаною. Нею 
не послуговувався жоден із відомих османських літописців, 
окрім Мегмеда Сілагдара. А втім важливо, що він згадує її як до-
кумент офіційного штибу. Проте чимало місць “Історії Каманіче” 
відрізняються від досі представлених у турецькій історіографії 
або ж узагалі в ній відсутні [Ayşe Hande Can 2007, V–XIV].
Отак фрагмент хроніки, що пропонується українською мовою, 

розповідає про перемовини між послами польського короля і 
представником османів Мустафою-пашею під містечком Бучач, 
нині Тернопільської області, щодо підписання мирної угоди 
1672 року. Як відомо, в історію вона так і ввійшла під назвою Бу-
чацька. 
Автор “Таріг-е Каманіче” Хаджи Алі-ефенді був безпосеред-

нім свідком тих переговорів та, як стає зрозуміло з його записів, 
скрупульозно фіксував їхні основні моменти. Утім, деякі із за-
фіксованих літописцем діалогів між польською та турецькою 
сторонами викликають чимало запитань.
Передусім варто зауважити, що секретар Дивану, занотовуючи 

умови Бучацької угоди, характеризує козаків терміном “taife”, 
тобто, по суті поняттям “народу”, “народності”, а то й “нації” 
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[Devellioğlu 1990, 1224]. Тим часом польські посли, скаржачись 
каймакаму на своїх колишніх підданих “козаків Жовтої Трос-
тини” – так османи здавна називали козацьке військо, – ствер-
джують, що ті: “чотириста літ цілим народом у підданстві 
нашому перебували та низько слугували” (ednâ himmetleri ile 
dörtyüz yıllık re‘âyâmız olan Sarıkamış Kazakları). Отже, і в уста 
польських посланців османський літописець укладає характерис-
тику козаків як народу. Середньовічним терміном “re‘âyâ” осма-
ни, власне, і позначали народ, що перебував у підданстві якогось 
володаря [Devellioğlu 1990, 1055]. Таким чином текст відкриває 
перед нами чітку характеристику “козаків” не лише як війська, 
а – як певної нації, народу. 
Доповнює таке тлумачення й той факт, що поляки скаржаться 

на гетьмана Дорошенка, бо той “претендує на рівність із нашим 
королем та своєю поведінкою уподібнюється решті християн-
ських королів”. Aбо ж мовою оригіналу: “kıralımız ile akrâniyyet 
da‘vâsın ider ve mu‘âmelesi sâir nasârâ kıralları tavrındadır”. 
Останню частину цього вислову буквально можна перекласти 
так: “…І поведінка його – у манері решти християнських коро-
лів”.
Справді, українській історії відомі можливі наміри Петра До-

рошенка зробити гетьманську владу спадкоємною [Смолій, Сте-
панков 1993, 13]. Отож такі висловлювання з уст польських 
дипломатів з одного боку підкріплюють наявні історичні факти, 
із другого ж – засвідчують, що корону Речі Посполитої неабияк 
дратувала сама манера поведінки опального гетьмана – те, що 
він ставить себе врівень із польським королем.
Однак чому польські посли в османській хроніці стверджу-

ють, що “козаки Жовтої Тростини” досі чотири сторіччя перебу-
вали в їхньому підданстві? Оскільки описані в літописі події 
мали місце 1672 року, то цим способом хронологія відсилає нас 
аж до 1272 року.
Вислів спершу можна списати на недбалість османського хро-

ніста. Як звісно, османи нерідко плутали у своїх літописах гео-
графічні місця, власні назви народів та історичні дати. Скласти 
чітке уявлення про плутанину в їхніх джерелах можна, напри-
клад, із праці Омеля Пріцака, присвяченій розділу хроніки “Істо-
рія Наїми” “Ahval-i Kazak” або ж “Справи козацькі” [Пріцак, 
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1993]. Свого часу довкола цього тексту розгорнулася неабияка 
дискусія в українській історіографії, що й дотепер залишається 
проблемною. А одна із її причин – нез’ясованість османського 
терміну “rus”. Науковці так і не дійшли згоди, чи він поширював-
ся тільки на українців, чи й на польську адміністрацію на наших 
землях [Федорук 2006, 190].
Частково до вимірів тієї дискусії можна віднести й означене 

нами питання “Історії Каманіче”. З одного боку, польські посли, 
говорячи про термін чотириста років, могли так підкріплювати 
обґрунтованість своїх претензій на володіння Поділлям. Із друго-
го – османський хроніст, добре не володіючи заморською істо-
рією, міг у чомусь не розібратись та помилятися.
Однак існує можливість і третьої версії, яка, власне, не надто 

суперечить попереднім, а лише геть осібна від них – утім, має 
більш логічну аргументацію. Адже списати все на недбалість лі-
тописця чи польські претензії було б надто просто. Тим часом, 
зважаючи на представлений нами фрагмент літопису, важко не 
погодитися з висновком одного з перших дослідників джерела 
Айше Ханде Джан: “Подані тут відомості – важливі ниті, що 
снують розповідь про виникнення сучасної України”. [Ayşe Hande 
Can 2007, V–XIV].
Отже, у цитованому нами вислові – не просто представлені 

польські претензії на українські володіння, але й у контексті 
всього фрагменту в ньому можна вгледіти, що османський хро-
ніст демонструє, як під руку султана переходить давній, окре-
мішній від поляків народ.
По суті, “Таріг-е Каманіче” в перекладеному нами фрагмен-

ті – це своєрідне дипломатичне обґрунтування султанського про-
текторату – у контексті османських уявлень про халіфат та 
імперіалізм – для України як окремої держави, а не частини поль-
ської землі. Щоб це представити ще більш наочно, не завадило б 
хоча апелювати до польського “Меморіалу”, складеного невідо-
мим автором після Корсунської ради 1669 року, яка передувала 
означеним подіям та закріплювала союз Дорошенка з Портою. У 
ньому присутні на раді волоські посли звертаються до козаків: 
“Нам, волохам, тим добре, що перебуваємо в його протекції, 
тому і при добрій монеті, і вольностях наших зостаємося” [Кри-
кун 1999, 132].
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А чи міг засвідчити османський літописець цим фрагментом і 
дещо більше, наприклад, про спадкоємність “козаків Жовтої 
Тростини” від державних утворень Великого Степу, а не руських 
князівств? Отже, і ще дужче підкріпити їхній вибір османської 
протекції? Наразі це звучить аж надто непереконливо.
Однак, безсумнівно, що “Таріг-е Каманіче” ще потребує свого 

детального прочитання, аби дати відповіді на цілу низку запи-
тань. Літопис є новим та вагомим джерелом до вітчизняної ново-
часної епохи, який досі не потрапляв до нас ані через європейські 
джерела, ані через розлоге цитування в інших османотурецьких 
хроніках. За умови ж уважного прочитання він може посідати 
міцне місце в підвалинах до модерного дискурсу історії України. 

Хаджи Алі Ефенді
Історія Каманіче1

(Перекладено з незначними скороченнями та згідно з нормами 
прозових жанрів української літературної мови за електронним 
виданням Міністерства культури і туризму Турецької Республі-
ки: Hacı Ali Efendi. Tarih-e Kamaniçe. Ankara: T. C. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, 2007, 
С. 103–107.)

Місце: степ поблизу Буджаджа2, стоянка місяця джемазіє-
лягір3, 21 число, четвер – 3 жовтня.
Того дня три посли ляського короля обговорили справу миру, 

про яку радилися. Коли ж ясновельможного каймакама-пашу4 
вповноважили висловити тверде рішення з боку падишаха, для 
послів напнули намети в кінці вулиць його величності згаданого 
візира. Після того, як посли прибули, їх запросили до покою його 
величності ясновельможного каймакама-паші; реіс-уль-кютаб5 

1 Транслітерацію тексту “Історія Каманіче” з арабських літер латин-
ськими виконала історик Айше Ханде Джан.

2 Назва у транскрибованому варіанті тексту міста Бучача, що нині – 
на півдні Тернопільщини.

3 Місяць арабського календаря.
4 Каймакам – намісник, губернатор (османотур.)
5 Реіс-уль-кютаб – дослівно: голова секретарів, утім тут – очільник 

дипломатів у ХVII столітті, мовою сучасної термінології – міністр за-
кордонних справ. 
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Мустафа-ефенді та чавушбаши6 Сюлейман-ага з головним тлума-
чем при тому присутні були. Після деякого часу таємних перемо-
вин щодо питань миру подали наїдки; три посли частувалися в 
покої ясновельможного каймакама-паші, і три столи з наїдками 
для знатних осіб із їхніми людьми накрили в околичних наметах, 
а після частування посли підвелися та, вирішивши продовжити 
потрактування завтра, повернулися туди, де зупинилися.

Місце: степ поблизу Буджаджа, стоянка місяця джемазієля-
гір, 22 число, п’ятниця – 4 жовтня.
Того дня посли ляського короля, поставши перед очі його ве-

личності високоповажного каймакама-паші, потайки п’ять годин 
обговорювали-обмірковували справи миру згідно із вчорашнім 
днем, та не висловивши твердого рішення, пополудні були віді-
слані до себе. Коли ж вони вирішили прийти дальшого дня й зно-
ву раду радити, його величність паша, ясновельможний каймакам 
прибув до його величності високоповажного садразама7 й засвід-
чив, які справи в ставці обговорюються. 

Місце: степ поблизу Буджаджа, стоянка місяця джемазієля-
гір, 23 число, субота – 5 жовтня .
До обідньої пори того дня посли ляського короля знову поста-

ли перед очі його величності ясновельможного каймакама-паші; 
трохи побесідувавши, вони повернулися у свої намети, що одда-
лік стояли. Порадившись між собою зо три години, вони так і не 
дійшли згоди щодо чіткого рішення та в якій формі успішно від-
повідати володареві, отож здебільшого рекли:

«Частину нашого краю козацький гетьман Дорошенко з ва-
шою поміччю захопив, тепер же й фортеця Каманіче з прилегли-
ми паланками відійшла у ваші володіння. Тому ми просимо ласки 
й милості. Ми-бо не в змозі виплачувати увесь той чинш, що ви-
магається від нас під назвою “харадж”. Хай же змилосердиться 
над нами падишах».
Отак його величність пашу, високоповажного каймакама, вони 

благали та молили, що й важко описати.
6 Чавушбаши – командир чавушів (дрібних офіцерів, гвардійців, сто-

рожів султана, тощо – в Османській імперії).
7 Садразам – головний (Великий) візир Османської імперії.
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Місце: степ поблизу Буджаджа, стоянка місяця джемазієля-
гір, 24 число, неділя – 6 жовтня.
Як того дня прийшли посли ляського короля, то трохи перед 

тим перепочили в наметі, який для них напнули на околиці. На-
передодні від них не вимагали виразної відповіді, тож коли по-
стали перед знатні очі ясновельможного каймакама-паші, у 
присутності можновладного перебували й реїс-ефенді та чавуш-
баши-ага, і цей убогий раб, адже слугували його величності мож-
новладцю, згаданому візиру. 
Тож у місці, куди тії посли прийшли та мали дати отвіт згідно 

з попереднім днем, його величність ясновельможний каймакам-
паша довго вів річ, щоби пояснити їм тривалу ситуацію з кордо-
нами й рубежами та умови хараджу відповідно до султанського 
фірману його величності наймилосерднішого падишаха Ісляму. 
Одначе супротивники до нескінченності ухилялись од відповіді, 
заповзявшись брехати; і знову до марнослів’я вдалися: 

«Коли “з нашого боку прийшла відмова, що суперечить миро-
ві”, то землі Країни Османської, сповнені манни та меду, як-от 
край Подолья, від нас одпали, і господи ляські, як-от фортеця 
Каманіче, відійшли в закриті кордони ваших володінь – триб же 
нашого життя призначений для клімату Подолья. Бачачи таке 
становище, ми занудьгували за поживою шабель», – то вони отак 
молили-благали, а то казали: 

“Як згоди на примирення та мир немає, то й ми більше війни 
й кровопролиття не будемо уникати”, – заявляючи отак, вони й 
вряди-годи вагання виявляли.
Візир же, самому Асафу8 рівня, його величність благочинний 

та високоповажний каймакам Мустафа-паша, уповноважений ці 
справи згідно з традиціями владарів-султанів Високих Османів 
уладнати, з ласки Всемилостивого розумом ясним та вдачею 
правдивою виділявся.

“Нині, якщо хараджу відповідно до фірману володаря світу 
ви не приймаєте та не пристаєте на справи, визначені іншим 
фірманом, то затямте: після переходу фортеці Каманіче в наші 
володіння й захоплення Подолья, його величність вельмишановний, 

8 Асаф – в ісламі вважається візиром пророка Сулеймана (біблійного 
Соломона).



48                                                                                       Кульчинський О. Б.

ясновельможний та осяйний падишах, не скасовуючи тортур і 
кари вогнем, що спопеляє ворогів віри й держави, не дає згоди 
султанської не лише на те, щоб ім’я ляського короля в його краї 
поминали, але й, певне, у цілому світі. Він-бо завоює та захопить 
ляські землі аж до краю!”, – отак мовивши, продемонстрував по-
слам міць та відвагу Високої Держави – аж ті заціпились од по-
диву й не могли ніяк одважитися на відповідь, тож схилялися 
ниць перед ликом його й ридма благали: 

“Пізнали ми та збагнули стан справ у Високій Державі. Тим 
часом козаки Жовтої Тростини9, які чотириста літ цілим на-
родом у підданстві нашому перебували та низько слугували, по-
чали нам надокучати. Дорошенко ж, ставши гетьманом, 
претендує на рівність із нашим королем та своєю поведінкою 
уподібнюється решті християнських королів. Тому благаємо 
Високу Державу нам у проханнях не відмовляти. Ми ж згідні на 
всі статті, окрім хараджу”, – мовив здоровенний кафір, голо-
ва депутації. І коли другий – міністр над цілим краєм, а також 
третій – скарбничий ляського короля й за них двох ще дужче 
вповноважений та сильніший на відповідь кафіра таким поби-
том теж здіймали річ, його величність можновладний каймакам-
паша відказав їм:

“Якщо хараджу ви не приймаєте, то й осяйний та ясновель-
можний його величність падишах не дає султанської згоди прий-
няти ваші прохання”.
А згаданий скарбничий мовив: “Аніколи ще ляські королі не 

несли данини, званої хараджем”.
На це його величність ясновельможний каймакам-паша відпо-

вів послам:
“Його величність, мій могутній та можновладний падишах, 

бере харадж – у вашому ж управлінні, як забажаєте й харадж ви-
магаєте, то називаєте його податок”.

[……..] Якийсь час порадившись між собою знову [……] та 
підхожих слів не знайшовши, ляські посли мовили:

“Ми не в змозі виплатити сто тисяч золотих, що вимагають-
ся”.

9 Військо Жовтої Тростини – так дослівно в османських літописах 
називали козаків.
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Далі плакали вони, присягалися та, щоб завершити примирен-
ня, прописали такі статті: [1]10 щороку платити хараджу – двад-
цять дві тисячі золотом – і відмовитися від усіх сіл і кріпостей із 
паланками, підвладних фортеці Каманіче в краї, знаному як По-
долья, [2] та потім [туди] не вторгатися [3] й не чинити перешкод 
на шляху татарам-липкам11, котрі в ляській землі тихо сидячи, 
прагли вийти до раю, [4] і платити данину, яку здавна постійно 
несли його величності вельмишановному [Кримському] ханові; 
[5] відтак надалі не вторгатися й не нападати: на країну Украйну, 
де панував Дорошенко, гетьман козаків Жовтої Тростини, котрі 
стають вірнопідданими столиці держави його величності пади-
шаха Ісламу, та – на нарід козаків, що під Його [султана] покро-
вом. Далі сторони урадили ці умови договору й після того, як 
було навзаєм по праву ухвалено та закріплено мир, третій із по-
слів, скарбничий ляського короля, знову взяв слово:

“Нашому королеві сплата хараджу, далебі, ятрила душу, але 
хіба ж не очевидно: скільки лиха нам завдали напасті Жовтої 
Тростини й те, що Дорошенко зібрав батальйон під крилом у 
султанського війська його величності могутнього падишаха з 
роду Османів та, щоб засвідчити відданість свою, під час заво-
ювання кріпості Каманіче дав погуляти рушницям із гарматами, 
і те, що нині сам їздить верхи в королівській манері та зі сви-
тою своєю розгулює в палаці воїнів Ісляму, та нам наперекір дій-
шов до земель, де ми перебуваємо?”
Коли мовив він отак, можновладний каймакам-паша теж від-

повів: 
“Ті, хто стають рабами його величності могутнього та 

сильного падишаха, таким чином і далі отримують перевагу, 

10 Нумерація пунктів майбутньої Бучацької угоди проставлена неза-
лежно від оригіналу. 

11 Татари-липки або литовські татари чи білоруські татари – етно-
графічна група татар, що в XIV–XV ст. оселилися на землях сучасних 
Литви, Білорусі, Польщі, України та Молдови. Назва походить, імовір-
но, від тюркського “лубка татарлар” – “литовські татари” (Вікіпедія). 
Згадка про татар-липок у літописі перегукується з їхнім переселенням 
у 17 столітті до новоствореного Кам’янець-Подільського вілаєту та кон-
фліктами, котрі на той час тривали між ними та адміністрацією Речі По-
сполитої.
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нині ж, аби ворожнечі у вашому володінні покласти край, укла-
дено угоду. Тож, щоб у володіннях ваших щира дружба запану-
вала, зустрівшись, підготуймо нас до спільного спокою. Ми давні 
друзі та сусіди”.
Тоді всі три посли підвелися й заблагали:
“Будь людяний та благодушний, не зводь нас аніде з Дорошен-

ком, для нас тортури вже саме його ім’я у Вашій шляхетній 
присутності згадувати. А не те, що віч-на-віч балакати”. 
І його величність каймакам-паша, щоб утішити послів, так 

мовив:
“Після цього ляський король зі своєю країною, як і решта 

християнських поводирів, яка в тіні Держави Падишаха про-
щення попросила, спокій матиме”.
Уподобавши такі ідеї, посли повернулися до місць вдячності 

Аллаху та згоди. A його величність можновладний каймакам-
паша прибув до його величності милостивого, можновладного й 
високоповажного садразама та доповів йому й засвідчив на пись-
мі справи примирення та миру, які ухвалив із послами […] [Hacı 
Ali Efendi 2007, 103–107].
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Західний непал: проблема інкорпорації
і статусу васальних княЗівств
(кінець XVIII – початок XIX ст.)

Про вцілілі після об’єднання Непалу князівства на захід від 
Непальської Долини написано небагато. Такі класичні європей�
ські джерела, як роботи У. Кіркпатріка і Ф. Б. Гамільтона [Kirk��
patrick 1811; Hamilton 1819], лише частково змальовують історію 
цих державних утворень. Зрештою, навіть такі серйозні дослі�
дження, як робота І. Редька, залишали цю сферу адміністративно-
політичного і соціального розвитку Непалу поза своєю увагою 
[Редько 1976]. Серед дослідників, які приділили увагу питанню 
виникнення, збереження васальних князівств Західного Непалу 
та їхнім відносинам із королем, треба назвати таких вчених, як 
Л. Стіллер, Б. Р. Баджрачар’я [Stiller 1973; Bajracharya 1992]. 
Непальський історик К. К. Адхікарі спробував проаналізувати 
юридичний аспект існування подібних залежних держав у складі 
королівства [Adhikari 1980]. Джерелами ж для дослідження проб-
леми виступають непальські адміністративні документи, листи, 
накази, рукки, королівські декрети, жалувані грамоти, пов’язані з 
васальними князівствами західного регіону.

Яскравим, хоча і маловідомим науці (існує лише декілька пуб-
лікацій таких авторів, як Джексон, Дхунгел, Шух, Рембл, Віндінг, 
Пессель) прикладом відносин між західнонепальським князів�
ством і його сюзереном було князівство Мустанг (Ло). Саме ана�
лізу його статусу, соціальних і політичних особливостей входжен�
ня до складу Королівства Непал, як прикладу особливої унікальної 
васальної системи, що була закладена наприкінці XVIII століття 
в Західному Непалі, і присвячена ця стаття.

Напередодні захоплення Непальської Долини військами Пріт�
хві Нараяна Шаха Великого, князя Горкхи (майбутній король, 
або магараджадхіраджа, або великий князь із князів), і створен�
ня ним єдиної держави у 1769 році, на захід від Долини існувало 
два крихких конгломерати гірських князівств (специфічних “кон�
федерацій”) – Баїсі і Чаубісі. Ці дві конфедерації разом налічува�
ли близько 50 князівств (саме князівство Горкха, з якого походила 
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нова династія Шах, належало до Чаубісі). Прітхві Нараян Шах та 
його наступники активно розширювали державу в усіх напрямах. 
Але ті із князівств, що визнали зверхність короля Непалу, були 
збережені, як і їхня територія, внутрішня система управління, 
звичаї. Отже, за допомогу у війні і вірність Дарбару (королів�
ському двору Непалу) правителі цих князівств отримали широку 
автономію. Їхні володіння не були безпосередньо інкорпоровані 
до складу королівства, а стали “васалами” Непалу (“раджами” і 
“раджаутами”, як їх називали гуркхські володарі) [Adhikari 1980, 
147].

За статусом існували три основні групи цих залежних держав: 
тхекка раджйа, сірто раджйа, сарбангамапхі раджйа. Розділені 
вони були за типом платежів, данини, що відправляли до Катман�
ду, обов’язків, що мали перед королем. Князівства 1-го типу – не 
мали фіксованої суми данини, а князівства 2-го (такі як Мустанг 
і Джаяркот) навпаки регулярно сплачували чітко визначену суму. 
Сарбангамапхі раджйа – найбільш привілейована група кня�
зівств. Вони отримували усі доходи від своїх земель і не могли 
збирати податки лише із земель райкар (тобто державних земель) 
[Adhikari 1980, 147–148].

Одним із князівств, що перейшло під “покровительство” ко�
роля гуркхів наприкінці XVIII ст., було князівство Мустанг, або 
Ло (самоназва), розташоване на північному заході Непалу, на 
прикордонні з Тибетом. У давнину Мустанг складався із двох 
окремих частин – безпосередньо Ло (на півночі) і землі Серіб 
(долина на півдні). Цей розподіл частково зберігся й тоді, коли 
Серіб зник як політична та етнічна спільнота [Jackson 1978, 196]. 
Про Ло і Серіб згадується у дуньхуанських хроніках (анналах). 
Ці найдавніші тибетські хроніки розповідають, що легендарний 
цар Сронцзангампо (VII ст.) приєднав Західний Тибет (у ті часи 
окрему державу і етнос, що не був споріднений із тибетцями, але 
згодом тибетизувався), а разом із ним Ло і Серіб до Великої Ти�
бетської імперії [Dhungel 2002, 42–44]. Після смерті тибетського 
царя Ландарми у 842 році і занепаду Ярлунгської династії цен�
тром Західного Тибету (у сфері впливу якого залишався Мустанг 
(Ло) і Серіб, разом із Тхак Кхола) стала область Нгарі [Ramble, 
Vinding 1987, 8]. Мустанг у ті часи сприймається як частина 
Нижнього Нгарі (цікаво, що сам Ло (Мустанг) також розділений 
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на Верхній Ло, Середній Ло і Нижній Ло). У ті часи давня тибет�
ська релігія бон міцно зберігала свій вплив серед населення Ло і 
Серібу – Мустанг був одним із важливих центрів цієї релігії. Але 
кінець цьому настав, як свідчать середньовічні документи, із 
приходом у Мустанг у VIII столітті великого буддійського 
вчителя-тантрика Падмасамбхави. Падмасамбхава підкорив, як 
говорять джерела, місцевих демонів, проповідував вчення Будди 
і навіть заснував монастир Ло Гекар у Верхньому Ло, і саме з 
його діяльністю, ймовірно, необхідно пов’язувати початок актив�
ного ствердження буддизму в цих землях [Dhungel 2002, 45–47]. 
У XI столітті на землях Ло і Серібу активно ведуть проповідь ві�
домі буддійські вчителі, як і адепти бон (особливо у Тхак Кхола, 
Південному Мустанзі). Виникають монастирі, що сприяють роз�
витку Мустангу як духовного центру, а близько 1160 р. також за�
сновується монастир “реформованого бону” в Лубрі. У XII ст. 
навколо Ло (Мустангу) постали три основні сили цього регіону: 
Ладакх, західнотибетська держава Гунгтанг і Кхаська держава 
(за тибетськими джерелами – Ятше), а пізніше один зі спадкоєм�
ців цього королівства – князівство Джумла в Західному Непалі. 
Протягом XII, XIII і аж до кінця XIV століття Мустанг був жерт�
вою кривавої боротьби між Гунгтангом і Кхаським королівством 
(Ятше) за володіння ним. Могутні сусіди Ло захоплювали, не-
одноразово спустошували його землі, боролися за право володіти 
ними, адже через Мустанг проходили важливі шляхи трансгіма�
лайської торгівлі [Dhungel 2002, 55–57]. Саме постійними війна�
ми цих сильних сусідів між собою, то послабленням одного з 
них, то черговим піднесенням і, водночас, спробами самого Ло 
відстояти свою незалежність насичена складна неспокійна істо�
рія краю. Наприкінці 1360-х рр. могутня династія Малла у Кхась�
кій державі несподівано припинилася. Це велике королівство, яке 
нещодавно загрожувало навіть королівству Непал Долини Кат�
манду (де правила місцева древня неварська династія Малла) і 
двічі, у 1321 і 1328 роках, захоплювало Долину Катманду, зазна�
ло поступової дезінтеграції. 

Треба зауважити, що в етнічному і мовному відношенні у 
XIII столітті мешканці Ло, або лоба (мустангці), – тибетомовні 
(місцевий варіант західнотибетського діалекту), а в Південному 
Мустанзі, Тхак Кхола (Серіб) – говорили на секад, або “мовою 
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Серіб” (тиб. serib-kyi skad) [Schuh 1994, 10]. Ця мова є предком 
сучасної мови тхакалі, народу, що і сьогодні проживає у Тхак 
Кхола.

Засновником династії правителів Мустангу у другій половині 
XIV століття був гунгтанський генерал (dMag-dpon) Шейраб 
лама (Shes-rab bla-ma), призначений правителем Гунтхангу дзонг-
поном (тиб. rdzong-dpon, дослівно “начальник фортеці”), тобто 
правителем повіту Ло. Він та його син за військові успіхи отри�
мали повну владу над Ло і Долпо, затверджену королем Гунгтан�
гу Соднам-де (1371–1404) [Mustang. Genealogy; Jackson 1977, 
47–49]. А вже онук дзонгпона Шейраба – Амапал (Амепал) 
(Ame-dPal) (з 1425 р. – дзонгпон, 1440–1447 рр. – князь, незалеж�
ний правитель) стає першим князем Мустангу при номінальній 
зверхності Гунгтангського правителя. Амапал зміцнював свою 
владу, показав себе здібним полководцем і покровителем релігії 
(він заснував монастир у Царангу, Середній Ло – один із най�
впливовіших центрів релігійного і культурного життя князівства). 
У його володіння входили і навколишні території, що потім тра�
диційно вважалися династією Ло “своїми” протягом наступних 
століть: Барагаон, Дзонг (Муктінатх), Кагбені, землі у Тхак Кхо�
ла [Jackson 1978, 215–217]. Амапал вшановувався в народі як 
бодхісаттва (цікаво, що 1427 року він дав чернечі обітниці) 
[Mustang. Genealogy]. Могутній г’ялпо Ло також значно розши�
рив кордони держави на півночі, приєднавши Гуге і Пуранг 
[Dhungel 2002, 85–86]. Амапал провів також низку адміністра�
тивних реформ, заклавши основи системи, що в цілому продов-
жувала існувати і надалі протягом століть. Так були ведені пости 
трьох кхріпонів (Khri-dpon) – регіональних, повітових правите�
лів, губернаторів (кхріпони призначалися у три волості Верхньо�
го, Середнього і Нижнього Ло відповідно), чотирьох г’ялбаго, 
тобто стражів великих воріт (князівського палацу) (rGyal-ba 
sgos), чотирьох буго (Bu sgos) (тобто стражів малих воріт палацу) 
при дворі князя. Був запроваджений також пост голови (міністра) 
релігійного мистецтва і релігії (lHa-dpon). Окрім дзонгпонів (на�
чальників гарнізонів замків, фортець) існував також пост тшо-
пона (Tsho-dpons), губернатора невеликої волості [Dhungel 2002, 
87]. Це був період розквіту Ло, але йому недовго судилося три�
вати. У XVI ст. Мустанг, ослаблений внутрішніми чварами і 
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усобицями, підпадає під владу Джумли. Князь Мустангу Гонпо 
Г’ялмшан (1513–1544) був змушений визнати себе ахамом (тобто 
васальним правителем) Джумли, одного з декількох спадкоємців 
Кхасьої держави. У період між 1544 і 1560 рр. престол Ло навіть 
залишався незайнятий, а домен князя був поділений Джумлою на 
невеличкі володіння [Mustang. Genealogy]. Представники мус�
тангської династії, що правили в цих повітах, навіть втратили 
традиційну князівську титулатуру, ставши просто призначеними 
губернаторами Джумли у землях своїх дідів. Після втрати неза�
лежності Ло (Мустанг) вже ніколи не зміг піднятися і знов стати 
незалежною державою, як це було в часи Амапала і його спадко�
ємців – всі хоробрі спроби правителів князівства відновити неза�
лежність закінчувалися поразкою. Хоча це зовсім не означає, що 
мустангські володарі, як і їхні підданці, залишали надію звільни�
тися від іноземної “опіки”. 1560 року князю Г’яхору Палзангу 
вдалося знов відновити мустангську монархію. У другій полови�
ні XVI століття князь Ло зміг лавірувати і дистанціюватися від 
Джумли, знайшовши союзника – на землі Джумли і Ло прийшов 
князь Ладакху Цеванг Намг’ял (1555–1575). Вогнем і мечем він 
переміг правителів Джумли, і князь Мустангу визнав його зверх�
ність. Були встановлені дружні стосунки між Ло і Ладакхом, 
скріплені династійними союзами [Jackson 1978, 219–223]. 

XVII–XVIII століття – період воєн між Джумлою і Ладакхом 
за Ло, час відчайдушних спроб князя Самруба Палбара (1656–
1710) звільнитися від зверхності Джумли у союзі з Ладакхом і 
Парбатом, коли місцева аристократія Мустангу також ворогува�
ла із власним князем (що був союзником Ладакху) і часто става�
ла “партією” Джумли в Мустанзі. У певні періоди князь Мустан�
гу контролював лише незначну частину володінь своїх предків, 
часом обмежуючись Верхнім Ло. Після вдалих воєн початку 
XVIII століття, коли декілька разів Джумла була переможена ко�
аліцією князівств Ло, Ладакху, Парбату і Доті, прийшов час зане�
паду Ладакху, послаблення Парбату (Парвату) [Dhungel 2002, 
109–111]. Джумла знов заволоділа Мустангом і змусила його 
волелюбних правителів підкоритися. Тхак Кхола ж, імовірно, 
підпала під вплив Парбату (князівства у Західному Непалі), а 
Джумла анексувала значні території Ло [Ramble, Vinding 1987, 9]. 
Трансгімалайська торгівля і значні прибутки потрапляли тепер 
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до рук князя Джумли. Ситуація кардинально змінилася із прихо�
дом у регіон войовничих гуркхів у 1786–1788 рр. Навіть війна з 
Тибетом, що розпочалася того року, не допомогла Джумлі в опорі 
військам непереможного принца-регента Бахадура Шаха (1785–
1794). Князь Мустангу активно сприяв гуркхам у цій війні, а 
1788 року остаточно “підкорився” династії Шах.

Отже, до визнання верховної влади династії Шах Мустанг був 
залежним від Джумли і сплачував цьому князівству данину. Про�
довжувала існувати символічна данина Тибету [Appendix ІІІ 
2002, 227–228]. Традиційно князівство Ло Лхаса розглядала як 
свого васала, хоча цей васалітет був скоріше номінальним. Мус�
танг, справді, завжди підтримував щільні культурні та релігійні 
зв’язки з Тибетом. До того ж, як династія мустангських правите�
лів Дорже (Біста), так і саме населення князівства, мали тибет�
ське походження. Високою повагою та авторитетом користували�
ся далай-лами. Так у середині 1750-х рр. до Далай-лами VII із 
проханням розсудити їх звернулися Джумла та Мустанг, які по�
стійно ворогували. Це був один з останніх епізодів, коли рішен�
ня, прийняті у Лхасі, мали для Мустангу реальну вагу [Шакабпа 
2003, 164].

Починаючи з 1730-х років, зростаючий контроль Джумли, 
зникнення традиційних союзників Мустанга, принизлива окупа�
ція старих володінь князя, а, до того ж, занепад торгівлі, контро�
льованої Джумлою, змушували як правителів Ло, так і підданих 
(адже не лише князівський палац Ташигепхел зазнавав збитків і 
стагнації від припинення надходжень від торгівлі між Тибетом, 
Непалом і Індією), шукати альтернативу такому жорсткому сюзе�
ренові, як Джумла. Така можливість з’явилася із приходом нової 
сили, далекої, але і близької водночас (достатньо сильної і “при�
сутньої”, аби підкоритися їй, але й достатньо лояльної і дещо 
віддаленої, аби безкомпромісно утискати свободу князя Ло (Мус�
танга)) – непереможної в Гімалаях грізної армії гуркхів і динас�
тії, що вперше за декілька століть розгорнула широку політику 
об’єднання гірських князівств і спільнот у велику державу. Гурк�
хи геополітично “з’явилися” в регіоні 1786 року, перемігши ста�
рого союзника Ло – князівство Парбат. Можна припустити, що 
саме тоді розпочалися, вірогідно напівтаємні або таємні перемови�
ни про перехід Ло під зверхність “великого короля” з горкхської 
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династії. Про це може розповісти лист непальського офіцера Ама�
расімха Тхапи 1786 року, адресований аристократії і народу Бара�
гаону в Нижньому Мустанзі. Непальський командувач закликає 
мустангців виступити разом із гуркхами проти Джумли [Appendix 
II 2002, 191]. Цікаво, що у листі не згадується ані князь, ані саме 
князівство. Але, можливо, це було необхідним, аби приховати 
реальні переговори між князем Ло і непальським військовим 
командуванням і чиновниками (якби листа було перехоплено 
тощо), – прямо не вказуючи на князя в рамках конспірації. Так чи 
інакше, але саме 1786 року Мустанг відмовився сплачувати дани�
ну Джумлі [Dhungel 2002, 124]. А 1788 року Ванг’ял Дордже ви�
знав зверхність Непалу і виступив разом із непальським військом 
проти Джумли. Це був взаємовигідний союз. Метою правителя 
Ло (Мустанга) було отримати знов свої права, привілеї, свободу 
дій у рамках свого домену, а головне – відновлення меж домену у 
початковому вигляді, що було цілком справедливо. Знов отрима�
ти доступ до трансгімалайської торгівлі було спільною метою 
князя та його підданих. Все це магараджадхіраджа Непалу був 
готовий надати Ло г’ялпо. Звісно, за визнання верховної влади 
короля, вірну службу і виконання певних умов.

У 1790 р. князь Мустангу Ванг’ял Дордже (1760–1797) отри�
мав від короля Рана Бахадура Шаха мідну дошку – королівську 
жалувану грамоту із привілеями князю (раджі) Мустангу як ва�
салу Шахів. Те, що було встановлено 1788 року, остаточно закріп-
лювалося. У цій жалуваній грамоті король підтверджував права 
та владу мустангського правителя над “землями прадідів”. Мус�
тангському володарю було даровано титул раджі, що є відповід�
ником тибетського титулування г’ялпо (князь, король, цар) і чхог’ял 
(князь, король, цар дхарми, віри, закону). У документі король пе�
редавав під владу раджі його спадкові землі, раніше зайняті кня�
зівством Джумла, і всі ті землі, що раніше були під проводом 
мустангського володаря Ампала, знов перейшли до його нащад�
ків, вперше за тривалий час [Appendix 1989, 90–92]. Поверталося 
князю Мустангу і право збирати традиційні податки (дастура), 
яким до того користувалося князівство Джумла в землях, що в 
часи розквіту князівства Ло входили у сферу впливу мустанг�
ського г’ялпо. Дарбар також надавав право збирати особливий 
торговельний податок (чйакпол) [Appendix 1989, 90; 92]. Однак, 
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як зазначає документ, Ванг’ял Дордже був зобов’язаний “вільно 
пропускати” на своїх землях непальську аристократію (бхараб-
харадара), представників центру (чиновників), війська. У разі 
необхідності Мустанг мав відряджати свої війська до королів�
ської армії: “Якщо ми ведемо бойові дії на північному заході, 
присилай з усією ревністю свої полки і військове спорядження 
(амуніцію) і приєднуй свою армію до нашої, і атакуй ті землі, що 
мають бути атаковані, й охороняй ті, що мають бути під захис�
том” [Appendix 1989, 91–92; A letter… 1970, 99].

Король Рана Бахадур у жалуваній грамоті 1790 р. визначив 
“тип” платежів свого васала та їхній розмір. Мустанг ставав од�
ним із сірто радж’я – тобто князь мав за право володіння свого 
домену сплачувати королю раз на рік данину сірто. Данину у 
71 рупію, яка за традицією сплачувалась Мустангом Лхасі, ко�
роль наказував сплачувати і надалі. Данина Тибету в непаль�
ських офіційних документах отримала назву садхарана сірто, 
або “проста данина”. Про ці традиційні виплати 70 (а не 71) ру�
пій (або срібних мохура) згадує і далай-лама у своєму наказі 
князю Ло 1724 року. Тоді ж Лхаса збільшила суму із 70 до 
120 рупій [Appendix III 2002, 227–228]. 1789 року король Непалу 
переглянув подібну практику і все ж таки звернувся майже до 
традиційної суми. Данина, що її Мустанг віддавав князю Джум�
ли (929 рупій і п’ять коней), тепер мала раз на рік спрямовува�
тись у Катманду в чітко фіксований час [Appendix 1989, 91–92]. 
Окрім того, князь Мустангу, як справжній володар своїх земель, 
мав право тримати власних біртавалів, тобто жалувати землі 
приватним особам, храмам і монастирям, благодійним організа�
ціям [Stiller 1973, 256–257]. Міг васальний правитель і жалувати 
джагіри (“умовні” земельні володіння, що надавалися тимчасово 
на умовах служби, часто військової) [Adhikari 1980, 151; Regmi 
1976, 17, 71–76]. Великою була і влада князя над його підданими 
(яким він також мав право передавати землю для обробки, пере�
селяти з цією метою на неосвоєні землі та ін.), що засвідчує ін�
ший документ 1790 року – королівський декрет Рана Бахадура 
Шаха та низка інших [A decree… 1989, 21–23; Appendix 1989, 92; 
A letter… 1989, 47–49].

Так, на перший погляд може здатися, що Непал ставав на місце 
нещодавно переможеної гуркхами Джумли, а Мустанг отримував 



Західний Непал: проблема інкорпорації...                                                  59

статус своєрідного “подвійного васалітету” зі значною “перева�
гою” на користь Катманду. Але Лхаса давно вже втратила реаль�
ний контроль над князівством, і данина, сплачувана Тибету, була 
скоріш символічною практикою підтримання “дружніх стосун�
ків”, у першу чергу релігійних. Потрапляння ж в орбіту влади 
короля Непалу і династії Шах означало серйозні зміни у статусі 
та управлінні гімалайським князівством.

За логікою соціально-політичних реалій гімалайського краю 
збереження декількох залежних князівств, таких як Мустанг, 
мало б призвести до роздробленості та ослаблення влади центру 
і, в кінцевому результаті, – до сумної долі децентралізованих 
“федерацій” у Гімалаях під сюзеренітетом династій Сен у Мак�
ванпурі і Малла у Джумлі. Саме відсутність єдності у трьох кня�
зівствах Долини (де правили три гілки династії Малла) призвела 
до їхнього падіння. Але політика династії Шах якісно відрізнялася 
від політики Малла і Сен, хоч і передбачала часткову децентралі�
зацію [Stiller 1973, 255–257]. Для володарів нового королівства 
Непал було б великою помилкою запроваджувати значні зміни і 
перебудови у суспільно-політичній системі кожного окремого мі�
кросвіту (мікрокосму) гірського князівства. Така політика лише 
посилила б спротив, викликала повстання і незадоволення місце�
вих еліт і населення, призвела б до сепаратизму та воєн [Stiller 
1973, 255]. Невеличка Горкха, “вотчина і серце” Шахів, не могла 
ані фізично, ані за досвідом адміністрування в маленькому 
аграрному князівстві “вмістити” таку величезну територію та її 
політико-адміністративний апарат. Тому королівський двір йшов 
на поступки, навіть вважаючи своїм обов’язком зберігання та 
підтримування місцевих традицій і прав кожної землі – деша 
[Burghart 1984, 102–103]. Дарбар мав спиратися на вже існуючі 
внутрішні соціально-політичні структури гімалайських областей, 
соціальних груп, каст і державних утворень. Шахи були готові в 
обмін на лояльність, допомогу і служіння правителів невеликих 
західнонепальських держав дарувати їм права і владу в їхніх зем�
лях, підтримувати їхні традиційні привілеї. Закладати основи 
цієї внутрішньої політики відносин між центром і залежними 
князівствами (сюзерена і васала) почав, звісно, Прітхві Нараян 
Шах [див.: Baral 1964, 17–33]. За його правління з’явилося перше 
таке васальне князівство – Джаяркот (1769 р.). Князь Джаяркоту 
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був удостоєний багатьох із привілеїв васального феодального во�
лодаря – він контролював адміністрацію князівства, безпосеред�
ньо вершив суд, маючи право виносити вищий вирок, виганяти з 
касти чи повертати у касту, жалувати чи конфіскувати володіння 
бірта, збирати податки та судові штрафи, основну частину яких 
можна було використовувати на власний розсуд [A letter… 1970, 
17]. Подібними правами, безумовно, користувався і г’ялпо Мус�
тангу [Stiller 1973, 258].

Отже, взаємини між Дарбаром і васалом ґрунтувалися на ін�
ших принципах управління, ніж це було в державі Малла та ін�
ших гімалайських князівствах. Центр контролював васального 
раджу – причому сюзерен у разі необхідності приводив до поко�
ри васала “твердою рукою”, впевнено і жорстко, як і належало 
“великому князю із князів” і “хороброму воїну, що не знає пора�
зок у битвах”, як титулують короля Непалу документи [див.: 
Pant, Pierce 1989]. Так територія князівства могла бути передана 
іншому, а залежний князь міг розраховувати на збереження свого 
статусу і прав (як і своїх нащадків) лише за умови лояльності ко�
ролю та виконання своїх обов’язків. Лише доводячи свою вірність, 
васал міг “тримати від короля” землеволодіння бірта [Regmi 
1976, 25]. Були й інші вимоги Катманду, що обмежували владу 
васалів. Територія залежного князівства могла бути вилучена з 
володінь одного раджі й передана іншому; при створенні нових 
князівств їхні землі часто формувалися з конфіскованих у вже іс�
нуючих васальних князівств; васальний правитель мав сприяти 
Катманду у пошуках злочинців; сюзерен очікував від своїх васа�
лів дарів (що в цілому було типовою процедурою), обов’язковим 
для васала було відвідання церемоній при дворі, таких як коро�
нація нового монарха і братабандха (досягнення повноліття 
принців); васали короля Непалу носили траур, якщо їхній сюзе�
рен помирав; земельні ділянки, пожалувані раджі за заслуги від 
представників центру, мали бути затверджені Дарбаром; вимага�
лося затвердження передачі земель від одного раджі до іншого; 
король Непалу міг передавати встановлені раніше обов’язки від 
одного васала до іншого [Stiller 1973, 258–259]. 

Безумовно, ці вимоги центру обмежували владу й повнова�
ження князя, але кардинально не змінювали феодальної системи 
відносин між сюзереном і васалом і не порушували тої особливої 
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рівноваги, що існувала між ними, на користь першого. У випадку 
з багатьма західнонепальськими залежними князівствами їхній 
верховний сюзерен, ймовірно, проявляв не менше послідовності, 
ніж його західноєвропейські “колеги” в епоху середньовіччя у 
питанні дотримання прав і привілеїв вірних йому васальних пра�
вителів. Так князівство Мустанг продовжувало існувати як за�
лежне володіння разом з іншими автономними князівствами на 
заході Непалу впродовж тривалого часу і, не дивлячись на певні 
зміни в статусі раджі, увійшло й у XXI століття [Dhungel 2002, 
4–6]. Цікаво, що князівство Мустанг було остаточно ліквідоване 
лише у жовтні 2008 року маоїстським урядом Непалу.

Отже, важливим стовпом взаємин між королем і васальним 
раджою були вірність і служіння. “Будь вірним нам, їж нашу сіль 
(сіль була в Непалі, як і у деяких інших країнах Сходу, символом 
вірності: приносячи клятву вірності сюзерену, васал часто їв 
сіль. – М. Д.) і виконуй наші повеління. Знай, що землі ці (у цих 
кордонах) – твоє князівство, і володій ними, як твої діди з давніх-
давен”, – так наказує король Непалу г’ялпо (раджі) Ло у жалува�
ній грамоті 1790 р. “Чесно служи нам. Виконуй це (тобто свої 
обов’язки перед королем. – М. Д.), і наша милість і прихильність 
не буде знати меж”, – зазначається в іншому монаршому листі 
раджі Ло [A letter… 1989, 47, 49]. Виконувати накази сюзерена, 
бути готовим воювати за нього і, в разі необхідності, віддати 
життя – ось що вимагалося від справжнього благородного васа�
ла. Цікаво, що такий соціально-етичний ідеал існував не лише 
серед європейського лицарства. І князі Мустангу вірно служили 
своєму сюзерену. Так, під час тибетсько-непальської війни 1788–
1792 рр. (де на боці Тибету виступав і Китай) князь Ванг’ял Дор�
дже, як васал короля, сам очолив війська Мустангу і виступив 
проти ворога. Потім же, як не лише васал і аристократ, воїн на 
службі короля, але й як людина тибетської культури і дипломат 
(бхотіа раджа, як часто називали правителів Ло на непалі і 
гуркхи, і джумльські князі), князь став медіатором у переговорах 
між сторонами і сприяв встановленню миру. За своє посередни�
цтво, високо оцінене імператором Піднебесної, князь Ванг’ял 
Дордже був удостоєний особливої честі – отримав від імперато�
ра золоту корону, прикрашену дорогоцінним камінням. Ця коро�
на, разом із короною, подарованою королем Непалу, становить 
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регалію князівства Ло (Мустанг) (rTog-gsum) [Dhungel 2002, 
125–126].

Варто підкреслити, що і у короля Непалу були обов’язки, а не 
лише права: за вірну службу князя Мустангу він забезпечував і 
гарантував збереження прав і привілеїв васала, обдаровував і 
захищав його. У цьому проявлявся середньовічний, феодальний 
принцип взаємності пожалувань (дарів) і послуг [Ванина 2007, 
161–162]. Цей і низка інших аспектів соціально-політичного 
устрою Мустангу наближують його до західноєвропейського 
феодалізму. Король Непалу підтримував дхарму усього великого 
королівства, князь же Мустангу – також сприяв підтриманню 
дхарми на землях свого домену, – і два володаря були пов’язані, 
потребували один одного і, в якомусь сенсі, “служили” один од�
ному (в тому числі, у вимірі сакральному). Тут доречно навести 
думку відомого медієвіста А. Гуревича: “служіння” було важливі�
шою, невід’ємною складовою “дарування”: “дарувати” і “служи�
ти” сприймалися як рівнозначні поняття і явища [Гуревич 1984, 
255–258]. І хоча остання думка стосується Західної Європи, це 
цілком відповідає і непальським, у даному випадку мустанг�
ським, реаліям. Схожі явища можна зустріти і в сусідній Північ�
ній Індії, в Раджпутані [див.: Успенская 2000]. 

Традиційне суспільство тибетомовного Ло ділилося, як зазна�
чає М. Пессель, на чотири ієрархічні рівні – аристократія (лумбо – 
придворні князя і джемба – правителі селищ (районів)), чернецтво 
(буддійська сангха), селяни-землевласники і безземельні селяни 
[Пессель 1978, 31–33]. Існували також дві субкасти: гора і шемба, 
що займалися гріховною та шкідливою для карми діяльністю – 
були м’ясниками. Непальський історик Рамеш Дхунгел називає, 
щоправда акцентуючи на сучасному стані суспільства в Мустан�
зі, три основні соціальні групи: Курагпа (sKu-drag-pa), тобто 
правлячий клас, еліта; Плалпа (Plal-pa), звичайні селяни; Гарпа 
(mGar-pa) – нижчий, найбідніший прошарок суспільства [Dhungel 
2002, 14–15]. Соціально-ієрархічна система Ло була включена до 
складу непальської соціальної багаторівневої моделі, що базува�
лася на ведичному принципі поділу суспільства на чотири варни 
і 36 каст (джатів). Можна порівняти станово-ієрархічну систему 
в Ло із чотирьохварновою індуїстською, але й цілком доречно зі�
ставити із “трьохрівневою моделлю” поділу суспільства у країнах 
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середньовічної Західної Європи. “Трьохрівнева модель” передба�
чала існування відповідно трьох станів (“порядків”): духовенства 
(oratores), лицарства (bellatores) і трудящих (селян) (aratores, 
laboratores) – та побутування трьох же комплексів соціально-
етичних цінностей (молитися, битися, працювати), якими ці гру�
пи мали керуватися [Гуревич 1984, 207]. Видатний нідерланд�
ський медієвіст Й. Хьойзінга підкреслював: «У середньовічній 
свідомості поняття “стан”… або “орден” (порядок) в усіх випад�
ках підтримується завдяки усвідомленню, що кожна з цих груп 
являє собою божественне установлення» [Хейзинга 1988, 62]. І 
порушувати цей закон не можна ні за яких обставин – порушен�
ня цієї трьохрівневої градації у сприйнятті середньовічної люди�
ни Заходу призвело б до руйнації суспільного організму і держа�
ви або, навіть, стало б передвісником апокаліпсису [Гуревич 
1984, 207–208]. Цікаво, що змішання між собою варн сприйма�
лося б у Непалі того часу приблизно так само. Кожна з цих соці�
альних груп мала виконувати свої функції. Навіть своє завдання 
у “поступальному будівництві царства Божого” [Дюбі 2003, 35]. 
Сакральне походження, безумовно, мали і основні градації (рів�
ні) варно-кастового суспільства індуїстських або індуїзованих у 
процесі історії регіонів і спільнот Непалу. Схожим було сприй�
няття соціально-ієрархічного поділу суспільства і серед буддій�
ських спільнот і земель королівства. Можна припустити, що та�
ким воно було і у Мустанзі наприкінці XVIII – поч. XIX ст. 
[Ramble 1992–1993, 50–53]. Щодо самої соціальної градації в Ло, 
то, як бачимо, вона також має паралелі з європейською феодаль�
ною “трьохрівневою моделлю”, особливо якщо вважати третю і 
четверту групи (селян-землевласників і безземельних селян) од�
нією ланкою ієрархічної системи. Непальський історик К. К. Ад�
хікарі, проаналізувавши статус, права і функції автономних за�
хіднонепальських князівств, дійшов висновку, що за кількома 
аспектами і характером, сутністю управління і відносин із “сюзе�
реном” васальні князівства Непалу були наближеними до фео�
дальних держав Західної Європи доби середньовіччя, маючи з 
ними багато спільного [Adhikari 1980, 151–152]. Адхікарі звер�
нув увагу на те, що саме феодальне землеволодіння, ф’єф – одна 
з важливіших ланок феодальної системи – безумовно складала 
основу подібної системи і в Мустанзі. Володіння було основним 



64                                                                                                 Марков Д. Є.

джерелом доходів князя, а його прерогативи і права були надзви�
чайно широкими: він контролював адміністрацію князівства, мав 
широкі повноваження по відношенню до населення, вершив суд, 
накладав штрафи і збирав податки, тримав власних “васалів”, 
про що вже йшлося.

Про феодалізм у Ло (Мустангу) говорив і французький ан�
трополог та етнолог М. Пессель, порівнюючи мустангську дер�
жавність, феодальні звичаї та суворий побут країни із Францією 
X–XI століть [Пессель 1978, 24–26]. На думку відомого французь�
кого дослідника, Мустанг буквально “дихав” середньовіччям, не 
дивлячись на те, що експедиція Песселя припадала на 1964 рік. 
Він заявляє: “Але тут я хочу підкреслити, що тибетська культура 
Мустангу має значно більше спільного із середньовічною Євро�
пою, ніж із традиціями своїх сусідів…” [Пессель 1978, 55–57]. 
Безумовно, у своїх польових дослідженнях цей автор, який був 
третім європейцем (після Т. Хагена і Д. Туччі), що відвідав сто�
лицю “загубленого князівства” Мустанг, ізольованого від світу 
протягом століть – Ло Мантханг, – відкрив для себе архаїчне, за�
консервоване суспільство, майже незачеплене сучасністю. Дослі�
джуючи етнографію, звичаї і традиції, спосіб мислення і світо�
сприйняття народу лоба (мустангців), М. Пессель зробив дуже 
цінні зауваження і висновки. Він вловив і зафіксував, або, при�
наймні, спробував зафіксувати ту, ще незмінену зовнішнім впли�
вом, культуру гірського князівства – культуру у значенні певного 
набору “ментальних програм і стереотипів”, що формували “сві�
домість епохи”, – і визначив цю культуру як культуру середньо�
вічну. Спостереження М. Песселя у князівстві Мустанг та його 
висновки цінні і оригінальні, і, не дивлячись на критику, заслуго�
вують особливої уваги [Dhungel 2002, 28–30].

Звісно, паралелі між європейським феодалізмом і непальським 
(мустангським) багато в чому умовні, не можуть сприйматися 
буквально – на Сході в цілому, і в Непалі зокрема, об’єктивно іс�
нувала низка відмінностей. Проте наведені приклади свідчать, що 
типологічно схожі процеси і явища у соціальній (в тому числі в 
культурній) і політичній сферах все ж таки мали місце і на Заході, 
і на Сході. Західноєвропейський феодалізм стає об’єктом порів�
няння з таким східним суспільством, як непальське зовсім не 
тому, що виступає еталоном “правильного” феодалізму, а, швидше, 
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тому, що є краще дослідженим. У цьому контексті слушно буде 
згадати думку М. Конрада: “Ми побачили, що для кращого розу�
міння досліджуваних нами явищ нам необхідно вивчати анало�
гічні явища, що виникли на такому ж – із точки зору загальних 
законів суспільного розвитку – ґрунті на Заході” [цит. за: Ванина 
2007, 16]. Зафіксовані відмінності не є “відхиленням”, а, навпа�
ки, підкреслюють унікальність тих чи інших держави, народу, 
культури, тим паче, що мова йде про, все ж таки, різні цивіліза�
ції. Не варто забувати, що і Західна Європа в епоху Середніх Ві�
ків не була на політичному, соціокультурному та інших рівнях 
уніфікованою, єдиною і замкненою. Навпаки, слід говорити про 
існування складних соціальних систем і підсистем; про мозаїч�
ність і різноманітність європейських суспільств і країн у цей пе�
ріод [більше див.: Ванина 2007; Ле Гофф 2000; Дюби 2000; Дюбі 
2003; Хейзинга 1988].

Про домінування, як у самому Ло, так і в землях, підвладних 
мустангському г’ялпо на півдні, “феодальних відносин” із місце�
вими особливостями казали багато дослідників. Не дивлячись на 
маленьку територію, Південний Мустанг складався з декількох 
державних утворень, серед них Марпха (Марпа), Тхіні (Сомбу), 
Барагаон [Schuh 1990, 1–2]. Дуже важливу роль у реконструкції 
історії і політичної структури цих маленьких держав, так званих 
“західних князівств”, мають бемчаги – унікальні документи, сут�
ність яких важко виразити одним терміном. На сьогодні відомі 
бемчаги з Цімангу (відкриті у 1977 р. данцем М. Віндінгом разом 
із непальцем К. Л. Тхакалі), і бемчаги з Кагбені і Марпхи. Бемча�
ги є своєрідною колекцією збірників прецедентів і записів, при�
йнятих на зібраннях асамблей, за якими жили та управлялися 
південномустангські державні утворення (деякі з них – швидше 
політичні об’єднання, які важко у прямому сенсі назвати держа�
вами) [Schuh 1990, 1]. Можливо, значення терміну бем-чаг близь�
ке до карчак (тиб. dkar-chag) (буквально: список, реєстр, перелік 
змісту), принаймні в деяких випадках, адже бем-чаги різних об�
ластей відрізнялися за своїм змістом. 

М. Віндінг і Ч. Рембл називають ці документи “сільськими за�
писами”, “історичними хроніками”, припускаючи, що таке зна�
чення бемчаги могли мати і серед “князівств” Тхак Кхола 
(наприклад, у Барагаоні) [Ramble, Vinding 1987, 5–11]. В основно�
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му бемчаги були написані у XVII–XVIII ст. Так, час підписання 
договору (чодйіг) (chod-yig) (щодо кордонів, сплачення податків 
та ін.), укладений між державами Тхаг, Тхіні і Пунрі (Марпха), 
коливається між 1697 і 1757 рр. (він був ратифікований ними або 
1697, або 1757 року) [Ramble, Vinding 1987, 17–19; Appendix I 
1987, 36–37].

Особливої уваги заслуговують бем-чаги з Марпхи, прийняті 
протягом XVIII – поч. XIX ст. Невелика держава Марпа (Марпха 
або Пунрі) за своїм державним устроєм унікальна – вона не була 
монархією, як сусідні князівства Ло чи Барагаон [Schuh 1990, 
6–7; про державний устрій Барагаону також див.: Ramble 1992–
1993, 49–58]. Політичну організацію Марпи можна назвати “олі�
гархічною республікою”. Так, перший і другий відомий науці 
примірник марпхського бемчага – копії документів (“кодексів”, 
як їх називає Д. Шух), прийнятих рішенням зібрання усіх грома-
дян у 1796 році. Пізніше ці своєрідні “хартії”, за якими управля�
лася Марпха, доповнювалися, редагувалися тощо (але це також 
відбувалося рішенням усіх громадян). Звісно, не всі мешканці 
Марпхи були громадянами (yul-mi) юлмі. У документі згадують�
ся також такі соціальні групи, як слуги (слуги знаті, ймовірно, 
залежні селяни-кріпаки (бхадо) (bha-do)) і раби (йогпо) (yog-po). 
Ці дві групи населення не мали права брати участь у зібраннях 
“асамблей” усіх громадян і, відповідно, обіймати будь-які адміні�
стративні посади в державі [Schuh 1990, 2].

Громадяни віком від 18 і до 60 років були зобов’язані брати 
активну участь у політичному житті, з’являтися на кожній черго�
вій зустрічі національної асамблеї Марпхи, обіймати (виборні) 
посади в державі. Якщо громадянин відмовлявся це виконувати, 
з нього стягувався штраф [Schuh 1990, 3]. Голова держави в 
Марпхі, на відміну від своїх сусідів, обирався терміном на 3 роки. 
“Великий голова”, або ранчен (rgan-chen), і “володар над людь�
ми” (мірдже) (mi-rje), як називали виборного чільника Марпхи, 
представляв державу у зовнішніх зв’язках і мав вищу судову вла�
ду. На жаль, бемчаг не дає ніяк інформації про те, хто саме і як, 
за яких умов обирався на цю найвищу посаду (отже, повністю 
виключати, що її могли обіймати представники однієї групи на�
селення, клану чи навіть роду, ми не можемо). Адміністрація 
держави складалася з чотирьох мітху (mi-thus) (обіймали свою 
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посаду 2 роки) і десяти ролпо (rol-po) (відповідно – 1 рік), що 
призначалися головою держави. Із середовища ролпо призна�
чався їхній безпосередній голова (min-kya) – мінк’я. Всі ці поса�
ди в адміністрації громадяни займали по черзі. У державній 
ієрархії мітху йшли відразу за ранченом, а ролпо, відповідно, зай-
мали найнижчий адміністративний щабель у державі. Чиновники 
забезпечували мир і порядок, були присутні при виконанні гро�
мадянами різних повинностей (наприклад, при відновленні іри�
гаційної системи, будівництві мостів). Мітху і ролпо збирали 
податки і стягували штрафи. Цікаво, що за виконання своїх обо-
в’язків вони не отримували платні, тоді як голова держави мав 
значні надходження від податків. Упродовж 3 років правитель 
Марпхи мав широкі повноваження, зосереджував у своїх руках 
значну владу. Водночас великий голова у своїх діях обмежувався 
законами і регламентаціями, прийнятими громадянами на засі�
даннях асамблеї і закріпленими у бемчагах [Schuh 1990, 4–5].

Отже, Марпха була свого роду непальською “демократією по-
середньовічному”. І середньовічна Європа знала подібну форму 
державного устрою – наприклад, Венеційська республіка або ж, в 
якості прикладу “периферійного” (умовно) регіону – Ісландське 
народовладдя, де основні рішення приймалися на тінгах, а голова 
держави також обирався (в Ісландії до 1262 р. – “закономовець”). 
Важко заперечити, що політична система в маленькій південно�
мустангській “республіці” не тільки відрізнялася від усіх сусідів і 
мала унікальні риси організації, але й демонструвала певний 
“розвиток”, еволюцію. Так у бемчазі 1738 р. згадують, окрім ран-
чена, чотирьох мітху, восьми благородних мужів, ще дванадцять 
аристократів – очевидно, представників впливових знатних сімей 
Марпхи. Проаналізувавши бемчаг 1738 року, Д. Шух приходить 
до висновку, що рішення, прийняті і закріплені в цьому докумен�
ті, – результат впливу означених 12 аристократів і, ймовірно, 
груп-кланів, що стояли за ними. 1738 року аристократія відіграва�
ла провідну роль у державі. Бемчаг 1796 року демонструє зовсім 
іншу ситуацію – старі аристократичні династії присутні на засі�
данні асамблеї, але вони – лише одна із груп громадян, які зібра�
лися, щоб ратифікувати нову хартію [Schuh 1990, 2–3]. Очевидно, 
наприкінці XVIII ст. ідеали “народовладдя” остаточно потіснили, 
відвели на другий план стару аристократію, правда, можна лише 
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припускати, наскільки при цьому змінилися позиції верховного 
правителя Марпхи, незважаючи на подібну “демократичну” пе�
ремогу асамблеї. Інший приклад розвитку демократичних інсти�
тутів Марпхи – право кожного громадянина в суді оскаржувати 
рішення голови держави (що був і верховним суддею). Звісно, 
про таке і мови не могло бути у князівстві Барапгаон (разом із 
долиною Муктінатх і містом-фортецею Дзонг), де вся влада на�
лежала старому аристократичному роду Кьяркьягангпа (sKyar-
kya-gang-pa), що від’єднав землі від Нижнього Ло (Мустангу) в 
XVII столітті [Jackson 1978, 220]. Правителі цього уділу носили 
титул кхрітогпа (khri-thog-pa).

Усі внутрішні питання, в тому числі юридичні, вирішувалися 
без втручання іноземних “посередників”. Звертатися до інозем�
них правителів чи чиновників із проханням “розсудити” (дуже 
поширене явище серед сусідів) було суворо заборонено в Марпхі. 
Такої традиції громадяни не змінили, навіть потрапивши з 1789 р. 
під владу Королівства Непал, – бемчаг, прийнятий 1796 р., забо�
роняє звертатися у таких справах до короля з Катманду (Ямбу). 
Лише 1808 року громадянами було прийняте доповнення, що до�
зволяло таку практику, та й то в якості єдиного винятку з правил 
[Schuh 1990, 3–4].

Таким чином, Марпха користувалася широкою автономією, 
могла зберігати свою політичну ідентичність, традиції, культуру. 
Це є ще одним чудовим прикладом політики “поміркованої де�
централізації”. Мустанг і його південні “данники” разом з іншими 
васальними князівствами зберігали особливості власної політич�
ної, соціальної організації ще достатньо довго [Ramble 1992–1993, 
50; Dhungel 2002, 127]. Адже в цих деша місцеві народи користу�
валися своїми “споконвічними правами”, мали власні традиції і 
спосіб життя, успадковані від предків. Все це король мав поважа�
ти і охороняти, як свого роду регіональну дхарму. Ще простіше 
було дозволити продовжувати її (дхарми) підтримування тому, 
хто і робив це впродовж століть. Тому королі Непалу з династії 
Шах задовольнялися відданим служінням васала і його повною 
лояльністю, лише частково втручаючись у внутрішні питання під�
владних князівств. Але із приходом спадкової династії магараджів 
і “прая-міністрів” Рана у 1846 році і посиленням курсу на центра�
лізацію та політичну індуїзацію відбулися зміни в управлінні 
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залежними територіями [Burghart 1984, 115–118; Adhikari 1980, 
145–150; Pant, Pierce 1989]. Влада князя Мустангу, як і інших 
правителів, була дещо обмежена, контроль центру посилений. 
Але і ці нововведення Рана залишали г’ялпо багато привілеїв і не 
перетворювали його на “маріонетку”. Г’ялпо продовжував, як і 
раніше, управляти землями князівства, збирати податки, судити 
(без права тепер виносити найвищий вирок) тощо. 

Отже, така система управління васальним князівством була 
компромісом між регіональними особливостями і бажанням Дар�
бару здійснювати контроль навіть у таких віддалених землях, як 
князівство Мустанг. Підтвердженням тому є низка адміністра�
тивних документів, королівські листи, декрети, рукки і бем-чаги 
(хартії, кодекси і хроніки) периферійних невеличких державних 
утворень XVIII – поч. XIX ст. 

ілюстрації

Мал. 1. Жалувана грамота (тамра-патра, тобто грамота,
виконана на мідній дошці) короля Рана Бахадура Шаха

князю Мустангу Ванг’ялу Дордже [Appendix 1989, 90–92].
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Мал. 2. Князівство Мустанг і землі, залежні від нього
[Dhungel 2002, 11]).
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КИТАЙСЬКИЙ ВІЛЬНИЙ ВІРШ ПОЧ. ХХ СТ.:
ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН У ЖАНРОВІЙ
ТА СТИЛЬОВІЙ ПАРАДИГМАХ

ХХ ст. прийшло у китайську літературу зі своєю образною 
системою, новими інтонаціями, звуками, фарбами, лексикою. 
Старі поетичні форми вже не мали місця серед нового розмаїття. 
У поезії змінилися зміст, ідеї та форми. Вільна поезія “4 травня” 
не могла закувати себе у рамки п’ятислівного чи семислівного 
вірша, написаного веньянем. Те, що поезія перейшла на просто-
народну мову байхуа, визволило її з чітких рамок, спростилися 
рими та ритми, поширилися вірші у прозі. На зміну традиційним 
стандартам прийшов вірш із широким використанням алітерацій 
та асонансів.
У період літературної революції (1911) у Китаї виникли тер-

міни нові вірші та старі вірші, що встановило чіткий ідейно-
естетичний та художній поділ в історії поезії [Черкасский 1972, 
190]. Але у історії китайської літератури такий поділ на тради-
ційну та нову форми вірша не був першим. Строга термінологіч-
на диференціація китайської поезії була здійснена ще за часів 
епохи Тан (618–907), у цей час з’явилися вірші нового стилю (近
体诗), а твори попередніх епох стали називатися поезією старо-
го стилю (古体诗). Вірші нової форми мали чітко встановлені 
правила, що включало в себе встановлену кількість ієрогліфів у 
рядках, певне чергування тонів, дотримання парності висхідних і 
низхідних тонів у паралельних рядках, чітку систему римування 
та витриманий паралелізм. Та це не означає, що вірші старого 
стилю були хаотичні й не мали ніяких правил. Проте правила на-
писання поезії були не такі жорсткі, як у віршах нового стилю. 
Наприклад, перша поезія у стилі чу (楚辞, ІІІ–ІV ст. до н.е.) не 
мала чітко фіксованої довжини рядка, який складався з чотирьох, 
п’яти або семи ієрогліфів, рима була вільною.
Після появи віршів нового стилю поезія старого зразка не при-

пинила існування, поети доби Тан та наступних епох продовжу-
вали писати вірші в обох стилях. Та поряд із поезією рівних 
рядків виникає й астрофічний вірш із довільною кількістю ієро-
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гліфів, але правила римування зберігалися. Безліч таких віршів, 
наприклад, можна знайти у творчому здобутку Лі Бо та Ду Фу. 
Така форма поезії із невстановленою довжиною рядка стала 

поширеною за епохи Сун (Х–ХІІІ ст.). У ці ж часи провідним 
жанром поезії стають вірші ци (词). Це жанр китайської класичної 
поезії, який виник у VIII ст. на основі пісенно-народної творчості 
[Ли Бо 2000, 318]. Спочатку ци створювалися як пісенно-
романсовий текст на певну мелодію, часто виконувались у му-
зичному супроводі. Мелодія визначала поетичний розмір, число 
рядків і кількість слів (ієрогліфів) у кожному рядку твору, а та-
кож наявність у ньому повторів та зачинів. Ци поділялися, як 
правило, на строфи і, зазвичай, мали риму. 
Вірші ци, як і твори класичних жанрів юефу (乐府), що похо-

дили від народних пісень, а також поезія жанру ши (诗), колись 
виконувалися під акомпанемент музичних інструментів. Нові ж 
вірші ХХ ст., які писалися здебільшого у формі верлібру, втрати-
ли цю цікаву й унікальну для Китаю особливість. Вони були при-
значені тільки для зорового читання. Таким чином, поезія звузила 
коло своїх читачів, адже слухати вірш із музичним супроводом 
було значно цікавіше, такий вид творчості сприймався як дій-
ство. Тому народні пісні типу шаньге (山歌) чи гуци (故词) мали 
певні переваги над новою поезією. 
Деякі китайські вчені стверджували, що нова поезія “4 трав-

ня”, яка мала вільну риму, ритм та інтонацію, була близькою саме 
поезії старого стилю і не мала нічого спільного з віршами ново-
го стилю. Таке припущення свідчить про те, що традиція китай-
ської поезії знайшла своє відображення навіть у нових формах 
вірша на тлі ще незнаної усної мови байхуа. 
Щодо форми нових віршів ХХ ст., то різновидів було не так 

уже й багато. Деякі дослідники вважали, що форми змінювали 
одна одну у процесі розвитку нової поезії. Чжао Цзиншень, напри-
клад, відзначав п’ять етапів зміни форм вірша: спроби – цаочуань 
(草创), неримовані вірші – уюньши (无韵诗), короткі вірші – сяо-
ши (小诗), західні регулярні вірші – гелюйши (格律诗), вірші 
символістів – сянчженши (象征诗). Інші вчені виділяли лише три 
різновиди форм – вільний вірш, регулярний вірш (на прикладі 
західної поезії) та символістський вірш. Короткий вірш згодом 
виділили як окремий жанр, та його, усе ж, сприймали як різновид 
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вільного неримованого вірша, або поезії у прозі. Останні види 
віршів, у свою чергу, виникли під впливом творчості Ш. Бодле-
ра, В. Уїтмена й Р. Тагора. Усі варіанти розподілу мали недоліки, 
адже співіснували різні поетичні форми і користувалися рівною 
популярністю у читачів. Більш того, один і той же поет часто 
вживав різні форми.
У ХІХ–ХХ ст. у китайській літературі стає відомим поняття 

ритму. За словами В. Жирмунського, “віршотворчий ритм пред-
ставляє собою регулярне чергування сильних і слабких складів 
мови (довгих і коротких, наголошених і ненаголошених)” [Жир-
мунский 1974, 27]. Та у китайській мові відсутній наголос. Ритм 
у китайській поезії виникає не завдяки наголосу, як, наприклад, у 
слов’янських чи європейських мовах, а унаслідок певної послі-
довності розташування тонів у рядку і строфі вірша або ж за до-
помогою цезури. Будівельним матеріалом ритму слугують також 
алітерації і слова, які складаються зі складів, що римуються між 
собою. Важливим прийомом створення ритму у китайському 
вірші є рефрен. 
Виробити певні правила ритму у поезії було важко, адже на 

початку століття ще навіть не існувало чітких правил написання 
нової поезії. Та ритм – це індивідуальний підхід поета, кожен 
митець створює свій ритмічний малюнок. Природне відчуття 
ритму можна спостерігати у віршах Лю Дабая, Сє Бінсінь, Фен 
Чжи та ін. Перші кроки у виробленні ритму в китайській поезії 
та теоретичне осмислення цього явища були здійснені Вень Ідо.
Створенню нових віршів сприяли також переклади творів за-

рубіжних літератур. Правила китайських класичних віршів було 
важко пристосувати до перекладної поезії, що стало головною 
проблемою китайської літератури подальших епох. Ще у XVII ст., 
коли почали перекладати китайською мовою перші європейські 
твори, – послуговувалися, звичайно ж, мовою веньянь. Один із 
перших перекладачів Су Маншу (1884–1918), який перекладав 
англійську романтичну поезію ХІХ ст., дотримувався класичної 
форми китайського рядка. Це вбивало будь-який інтерес до за-
хідної літератури. Щоб залучити більшу читацьку аудиторію Кан 
Увей (1858–1927) і Лян Цічао (1873–1929) вирішили модифікува-
ти веньянь у так званий напівкласичний прозовий стиль, що був 
граматично гнучкішим і пристосованішим для вираження західної 
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поезії [Liu 1962, 24]. Це був перший крок як до спрощення пра-
вил написання поезії, так і до спрощення веньяню. Одним із про-
довжувачів реформаторського стилю був поет Хуан Цзунсянь 
(1848–1905), який також відчував потребу змін і сам намагався 
писати у цьому стилі. Але багато чого у цього поета було від тра-
диційної поезії, наприклад, алітерації, рими, редуплікації, алюзії, 
цитати тощо.
Поети нового стилю наполягали на ліквідації старої системи 

рими, на необхідності існування, окрім римованих, також нери-
мованих віршів, на різноманітності поетичних форм. Найважли-
вішим кроком до оновлення у поезії вони вважали уникнення 
класичних п’яти- та семискладних форм вірша, системи тональ-
ності і рими [Черкасский 1972, 33]. На зміну традиційним рамкам 
у поезії прийшов розкутий вільний вірш (自由体), або ж китай-
ський верлібр, якому за короткий час вдалося посісти панівне ста-
новище. Такий тип поезії був гнучким, легким, здатним передати 
ритми нового часу, нові образи, нову лексику. Панування верлібру 
зовсім не означало його доступність. У перші роки свого станов-
лення форма верлібру стримувала розповсюдження нової поезії, і 
це відбувалося в той час, коли суспільна роль поезії зростала.
Верлібр – це форма інтонаційно-фразового вірша, рядки у 

якому асиметричні, сам вірш тримається на мовній, інтонаційній 
хвилі, довжина рядка залежить від смислового та інтонаційно-
синтаксичного членування. Такий новий вид вірша здебільшого 
є наслідком того, що чужомовний метричний вірш у китайській 
перекладацькій практиці стає вільним. Ще однією причиною 
встановлення вільного вірша, за словами В. Сухорукова, став 
вплив Р. Тагора та В. Уїтмена [Сухоруков 1965, 109].
Серед критиків виникали думки, що новий сучасний вірш – 

це просто різновид прози [Huang Weiliang 1978, 104]. І справді, 
новий вірш на початку свого існування виглядав дещо хаотично, 
особливо порівняно із традиційною поезією. Але для створення 
краси і милозвучності нової поезії потрібен був час. Період “руху 
4 травня” започаткував новий вид поезії, а нові правила вироби-
лись уже згодом. 
Китайський вільний вірш у кожного поета звучав по-різному, 

але можна виділити його певні характеристики. Принцип розби-
вати вірші на рядки при написанні був запозичений китайськими 
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поетами на Заході, раніше поезія у Китаї записувалася згори вниз 
і без візуального розриву на рядки, адже рівні чотири-, п’яти- та 
семислівні рядки і так були розділені за змістом і чіткими цезу-
рами. Щодо зорового сприйняття, китайський новий вірш був 
асиметричним, довжина одного рядка, зазвичай, не співпадала з 
довжиною суміжного рядка, і розходження між рядками могло 
бути значним. Так, наприклад, в одному з віршів Сюй Юйно пер-
ший рядок має шість ієрогліфів, тоді, як наступний – сімнадцять. 
Нові вірші мали і строфічну асиметрію, щоправда, багато хто з 
поетів дотримувався рівності строфічного малюнку.
Китайський верлібр міг бути як із римою, так і без неї, а най-

частіше він складався з римованих і неримованих рядків упере-
між. У класичній поезії рима залежала від тону, а у ХХ ст. 
звертається увага на звукову подібність складу. Китайська поети-
ка стала оперувати такими поняттями, як багата і бідна, жіноча і 
чоловіча рими, асонанси, дисонанси. Бідна рима – це асонанси 
(збіг голосних і різні приголосні у кінці складу), тобто збіг ініціа-
лів (en-eng, an-ang), та дисонанси (збіг приголосних і різні голо-
сні), тобто однакові фіналі (in-en). У китайській багатій римі 
збігаються не лише голосні одного складу з голосними іншого 
складу, а і приголосні, що передують їм (yang-guang). Сюди на-
лежить також рима омонімічна і тавтологічна (багаторазовий по-
втор одного і того ж складу). Рими, які закінчуються на голосну, 
називаються в китайській мові жіночими римами (gai-bai), на 
приголосну – чоловічими (ren-shen). 
Незважаючи на наявність рими та ритму у новій поезії, вона, 

усе ж, значною мірою втратила свою музикальність і ритміч-
ність, які були атрибутами старої китайської поезії. Нова поезія 
різко відірвалася від тисячолітньої традиції класичної та народ-
ної поезії, на якій був вихований читач, тому багатьма така поезія 
сприймалася як щось чуже і незвичне. До того ж, наслідуючи 
гнучку форму поезії Уїтмена, молоді китайські поети нерідко по-
милково бачили в ній відмову від ритмічної організації вірша 
взагалі, хоча уітменівська поезія дуже ритмічна.
Спрощення правил поезії іноді призводили до того, що писа-

лись вірші, позбавлені краси слова, їм притаманні лише вира-
ження думки автора у прозовій формі. На противагу такому виду 
написання з’явилися поети, які стверджували, що на китайсько-



Китайський вільний вірш поч. ХХ ст. ...                                                    79

му ґрунті можна створити новий вірш. Він мав відрізнятися як 
від класичного, так і від вільного, бути пристосованим до байхуа, 
але в той же час підкорятись певним правилам написання. Як на-
слідок, у другій половині 20-х років на противагу верлібру прий-
шов так званий новий регулярний вірш (格律诗), створений Вень 
Ідо. Пізніше, у 30-і роки, виник рух за декламацію. Стверджува-
лося, що ритмізовані вірші, які можна проспівати, краще запам’я-
товуються, що й повинно бути головною особливістю поезії.
Зміни у правилах написання вірша, тобто питання форми, 

були не принциповим моментом, а практичним. Адже байхуа не 
мала подібної до веньяню лаконічності і стриманості. Закувати її 
у чотири- чи шестиієрогліфічний рядок було важко. Щоправда, й 
такі спроби траплялись. Із приходом у письмову мову допоміж-
них слів, прийменників, сполучників, результативних закінчень і 
комплементів, якими була насичена байхуа,  питання поетичної 
форми ускладнилося. Тому вільний вірш на початку зародження 
нової поезії був найкращим розв’язанням проблеми. Згодом 
з’явилися і правила віршотворення, порядок чергування рими і 
вироблення ритму. Один із китайських дослідників Хе Ціфан 
вважав, що для вироблення правил написання нового вірша не 
можна іти шляхом банального спрощування правил традиційно-
го вірша. Адже у мовах веньянь і байхуа абсолютно різні стиліс-
тичні та граматичні вимоги [Zhongguo xiandai shilun 1991, 58]. 
Тому китайські теоретики і поети пішли правильним шляхом, 
хоча і складним та тривалим. Проте на власних помилках і спро-
бах вони виробили незалежні й індивідуальні правила поетики 
нового вірша.
Значних змін у поезію нової доби приніс яскравий представ-

ник романтичного крила Вень Ідо (1899–1946). Він був не лише 
поетом-практиком, а й теоретиком нової китайської поезії. Ба-
гатьма своїми статтями, есе та теоретичними працями Вень Ідо 
встановлює головні принципи нових творів. Він чи не першим 
порушує питання про те, що нова поезія, створена в Китаї після 
“руху 4 травня”, повинна бути не європейською поезією, написа-
ною китайською мовою, не китайським варіантом англійської чи 
американської поезії, а природним синтезом класичної китайської 
літератури і літератури Заходу, синтезуючи у обох найкраще, а та-
кож увінчуючи нову епоху і даний час [Сухоруков 1967, 219].



80                                                                                           Мурашевич К. Г.

Думки із приводу написання нових віршів Вень Ідо вислов-
лює у своєму відомому трактаті “Закони поезії” («诗的格律», 
1915). У цій праці поет висвітлює питання мистецтва та виражає 
своє ставлення до способу написання поезії та шляхів її зображен-
ня і сприйняття. Його практичним здобутком у написанні регуляр-
ного вірша стають перші дві збірки “Червона свічка” («红烛», 
1923) та “Мертва вода” («死水» ,1928), які принесли поету славу 
одного з найбільших та найдосконаліших майстрів слова, одного 
з найпрофесійніших стилістів у новій китайській поезії. 
Хоча у 20-і роки вільний вірш досяг небаченої популярності в 

новій поезії Китаю, все ж, Вень Ідо справедливо зауважував, що 
цю форму не можна вважати єдино можливою. Поет був переко-
наний, що на китайському ґрунті можна і потрібно створити но-
вий вірш, відмінний як від класичного, так і від вільного, який 
був би пристосованим до особливостей байхуа і підпорядкова-
ним певним правилам.
Інтерес до проблематики метрики вірша зародився у Вень Ідо 

ще в роки навчання у коледжі і проявився як у творчості поета, 
так і в його прагненні творчо осмислити це питання. Збірка “Чер-
вона свічка” була першим етапом у створенні правил римування. 
У ній ще переважає вільний вірш, рима присутня не в усіх ви-
падках. Але епізодично відчувається пошук нових форм, праг-
нення до організації метричного аспекту вірша: з’являється рима, 
а з нею і поділ твору на правильні строфи [Сухоруков 1965, 119]. 
Наприклад, поема “Смерть Лі Бо” («李白之死») написана пра-
вильними двовіршами. Надалі, свою поезію Вень Ідо намагаєть-
ся писати лише з римою, щоправда, на початку його поетична 
техніка не була на високому рівні. Але таке явище лише підтвер-
джує той факт, що новий регулярний вірш виник на ґрунті попе-
редньої творчої практики поета і став завершенням його пошуків 
у сфері художньої форми. 
Кінцевий перехід Вень Ідо на позиції виключно регулярного 

віршування здійснився у другій половині 20-х років, саме у пе-
ріод написання віршів, які пізніше увійшли у збірку “Мертва 
вода”. Утвердження нової форми вірша супроводжувалося також 
появою відомого трактату Вень Ідо “Закони поезії”, в якому поет 
чітко встановлює принципи побудови вірша, висловлює свої дум-
ки із приводу рими. Він вважає, що відсутність ритміки у поезії 
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пов’язана з тим, що митець нехтує технікою свого ремесла, адже 
поетична творчість повинна мати правила написання. З точки 
зору Вень Ідо, багатство і різноманіття форм поетичного вира-
ження, зокрема ритм, підсилюють естетичний вплив поезії на 
читача і слухача. Ось чому до формального аспекту поезії не 
можна ставитися зневажливо. У трактаті поет пише: “Для поета 
розмір вірша – засіб вираження, а для того, хто не вміє писати 
вірші, – перешкода” (对于不会作诗的，格律是表现的障碍物；
对于一个作家，格律便成了表现的利器).
Свої думки із приводу форми вірша, мистецтва в цілому, ро-

зуміння краси поезії Вень Ідо висловлює у першій частині трак-
тату. Друга ж частина присвячена правилам написання поезії та 
концепції нового регулярного вірша, яку він розробив. Поет 
умовно розділяє засоби поетичного вираження на зорові (属于
视觉方面的) і слухові (属于听觉方面的). До перших належать 
“рівноскладність” рядка (节的匀称), тобто однакова кількість 
складів-ієрогліфів у кожному рядку, і однаковість строфічної 
структури вірша (句的均齐). За словами Вень Ідо, рівність ряд-
ків і строф у вірші мимовільно здійснюють естетичний вплив на 
читача. 
До слухових засобів поетичного вираження належать розмір, 

ритм, рима і чергування тонів, що також повинні обов’язково 
бути присутніми у регулярному вірші. Ритм, як показує Вень Ідо 
на прикладах віршів зі збірки “Мертва вода”, виникає завдяки 
членуванню рівноскладних рядків на однакове число ритмічних 
відрізків (тактів), які розділяються паузами; кожен такт має під-
силювальний наголос. Наведемо приклад, поданий Вень Ідо у 
трактаті: 
孩子们／惊望着／他的／脸色／他也／惊望着／炭火的／红

光
Ритм – найважливіший з-поміж слухових засобів; він підко-

рює і організовує усі інші елементи форми, без нього вірш не 
може існувати. 
Іще один засіб поетичного вираження, зазначений Вень Ідо у 

“Законах поезії”, – лексико-стилістичний. Отже, згідно суджень 
автора, існує три головні компоненти поетичної форми, які ви-
значають художню якість вірша: музикальність, яка досягається 
ритмом і римою; образність, або ж живописність, яка створюється 
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лексико-стилістичними засобами; симетричність – результат рів-
них за довжиною рядків і однаковості строф.
Вень Ідо пояснює різницю між класичним віршем та регуляр-

ним. Перший є обмеженим рамками одного розміру, тоді як роз-
міри нового вірша невичерпні. Розмір класичного вірша є завжди 
встановленим, незалежно від змісту, тоді як розмір нового вірша 
встановлюється відповідно до змісту. У класичній поезії розмір 
раз і назавжди встановлений попередниками, – в новому вірші 
поет сам створює розмір, який допоможе йому виразити думку. 
Новий регулярний вірш, хоч і мав однакову кількість ієрогліфів у 
рядку, відрізнявся від класичного тим, що автор сам встановлю-
вав цю кількість у кожному окремому вірші. 
Вень Ідо розробив також принципи тонування нового вірша і 

поділ рядка на паузи. Якщо у стандартному п’ятиієрогліфічному 
рядку після кожного третього ієрогліфа робиться пауза, то з роз-
ширенням кількості ієрогліфів пауза перемістилась на кілька зна-
ків уперед. 
Вень Ідо виробив теорію правил для нової поезії, що було ре-

зультатом пошуку нових відповідних форм та стилю. Адже кож-
ний вид мистецтва, зокрема поезія, повинен мати характерні риси 
написання, що певною мірою встановлюються епохою, яку відо-
бражає та чи інша поезія. Правила написання давньої та нової 
поезії в китайській літературі мають велику принципову різницю. 
Класична поезія характеризується стабільною встановленою фор-
мою та стилем, нова ж поезія встановлювала свої чіткі правила у 
кожного окремого поета, який може виробляти свої особисті 
принципи написання віршів. Поезія традиційної форми мала 
лише одні, спільні для всіх, правила написання, вона писалася уся 
на один кшталт. Нова ж поезія дозволяла кожному віршеві мати 
індивідуальні правила [Gao Guofan 2004, 10]. Наприклад, вірш 
Вень Ідо “Мертва вода” має таку структуру: кожен рядок скла-
дається з дев’яти слів-ієрогліфів, розділених на чотири такти – три 
двоскладових і один трискладовий. Цей принцип рими витрима-
ний від початку і до кінця, що надає поезії чіткого музичного рит-
му. Вень Ідо надавав своїй поезії різної форми. У кожному вірші 
був чітко встановлений ритм та кількість ієрогліфів у рядку. Іноді 
поет чергував рядки з різною кількістю ієрогліфів. Наприклад, в 
одній строфі могли бути семи- та чотирискладові рядки.
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Трактат “Закони поезії” став своєрідною теоретичною базою 
творчої діяльності поетів із товариства “Новий місяць”. Ідеї Вень 
Ідо мали сильний вплив на творчість багатьох поетів, зокрема Сюй 
Чжимо [Сухоруков 1965, 126]. Збірка ж “Мертва вода” вважається 
взірцем нового регулярного вірша. Така форма поезії стає надзви-
чайно популярною серед китайських поетів у другій половині 20-х 
років. Але надалі регулярний вірш так і не зміг підкорити вітчиз-
няну поезію. Хоча ще до 50-х років багато митців і дотримували-
ся правил, встановлених Вень Ідо, усе ж, більшість поетів відда-
вали перевагу іншим формам, зокрема вільному віршеві (自由诗).
Поезія ХХ ст. збагачувалася й іншими жанрами. З’явилися ко-

роткі вірші сяоши (小诗), які стали популярними серед таких пое-
тів, як Лю Дабай та Лю Баньнун. Також сяоши можна зустріти і у 
творчості Вана Цзінчжи (1902–1996), Вана Тунчжао (1898–1957), 
Сюй Юйно (1903–1958), Ляна Цзундая (1903–1983) та Цзуна 
Байхуа (1896–1987). Але зачинателем цього жанру вважається Сє 
Бінсінь. У 30-і роки китайські поети почали випробовувати себе 
у написанні сонету (十四行诗), який вони створювали за зразком 
європейського. До цього жанру зверталися Фен Чжи (1905–1997), 
Чжу Сян (1904–1933), Вень Ідо.
У новій поезії широко використовувалися мотиви, ритми і об-

рази народних пісень. Вірші символістів також вважають окре-
мим видом, вони мали туманний зміст і вільну форму. Не зникли, 
звичайно, і старі класичні форми, однак вільний вірш на той час 
був найбільш розповсюдженим.
Поезія поч. ХХ ст. майже звільнилася від усталених (тради-

ційних) правил віршових форм і ритму, тому і стала стилістично 
схожою на європейську. Почали вживатися різноманітні фоности-
лістичні засоби, такі як алітерації та асонанси. Деякі поети вико-
ристовували у віршах серед ієрогліфів іноземні слова, що було 
раніше абсолютно неприпустимо. Популярними стали вірші, по-
будовані у формі періоду. У поезії з’являються нові для китай-
ської літератури синтаксичні конструкції – стилістичні фігури, що 
відзначались оригінальними формами. Найпоширеніші фігури – 
повтори, анафори, епіфори, анаепіфори, градації, риторичні пи-
тання, асиндетони, рефрени – були новим і свіжим штрихом у 
китайських віршах. Це значно осучаснило поезію “4 травня”, 
наблизило її до європейських поетичних зразків.
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ТРУДНОЩІ ПЕРЕХОДУ
ЯПОНІЇ ВІД “СИСТЕМИ 55 РОКУ”
ДО КОАЛІЦІЙНОГО ПРАВЛІННЯ

У 1993 р. система однопартійного домінування ЛДП, що 
проіснувала в Японії з 1955 р., була зруйнована, і розпочалася 
ера коаліційних урядів і несподіваних міжпартійних альянсів.
Японія вже мала досвід створення коаліційної влади. Перші 

спроби діяльності коаліційних урядів відбулися у післявоєнні 
роки і виявилися досить невдалими.
У травні 1947 р. прем’єр-міністром коаліційного кабінету був 

обраний Тецу Катаяма від Соціалістичної партії Японії, яка на 
той час мала найбільшу фракцію у національному парламенті. 
Проте його уряд протримався менше року, і у лютому 1948 р. роз-
ходження у поглядах між фракціями – членами правлячої коаліції, 
суперечки всередині фракцій та гостре протистояння кабінету і 
лівого крила Соціалістичної партії змусили прем’єр-міністра 
прийняти рішення про відставку уряду [Павлішина 2009, 61]. 
Другий коаліційний кабінет, створений у лютому 1948 р., очолив 
Хітосі Асіда від Демократичної партії. До цього уряду крім одно-
партійців Асіди увійшли представники СПЯ, включаючи її ліве 
крило, та представники партії Кокумінкьодо. Але вже влітку того 
ж року широкого розголосу набула корупційна справа, пов’язана з 
електротехнічною компанією “Сьова”, керівники якої витратили 
призначені на відновлення та реконструкцію гроші на пожертви 
політичним партіям. До справи виявилося причетним керівни-
цтво уряду, а саме прем’єр-міністр Асіда та його заступник Суе-
хіро Нісіо, і 7 жовтня 1948 р. Кабінет у повному складі пішов у 
відставку [Павлішина 2009, 62]. Ще в лютому того ж року одно-
часно з формуванням кабінету Асіди проводили реорганізацію 
опозиційні сили. Частина фракцій Демократичної та Ліберальної 
партій об’єдналися й утворили фракцію Демократично-лібераль-
ної партії, яка, маючи 151 депутата, стала найбільшою фракцією 
у нижній палаті.
На січневих виборах 1949 р. до Палати представників фракція 

Демократично-ліберальної партії зайняла абсолютну більшість – 
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269 місць у нижній палаті – і вже не мала потреби створювати 
коаліцію. Пройшовши реорганізацію та перейменування на Лібе-
ральну партію у березні 1950 р., вона виконувала роль правлячої 
партії до кінця прем’єрства Сігеру Йосіди у 1954 р. У листопаді 
1955 р. Ліберальна партія об’єдналася з Демократичною партією 
Японії, і була створена велика консервативна Ліберально-демо-
кратична партія, яка набувши іміджу всеохоплюючої партії та 
часом використовуючи політичні ідеї свого опонента – Соціаліс-
тичної партії Японії стосовно вирішення проблем довкілля та 
розвитку добробуту, спромоглася утримувати владу протягом 
38 років. Увесь цей час не припинялося протистояння двох най-
більших партій – правлячої ЛДП і опозиційної СПЯ. У 1954 р. на 
12-тому з’їзді СПЯ соціалісти прийняли політичну програму, 
суть якої полягала у тому, що  саме робітничий клас повалить 
японський капіталізм, середній та дрібний капітал не може бути 
на боці робітничого класу, на японський робітничий клас крім 
соціалістичної революції покладається обов’язок відродження 
національної незалежності та збереження миру, проте це не має 
набувати форми національно-визвольної боротьби, а зміщення 
політичної влади здійснюється виключно парламентською діяль-
ністю [Nihon Shakaitōshi 1986, 58].
У процесі становлення соціалістичної влади у випадку отри-

мання більшості у парламенті Соціалістична партія мала намір 
змінити конституцію відповідно до соціалістичних принципів, 
націоналізувати основні галузі промисловості, пристосувати до 
соціалістичного напряму адміністративні установи, органи пра-
восуддя, освіту, газети, видання, радіомовлення та телебачення. 
Соціалісти були проти поправок до конституції, які стимулювали 
ремілітаризацію [Iitsuka 1987, 133], і, вважаючи Америку імпе-
ріалістичним агресором, пропагували ідею дружніх зв’язків із 
соціалістичними країнами на противагу ЛДП, яка була зацікавле-
на у стосунках зі Сполученими Штатами та захищала ринкову 
економіку.
У 1993 р. назріла ситуація, коли довготривала політика ЛДП 

вже не обмежувалася традиційною критикою опозиційних пар-
тій, а викликала невдоволення однопартійців, які були упевнені у 
необхідності політичних реформ. Створення у березні 1993 р. коа-
ліційного кабінету, який очолив Моріхіро Хосокава, свідчило про 
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перехід влади від ЛДП до коаліційних сил анти-ЛДП. Проте 
втрата влади була спричинена не загальними липневими вибора-
ми до Палати представників, на яких ЛДП здобула більшість го-
лосів, а розколом всередині партії, в результаті якого від ЛДП 
відійшли Партія Японського Відродження та Нова Партія Сакі-
гаке. Ідея консолідації сил анти-ЛДП, за винятком Комуністичної 
партії Японії, виникла ще до загальних виборів. Створення коа-
ліції сил анти-ЛДП було єдиним способом захопити владу, 
оскільки жодна партія, крім ЛДП, не могла самостійно отримати 
більшість місць у парламенті. Тому СПЯ, Партія Японського Від-
родження, Комейто, ДСП та СДПО одразу після загальних вибо-
рів розробили проект невідкладних політичних реформ. Однак 
Нова Партія Японії та Нова Партія Сакігаке ще не мали конкрет-
них планів. Обидві партії, володіючи вирішальним голосом, піс-
ля виборів узгоджено співпрацювали між собою і деякий час не 
поспішали приєднуватися до коаліції. Представник Нової Партії 
Японії Моріхіро Хосокава перед виборами заявляв, що вони зби-
раються співпрацювати з новою владою, не входячи до уряду і 
залишаючись безсторонніми стосовно політичного курсу. Після 
виборів він також підкреслював, що хоча коаліція сил анти-ЛДП 
з’явилася, його партія не приєднається до влади і займе неупе-
реджену позицію. Тому були проведені низка закритих пере-
мовин і торгів, унаслідок яких вісім фракцій від семи партій, а 
саме: СПЯ, ПЯВ, Комейто, Нової Партії Японії, ДСП (Демокра-
тичної соціалістичної партії), Нової Партії Сакігаке, СДПО та 
Мінсю Кайкакуренго з Палати радників – утворили владну коалі-
цію, пріоритетним завданням якої було здійснення політичних 
реформ, а консолідуючим стрижнем стали Нова Партія Японії та 
Нова Партія Сакігаке. Фундаментом політичних реформ та полі-
тичного курсу нової влади стали “Взаємна угода про установлен-
ня коаліційної влади” та “Меморандум”. Народження коаліційної 
влади Хосокави з восьми фракцій від семи партій відбулося як 
історичний факт, проте ця влада була згуртована лише довкола 
назви анти-ЛДП і у своїй основі не мала політичної єдності. 
Оформлення взаємної угоди та меморандуму було компромісним 
продуктом на шляху до влади. Із самого початку основи державної 
політики, такі як проблеми тлумачення конституції, зовнішньої 
політики, оборони, енергетичної політики не були загальними 
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для усіх коаліційних партій. Тому уряд Хосокави розпався вже 
через вісім місяців, а кабінет призначеного у квітні 1994 р. на по-
саду прем’єр-міністра лідера Партії Японського Відродження 
(ПЯВ) Цутому Хати змушений був піти у відставку через два мі-
сяці після формування.
У червні 1994 р. відбулася подія, яка здивувала не тільки япон-

ців, а й увесь світ. За підтримки ЛДП прем’єр-міністром коаліцій-
ного уряду став представник Соціалістичної Партії Японії, назва 
якої на той час була вже змінена на Соціал-демократичну партію 
Японії, що була політичним супротивником ЛДП з 1955 р., Томіі-
ті Мураяма. До коаліційного кабінету увійшли представники 
ЛДП, СДПЯ і Нової Партії Сакігаке. Проте на перший погляд 
дивний крок ЛДП та несподіваний альянс між ЛДП та СДПЯ 
мали своє підґрунтя. Найбільшим пріоритетом для ЛДП було по-
вернення до влади, і партія була готова на все, щоб досягти мети, 
оскільки рушійною силою для більшості політиків, що вступали 
до ЛДП, були не принципи та ідеали, а передусім зиск від перебу-
вання у лавах правлячої партії. Для СДПЯ, особливо її лівого кри-
ла, побоювання зростаючої сили опозиції в особі Іхіро Одзави з 
Партії Японського Відродження стали визначальними у відноси-
нах с ЛДП. Після розпаду Радянського Союзу та закінчення ери 
Холодної війни розбіжності у поглядах обох партій щодо питання 
зовнішньої політики та безпеки поступово зникали, а також змен-
шувалася відмінність у поглядах стосовно внутрішніх проблем.
Після обрання прем’єр-міністром у своїй промові перед де-

путатами Національного парламенту Мураяма розкритикував 
політику СДПЯ, визнавши Сили самооборони та японсько-
американський договір про безпеку. Надалі зміни, затверджені 
з’їздом СДПЯ, нівелювали суперечності партій з основних пи-
тань політики.
За системи парламентського кабінету представники більшості 

нижньої палати формують уряд, тому ідеальною є ситуація, коли 
одна партія має більшість у Палаті представників. Якщо правля-
ча партія не може зайняти більшості місць, то хоча доводиться 
підтримувати уряд партії меншості, як це було з кабінетом Цуто-
му Хати, перед формуванням якого у квітні 1994 р. Нова Партія 
Сакігаке та СДПЯ відкололися від коаліції, така влада є надзви-
чайно нестійкою. Тому забезпечення стабільності досягається 



Особливості та труднощі переходу Японії...                                            89

створенням спільно кількома політичними партіями сили біль-
шості. Саме це було причиною появи владної коаліції ЛДП і 
СДПЯ. За відсутності так званої двопартійної системи можли-
вість створення коаліції існує незалежно від форми виборчої сис-
теми. Проблема криється у необхідності прилаштування політики 
окремої партії, яка бере участь у коаліції, до загальної політики 
коаліційної влади. Дрібні розходження безумовно є неминучими, 
але важливою має бути єдність принаймні у вирішенні основно-
го політичного курсу.
Реформа виборчої системи, покладена в основу політичної 

реформи, мала на меті можливість здійснення вибору серед пар-
тійних принципів та політичних напрямків, і очікувалося підви-
щення важливості політики партії. Тому якщо твердження тієї ж 
партії стосовно важливих моментів своєї політики до і після ви-
борів відрізняються, або політика, яку підтримали виборці, зазнає 
значних змін, то цій партії не уникнути звинувачень у порушенні 
даних нею офіційних зобов’язань. Крім того, про можливість 
співробітництва з іншими політичними силами партія має попе-
редити виборців заздалегідь. Однією з найважливіших функцій 
партії є відображення у своїй політиці народних інтересів та ба-
жань. У процесі виборів партія має висунути свою програму та 
оголосити свої зобов’язання. Звичайно, політика партії або ви-
борчі зобов’язання не є чимось заскнілим та затверділим і до 
певної міри гнучкість необхідна. Знаходження компромісу у пере-
говорах між партіями відповідає суті парламентської демократії, 
проте якщо компромісні поправки перевищують певну допусти-
му межу притаманної партії політики, це вважається обманним 
вчинком стосовно виборців. Порушення політичних зобов’язань 
не супроводжується юридичною відповідальністю, але має від-
повідальність політичну.
У випадку, коли кілька партій співпрацюють або створюють 

коаліцію, прилаштування політики кожної окремої партії до за-
гальної коаліційної політики незалежно від пояснень причини має 
свою межу. Перетин такої межі призводить до паралічу партійних 
функцій. При цьому сенс реформи виборчої системи втрачається.
Під час загальних виборів до Палати представників 1993 р. 

політичні партії, які згодом утворили коаліційну владу анти-
ЛДП, безумовно, мали спільні дотичні точки у своїх програмах, 
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проте, як правило, конкурували між собою, проголошуючи свою 
власну політичну платформу. Але відстоювання свого власного 
політичного курсу під час виборів та проголошення іншої полі-
тики, представляючи коаліційну владу після виборів, має відбу-
ватися у допустимих межах, в іншому разі, якщо партія, 
критикуючи на виборах політику попередньої влади ЛДП, після 
виборів продовжує попередню політику у своєму політичному 
курсі, то це суперечить здоровому глузду. Найбільшим спірним 
питанням на загальних виборах 1993 р. була політична реформа, 
яка не мала безпосереднього відношення до повсякденного жит-
тя народу.
Кожна партія із правлячої коаліції мала свій власний погляд 

на оборонну політику, міжнародну політику, на суть податкової 
системи, енергетичну політику тощо, відповідно до якого отри-
мувала підтримку народу. Так, у питанні оборонної політики Со-
ціалістична партія наполягала на неконституційності існуючих 
сил самооборони, тоді як Партія Японського Відродження та 
інші давали їм позитивну оцінку. Стосовно міжнародної полі-
тики також не було одностайності. Соціалістична партія усіма 
силами протидіяла прийняттю чинного на сьогоднішній день за-
кону про сприяння РКО під час його розгляду у парламенті. ПЯВ 
цей закон активно підтримувала. Політика коаліції, яка містила у 
собі такі прямо протилежні позиції, в решті-решт у своїх між-
фракційних та міжпартійних домовленостях стала подібною до 
політики попередньої влади ЛДП. Уходження до владної коаліції 
таких різних за поглядами партій, як СПЯ та ПЯВ, а також фор-
мування коаліцій з ЛДП, яка намагалася будь-яким способом по-
вернутися до влади, викликали у виборців суперечні відчуття.
Такі ж протиріччя існували в коаліційній владі стосовно 

проблем податкової системи. На чергових виборах до Палати 
радників 1989 р. СПЯ разом з іншими партіями наполягали на 
скасуванні споживчого податку, а згодом на позачерговій сесії 
парламенту разом із Комейто та ДСП подали відповідний зако-
нопроект.
На загальних виборах 1993 р. СПЯ та Комейто виступали про-

ти підвищення розміру споживчого податку і одночасно ПЯВ, 
Нова Партія Японії та ін. прозоро натякали на необхідність під-
вищити цей податок.
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Подібні розходження думок та різниця у твердженнях, відсут-
ність єдності у поглядах правлячих партій виявилися у лютому 
1994 р. і стосувалися поданої прем’єр-міністром Хосокавою кон-
цепції податку на достатки, що спричинило відставку кабінету 
Хосокави.
Проте немає потреби у тому, щоб політика окремих партій, які 

беруть участь у коаліційній владі, повністю збігалася. Якщо вона 
буде однаковою, то зникне сенс в існуванні різних політичних 
партій. Необхідною умовою більш-менш тривалої дієздатності 
коаліції є узгодження основного курсу, причому різниця політи-
ки партій має обмежуватися відносно незначними питаннями. 
Чи не найважливішою проблемою за коаліційної влади є ви-

бори та пов’язані з ними питання. Збільшення кількості опози-
ційних партій має свої переваги, оскільки народу надається 
великий вибір програм і політичних напрямків. З іншого боку, 
залишається неясним, як має кожна партія правлячої коаліції від-
стоювати свою політику та проголошувати зобов’язання. Якщо 
тільки під час виборів знову повертатися до власної політики 
окремих партій, то виникають великі сумніви стосовно доціль-
ності виборчих зобов’язань та політичних партій загалом.
За системи однопартійного домінування ЛДП досягнуто пев-

ного успіху у роз’яснені процесу формування політики, починаю-
чи від ролі обізнаного у певних сферах так званого дзокугіін1, 
секційних зборів партії, ради з вивчення політичних питань та 
сягаючи до найвищого органу із прийняття рішень – керівної 
ради. Хоча велася дискусія про те, кому належить провідна роль 
у формуванні політики – чиновництву чи партії, загалом політи-
ка формувалася узгоджено партією та урядом, що було їхньою 
спільною роботою. Якщо законопроекти належали кабінету, то 
після обговорення на загальній раді партії та прийняття заключ-
ного рішення на засіданні кабінету їх подавали до парламенту, де 
вони переходили у розпорядження комітету ЛДП з парламент-
ських справ. Зазвичай подання урядових законопроектів супро-
воджувалося великою копіткою роботою секретаріату кабінету та 
відповідних міністерств та відомств, секретарі яких для приско-
рення розгляду проводили роботу з опозиційними партіями. Проте 

1 Дзокугіін – депутат, що лобіює інтереси певних галузей.
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фактично основні переговори з опозицією вів комітет ЛДП з пар-
ламентських справ, голова та заступник якого після отримання 
законопроекту проводили попередню нараду. Проте цей комітет 
не мав права вносити поправки, скоріше, він мав виконувати 
роль штаб-квартири. У той же час кожна опозиційна партія, 
широко використовуючи правила ведення дебатів та сесійні об-
меження у часі, здійснюючи необхідні поправки та вносячи про-
позиції, обстоювала свою політику [Ivai 1988, 126]. Дієвим 
способом продемонструвати свою позицію була також відмова 
від розгляду. Завдяки ЛДП парламент зазнав критики за нездат-
ність самостійно приймати рішення і принизливу роль схвального 
органу [Hashimoto 1974, 180]. Але справжньою проблемою було 
не прийняття майже усіх законопроектів уряду за стабільної 
більшості ЛДП в обох палатах, а відносини між партіями та пар-
ламентськими фракціями. Правлячі та опозиційні партії офіцій-
но спільно обговорювали питання у комітетах та радах. У кожній 
партії керував свій комітет із парламентських справ, голова якого 
був присутній на партійних нарадах членів партії, тобто викону-
вав роль керівника своєрідного парламентського філіалу для пар-
тій, оскільки вони були позапарламентськими.
У Законі про Національний парламент та в регламентах палат 

політичні  партії не фігурують. У обох палатах партійною одини-
цею є фракція. Не завжди позапарламентська політична партія і 
фракція, яка є частиною парламентської структури, є тотожними. 
Позапарламентська політична партія не проводить роботу усе-
редині незалежного від неї парламенту [Fujimoto 1990, 102]. Тра-
плялося, що зовсім різні партії, щоб мати свою внутрішньопар-
ламентську групу, яка може запропонувати представника до 
регламентного та інших комітетів та забезпечити необхідну для 
внесення законопроекту кількість депутатів, створювали єдину 
фракцію.
Внутрішньопарламентська політика та переговори у парла-

менті, що відбувалися завдяки комітетам із парламентських 
справ кожної партії, критикувалися як “політика за зачиненими 
дверима”. Проведення дебатів та обговорення з допомогою таких 
комітетів були непрозорими. Проте у так званий “період двох ве-
ликих партій” комітети з парламентських справ значної ролі не 
відігравали. Загалом справжня політична діяльність, спрямована 
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на парламент, розпочалася з 1965 р., і головною причиною на 
загальному фоні проходження до парламенту Комейто та збіль-
шення парламентських місць КПЯ, була поява великої кількості 
опозиційних партій. Унаслідок чого одночасно з офіційними 
засіданнями у комітетах та радах стали більш важливими нефор-
мальні консультації [Ivai 1988, 137]. У 1967 р. на засіданні 
бюджетного комітету нижньої палати представник Комейто Яно 
жорстко критикував управління парламентом за керівництва 
ЛДП та СПЯ [Narita 1988, 15].
Коли ЛДП мала більшість місць в обох палатах парламенту, 

переговори між фракціями були надзвичайно змістовними, осно-
ву їх складали невпинні наради та консультації між правлячою 
та опозиційною партією. Завдяки збільшенню кількості партій та 
фракцій міжфракційні переговори поза комітетами ставали більш 
важливими. Проте за коаліційної системи перед тим, як проводи-
ти переговори з опозицією, правлячі партії мають у консульта-
ціях зі своїми фракціями досягти єдиної, спільної точки зору.
За коаліційної влади Хосокави для досягнення взаєморозумін-

ня між кабінетом і фракціями правлячих партій регулярно прово-
дилися засідання ради керівників із представниками фракцій, що 
входили до коаліції. Ради фактично стали найвищим органом із 
прийняття рішень коаліцією правлячих партій.
У лютому 1994 р. генеральні секретарі від СДПЯ, ПЯВ, Ко-

мейто, Нової партії, Сакігаке, ДСП представляли на раді керів-
ників відповідні фракції. Та оскільки обмін думками відбувався 
за зачиненими дверима великої різниці між подібними радами, 
що існували за часів домінування ЛДП, не було. Тому за влади 
Мураями (СПЯ) була заснована внутрішньопарламентська За-
гальна рада правлячих партій, де мали намір забезпечити відкри-
тість та демократичність переговорів. Проте сам процес форму-
вання міжфракційної політики правлячих партій залишався для 
багатьох невиразним і неясним.
За влади ЛДП формування політики здійснювалося спільно з 

чиновництвом. Хоча у багатьох питаннях, а саме процесах пла-
нування, чиновники відігравали значну роль, через ігнорування 
точки зору ЛДП, особливо думки дзокугіін, досягти готовності 
проектів було неможливо. У Раді ЛДП з дослідження політичних 
питань було 17 секцій, відповідно до кожного міністерства та 
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відомства, крім того понад 20 дослідних рад і понад 40 спеціаль-
них комітетів, через які здійснювався вплив на формування 
політики. До певної міри такий вплив можна було справляти і на 
об’єднання депутатів, яке не було внутрішньопартійним органом 
ЛДП [Satō 1986, 95].
Значна роль ЛДП у процесі формування політики стала як ре-

зультатом появи системи дзокугіін та плідної співпраці з чинов-
ництвом, так і тривалим перебуванням партії у владі.
Коаліційна влада не мала досвіду та усталеної практики ЛДП 

у роботі з чиновниками. Процес формування політики був не-
прозорим і складним. Через велику кількість партій, що входили 
до коаліції, було важко після узгодження точки зору в кожній 
партії зводити їх у загальну позицію всіх правлячих партій коалі-
ції. При цьому не обов’язково політичний напрям однієї партії 
ставав політичним курсом усієї правлячої коаліції, а отже для 
окремих партій коаліції виникала загроза втрати підтримки ви-
борців.
Отже перехід до коаліційного управління, відкривши пози-

тивну можливість політичних змін, одночасно призвів до появи 
низки проблем, вирішення яких у першу чергу залежало від го-
товності політичних партій до таких змін та їхній здатності і ба-
жання усвідомлювати своє місце і роль у житті народу, інтереси 
якого вони представляли.
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САКСІН: АСПЕКТИ ЕТНІЧНОЇ
ТА ПОЛІТИЧНОЇ ІСТОРІЇ

Одним із складних питань історії західноєвразійських степів є 
історія Саксіну. Таку назву мав у арабсько-перській історично-
географічній традиції регіон Нижнього Поволжя. Саксіну присвя-
чені окремі історичні розвідки [Федоров-Давыдов 1969; Плетнева 
1990; Васильев, Гречкина, Зиливинская 2003]. Головним завдан-
ням цієї студії є з’ясування етнічного складу населення Саксіну. 
У історіографії достатньо добре вивчена історія населення дель-
ти Волги за хозарської доби, проте мало-що відомо про його 
долю після падіння Хозарського Каганату. Ще одним завданням 
цієї студії є реконструювати історію регіону за панування огузів 
та кипчаків.
На думку О. Бубенка, огузи у середині Х ст. з’явились на Дон-

щині та Північному Кавказі. Г. Федоров припускає, шо огузи після 
падіння Ітіля та Семендера прийшли на територію Сулацько-
Терського межиріччя. Речовий інвентар у похованні поблизу 
Томаза-тепе виявляє схожість із печенізько-огузькими аналогами 
у Східній Європі. Огузи дійшли до північно-східних передгір’їв 
Кавказу і потіснили алансько-булгарське населення [Бубенок 
2008, 63; Федоровы 1978, 217–225; Golden 1984, 53].
За припущенням Є. Круглова, до середини Х ст. огузів та хо-

зарів об’єднував антипеченізький альянс. На відміну від інших 
територій, на кордоні з огузами хозари не мали лінії фортифіка-
цій подібних до донецько-донської лінії, спорудженої проти ру-
сів та печенігів. Це свідчить про те, що хозари не сподівалися 
бути атакованими зі сходу. Більшість кочового населення у над-
каспійських степах та “Чорних землях” Калмикії складали огузи, 
а це значить, що огузькі найманці служили у хозарському війську 
[Круглов 2003, 27–29, 49–58]. Джуаншер Джуаншеріані зафіксу-
вав відступ пачаніків на Захід під тиском турків. Цей етнонім мав 
позначати торків [Джуаншериани 1986, Часть I]. Огузи мали до-
помогти хозарам потіснити печенігів, частина з яких була виму-
шена визнати зверхність хозарського бека. Цю групу печенігів 
анонімний перський географ назвав “хозарськими печенігами”. 



96                                                                                              Пилипчук Я. В.

У Саркелі можна спостерігати сумісне проживання огузів та пе-
ченігів, хоча в інших регіонах печеніги та огузи селилися окремо 
[Артамонов 2001, 414–419, 423–424; Иванов, Гарустович 2001, 
113, 124; Hudud al-Alam 1937, Глава 47, Комментарии].
Проте, коли міць Хозарського Каганату почала занепадати під 

мечами русів Святослава, огузи різко змінили свій зовнішньопо-
літичний курс. Дослідників дещо збивали з пантелику дані Ібн 
Хаукаля про те, що руси пограбували Булгар, Хозаран, Ітіль, Се-
мендер. Ібн Місхавейх вказував, що перед тим як прийняти іс-
лам, хозари були атаковані тюрками. Ал-Мукаддасі згадував, що 
руси напали на Хозарію, коли її вже звільнили хорезмійці. Ібн ал-
Асір також повідомляв про напад тюрків на хозар [Калинина 
1976; Агаджанов 1969, 149–150; Новосельцев 1990, 222]. Літопи-
сець Нестор не вказував на просування русів на схід від Саркелу. 
Перемога над касогами (черкесами) та ясами (донськими алана-
ми) могла відбутися поблизу Самкерцу (Тмутаракані) та Білої 
Вежі (Саркелу) [ПВЛ, http://old-russian.chat.ru/02povest.htm; Бі-
лецький 2008, 23–30; Калинина 1976]. Саркел це Shura kil, тобто 
“Білий Дім”. Звідси й руська назва цього міста – “Біла Вежа” 
[Hudud al-Alam 1937, Глава 50, Примечания].
Руси та огузи діяли проти хозар як союзники. Під час прав-

ління князя Володимира огузи виступали як союзники русів про-
ти волзьких булгар. Яков Мніх згадував, що Володимир здійснив 
похід на хозар та обклав їх даниною. Тобто походи Святослава 
призвели не до падіння Хозарського Каганату, а до його послаб-
лення. Утворення вакууму сили на Нижній Волзі не відповідало 
інтересам мусульманських правителів. За свідченнями Ібн Міс-
хавейха та Ібн ал-Асіра, тюрків (огузів) змусили відступити хо-
резмійці. Хозари були вимушені прийняти іслам. Цю інформацію 
також повідомляв ад-Дімашкі. За його інформацією, мусульман-
ське військо з Хорасану перемогло тюрків. Ал-Мукаддасі пові-
домляв про допомогу хозарам володаря Джурджанії [Артамонов 
2001, 589, 594–595; Новосельцев 1990, 222].
Якщо хозари були б остаточно переможені Святославом то 

який сенс мав би похід Володимира? Цікаво, що саме за Володи-
мира руси зробили спробу утвердити свій вплив на Волзі, проте не 
змогли подолати опору волзьких булгар. Значення походів Святос-
лава полягало в тому, що був остаточно ліквідований хозарський 
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вплив у слов’янських землях, а на місці хозарських військових 
баз утворились фортпости русів (Біла Вежа та Тмутаракань). 
Степи залишались під контролем кочівників, проте за умови 
союзних відносин із торками-огузами цей фактор не мав особли-
вого значення. Перші зіткнення русів із торками датувалися 
лише 50-ми рр. ХІ ст. Торки утворили з русами альянс проти пе-
ченігів і хозар. Мюнеджім-баші під 1064 р. повідомляв, що до 
Кахтану прибули втікачі із країни хозар [Артамонов 2001, 594–
595; Новосельцев 1990, 231–232].
А. Новосельцев висловив припущення, що хозарська держава 

продовжувала існувати й після вторгнень русів та торків [Ново-
сельцев 1990, 227]. Хозарська держава могла зберегти самостій-
ність тільки як васал хорезмійців [Артамонов 2001, 591–592]. 
При цьому хозари відчували тиск із боку кочівників. У Х ст. біль-
шість поселень Хозарського Каганату припинили існування. 
Алано-булгарське населення було змушене мігрувати з північно-
кавказьких степів до володінь аланів і переховуватися у перед-
гір’ях та горах. Причиною цього була експансія огузів [Федоровы 
1978, 217–221].
Ми вважаємо, що хозари, безсумнівно, втратили степові тери-

торії, проте могли зберегти за собою дельту Волги. Цей регіон 
пізніше дістав назву Саксін. До речі, Н. Гарєєва інтерпретує 
назву міста Сар’c або Сар’ш.н як Саксін [Ибн Русте 2006, 701, 
прим. 213; Марвази 2006, 708, прим. 237]. В. Мінорський вважав, 
що місто мало назву Sari-šin (Sari-sin) і воно відповідало загадко-
вому Саксіну. Він пропонував дві етимології назви міста. Одна з 
них Sarichin – “Жовтий Острів”. Друга етимологія Sari-sin “Жов-
та Могила”. В. Мінорський зробив обережне припущення, що 
тюркське Sarigh (жовтий) відповідає арабському al-Bayda (білий). 
Він вважав ці міста тотожними. Сар’ш.н (Сар’с), на його думку, 
мав бути однією із двох частин Ітіля, і, найімовірніше, східною 
частиною [Hudud al-Alam 1937, Глава 50, Комментарии]. Б. Захо-
дер припускав, що Сар’ш тотожний Саркелу [Заходер 1962, 192]. 
Ф. Вестберг вважав, що Саксін тотожний Ітілю. Й. Маркварт та-
кож висловив подібне припущення. А. Кестлер висловив гіпоте-
зу, що Ітіль, Саксін та Сарай-Бату тотожні одне одному [Кестлер 
2001, Примечания редактора, Примечание 117].
Головним містом хозар Ібн Русте називав Сар’шин. Поряд із 

ним згадувалось місто Х.н.б.л (Хан-балик). Тахір ал-Марвазі 
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повідомляв подібну інформацію, називаючи Сар’шин Сар’сом. 
Ал-Істахрі та Ібн Хаукаль не згадували хозарських міст під на-
звами, які зустрічались у Ібн Русте, проте повідомляли про Ітіль 
та Хозаран. У “Книзі накопичення коралів у згадці про відомі 
міста в усіх місцевостях” згадані два міста – Баланджар та ал-
Байда (Хаб-Балик) [Ибн Русте 2006, 701; Марвази 2006, 708; ал-
Истахри – Ибн Хаукаль 2006, 747; Китаб акам ал-марджан 2006, 
762].
Зважаючи на те, що археологічні дослідження вказують на за-

непад хозарських міст у Х ст. і експансію огузів, міста Баланджар 
та Самандар мали занепасти. Складніше з містами Поволжя. На-
прикінці ХІ ст. Махмуд ал-Кашгарі вперше згадав про Саксін. На 
своїй мапі він локалізував його поблизу кипчаків та волзьких 
булгар [Кумеков 2006, 473].
Абу Хамід ал-Гарнаті побував у Саджсіні. Від Саджсіну до 

Булгару було сорок днів шляху. Серед його населення були зга-
дані огузи, які мешкали в наметах [Гарнати 1971]. Наджиб Хама-
дані та Ахмад Тусі називали це місто Саксін. Таку кон’юнктуру 
також використовували Ібн ал-Асір, Йакут, ал-Казвівні та ад-
Дімашкі [Федоров-Давыдов 1969; Pelliot 1949, 166–173].
За свідченнями Ібн Ісфандійара, Саксін підтримував активні 

торгові відносини з містом Амол на Амудар’ї [Кестлер 2001, 
Примечания редактора, Примечание 117]. Ахмед ат-Тусі вказу-
вав, що Саксін знаходився поблизу річки Ітіль і страждав від на-
падів кипчаків. Закарійа ал-Казвіні вважав, що Саксін знаходить-
ся на відстані 40 днів шляху від Булгара. Йакут локалізовував 
Саксін поблизу Табарістанського (Каспійського) моря. За свід-
ченнями Абу-л-Фіди, координати Саксіна – це 63 градуси довго-
ти та 53 градуси широти. Ці дані він повідомляє, посилаючись на 
Ібн Саїда. Є й інші дані. Абу-л-Фіда, посилаючись на “Кітаб ал-
Атвал” ал-Фарі, локалізовував Саксін значно східніше. Його коор-
динати 162 градуси 30 хвилин довготи та 40 градусів 50 хвилин 
широти [Федоров-Давыдов 1969, 254–255].
Координати Абу-л-Фіди з доробку Ібн Саїда пов’язують Саксін 

із Суваром. За даними ж Насіра ад-Діна та Хамдаллаха Казвіні, 
координати Саксіна – 86 градусів 30 хвилин довготи та 43 граду-
си широти. Саксін знаходиться значно південніше Булгару і тро-
хи південніше за Ітіль. Свідчення Хамдаллаха Казвіні плутані. 
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Він вказує, що Саксін і Булгар – маленькі міста у шостому кліма-
ті, і що вони знаходяться на відстані 32 градусів від Мекки. У 
пізній арабській традиції Сувар та Саксін ототожнювались. 
Г. Федоров-Давидов вважав більш правдоподібною локалізацію 
ал-Гарнаті та Закарійа ал-Казвіні [Федоров-Давыдов 1969, 256]. 
Той же Закарійа ал-Казвіні ототожнював Саксін і Сарай. Ал-
Умарі називав Сарай Саксіном. Ці уявлення були викликані тим, 
що Саксін входив до домену правителів Улусу Джучі. Саксін 
вживався Вассафом як позначення території, а не племені. Саксін 
це не народ і не плем’я, а політична та територіальна спільнота. 
На думку Г. Федорова-Давидова, поки що не можна ототожнюва-
ти Саксін з Ітілем чи Сараєм [Федоров-Давыдов 1969, 259–261].
Є. Круглов характеризує населення надкаспійських степів як 

торчесько-печенізьке [Круглов 2003, 16–21, 56–58]. Під тиском 
кипчаків огузи мали переселитися до району Дербенту та Саксі-
ну. На Нижній Волзі огузи та хозари мали утворити нову етнічну 
та політичну спільність – Саксін. Зі свідчень ал-Гарнаті відомо, 
що у Саджсіні були присутні квартали з волзькими булгарами, 
що може свідчити про певний політичний альянс саксінів із 
ними. Цікаво, що на Саксін зазіхав хорезмійський шах із династії 
Ануштегінідів та нападали йємеки [Гарнати 1971; Агаджанов 
1969, 162]. Проте саксінам вдалося зберегти свою самостійність 
до епохи монгольських завоювань.
На думку Д. Васильєва, кераміка, яку дослідники звикли як 

інтерпретувати печенізько-огузьку, належала нащадкам населен-
ня джетиассарської культури. Останнє входило як до печенізької, 
так і до огузької конфедерації племен. Наявність поділу на кочо-
вих та осілих огузів засвідчена джерелами. Населення “болотних 
городищ” малo переселитися до волзької дельти разом з експан-
сією огузів на захід. З їхньою міграцією можна пов’язати появу у 
Північному Надкаспії трубопроводів-канів. Серед населення го-
родищ Самосдєлка та Мошаїк окрім огузького був присутній 
булгарський компонент [Васильев, Гречкина, Зиливинская 2003, 
106–107, 111–112, 117–118]. Саксін підтримував тісні взаємини з 
Волзькою Булгарією, і ця співпраця виявлялась у економічній та 
духовній сфері. Ал-Гарнаті описував населення Саксіну як му-
сульман, що частково збігається з описом Вільгельма Рубрука 
мешканців міста Суммеркент [Рубрук 1957, 185; Гарнати 1971]. 
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Ще за хозарської доби іслам сповідувала значна частина насе-
лення хозарської столиці, у тому числі, придворна гвардія ал-
арсійа [Голб, Прицак 2003, 167–169, 180–184]. Сарацинами 
Вільгельма Рубрука були волзькі булгари, сувари, хозари та огу-
зи [Рубрук 1957, 185; Васильев, Гречкина, Зиливинская 2003, 
117–118]. Ал-Гарнаті під час свого візиту до Нижнього Поволжя 
відзначав, що кожна з названих ним етнічних груп мала у Саксіні 
свій квартал та мечеть [Гарнати 1971]. Алани, названі Вільгель-
мом Рубруком, це, звичайно, не ал-арсійа, а колонія аланських 
купців-християн. Присутність останніх у Поволжі засвідчена да-
ними археологічних досліджень на городищі Бабій Бугор [Бубе-
нок 2004, 48].
Коли купець йшов через переволоку між Доном та Волгою, 

то, спускаючись вниз по Волзі, він входив у землю Саксін [Гар-
нати 1971; Рубрук 1957, 185]. Нижнє Поволжя відоме в арабських 
та перських історичних хроніках cаме під такою назвою [Федоров-
Давыдов 1969, 253–261]. Російський дослідник Д. Васильєв ствер-
джує, що матеріальна культура саксінів формувалась на основі 
огузької та булгарської матеріальних культур [Васильев 2006, 22–
28]. Якщо купець бажав потрапити до Центральної Азії, він мав 
повторити шлях булгарських купців на Мангишлак чи морем, чи  
суходолом через річки Узень, Джембу та далі у зворотному шля-
ху до напряму подорожі Ібн Фадлана [Ибн Фадлан 1939]. Так 
можна було дістатися Гурганджу. Іншим шляхом можна було мо-
рем потрапити до Ширвану через Дербент. Вільгельм Рубрук, 
повертаючись до Європи, пройшов через Хорасан, Азербайджан 
та Ширван і вийшов до Дербенту. Звідти він увійшов у землі лак-
зів. Вийшовши до Тереку, він мав триматися узбережжя Каспій-
ського моря і через напівпустелі Надкаспію вийти у Нижнє 
Поволжя поблизу Суммеркенту [Рубрук 1957, 185].
Від Суммеркенту, своєю чергою, можна було потрапити до 

Волзької Болгарії, піднімаючись проти течії Волги. Цей маршрут 
був подоланий Абу Хамідом ал-Гарнаті [Гарнати 1971]. Мандрів-
ники доходили до Самарської Луки, а звідти потрапляли до Булга-
ру [Рубрук 1957, 185; Гарнати 1971]. Саксін як регіон продовжував 
існувати і за часів Улусу Джучі. Проте частина його територій до 
1360 р. була затоплена. Затоплення міста мало початись ще у 
30-і рр. XIV ст. [Васильев, Гречкина, Зиливинская 2003, 118–119; 
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Васильев 2004б, 264–269]. Логічно припустити, що затопленим 
був не весь регіон, а головне місто, від якого регіон і дістав 
назву. У зв’язку з цим, маємо зауважити, що таким центром мало 
бути місто Суммеркент, підтоплення земель навколо якого у 
ХІІІ ст. відзначив Вільгельм Рубрук [Рубрук 1957, 185].
Абу Хамід ал-Гарнаті та Закарійа Казвіні, повідомляли, що у 

Саксіні мешкало кілька десятків родів огузів [Федоров-Давыдов 
1969, 254; Гарнати 1971]. Серед його населення мандрівник згаду-
вав ще й хозар, суварів та волзьких булгар [Федоров-Давыдов 1969, 
254; Göckenjan 1985, 114–115]. Ф. Вестберг вважав, що населення 
міста складали виключно хозари. Й. Маркварт же вважав, що се-
ред нього окрім хозар були представники інших народів [Кестлер 
2011, Примечания редактора, Примечание 117]. Х. Гьокеньян вка-
зує, що у Саксіні жили огузи [Göckenjan, Sweeney, 1985, 115, 
n. 17]. Схожу гіпотезу ще раніше висловив С. Агаджанов [Ага-
джанов 1969, 161–162]. Серед дослідників поширена гіпотеза про 
те, що Саксін входив до складу Дашт-і Кипчак. Г. Федоров-
Давидов вважав, що за назвою “саксіни” стояли нижньоволзькі 
кипчаки [Федоров-Давыдов 1969, 253–261]. Цю точку зору при-
йняла С. Плетньова [Плетнева 1990, 116–117]. Маємо відзначити, 
що на Нижньому Поволжі поширена група “царьовських курга-
нів”. Кипчаки були присутні на Нижньому Поволжі, але постає 
питання про їхню роль у регіоні. “Царьовські кургани” є близь-
кими до пам’яток кипчаків Східної Європи [Иванов 2006, 501]. 
Можна припустити, що одні племена кипчаків підтримували сак-
сінів, а інші – ворогували з ними. Зважаючи на близькість насе-
лення “царьовських курганів” до східноєвропейських кипчаків, 
можна припустити, що саме останні виступали союзниками сак-
сінів проти йємеків.
Важко зіставити саксінів з якимось одним народом. Зважаючи 

на те, що серед населення Суммеркенту, за свідченнями Віль-
гельма Рубрука, були представники різних конфесій – християни 
та сарацини, можна стверджувати, що навіть конфесійно насе-
лення регіону було різноманітним [Рубрук 1957, 185]. Це схоже 
на дані про населення Нижньої Волги за хозарської доби, коли 
поряд із мусульманами серед населення міста згадували хрис-
тиян, іудаїстів та язичників. Проте іудейська громада після нава-
ли огузів, як вже зазначалось вище, була змушена прийняти іс-
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лам. Аналогічно мали вчинити і язичники хозари. Таким чином, 
відмінністю Саксіну від Ітіля та Хозарану була відсутність іудей-
ської та язичницької громад. Матеріальна культура Саксіну – му-
сульманська [Васильев 2004 а, 91–97; Васильев 2004б, 264–269; 
Бубенок 2011б, 70–73; Васильев 2006, 22–28; Артамонов 2001, 
589, 594–595].
Язичники-кипчаки жили поза межами міст. Стосовно огузів, 

то вони згадувались ал-Гарнаті як мусульмани. Проте на Русі 
“чорні клобуки” залишались язичниками. Причиною ісламізації 
огузів на Нижній Волзі була неможливість продовжувати дотри-
муватись кочівницького способу життя. Вони продовжували 
жити у юртах, проте вони мали вести напівосілий спосіб життя. 
“чорні клобуки” мали можливість зберегти частину своїх тради-
цій. До того ж, ті групи огузів, які оселилися на Нижньому По-
волжі, були нащадками населення джетиаcсарської культури 
(інша назва “болотних городищ”). Це було не огузьке, а, ймовір-
ніше, підпорядковане огузам населення. Таким чином, далеко 
на захід рушили кочові групи населення, а напівосілі огузи не 
віддалялися від Каспійсько-Аральського регіону [Васильев 
2004 а, 91–97; Гарнати 1971; Квітницький 2006; Квітницький 
2004 а; Квітницький 3004 б; Квітницький 2007; Квитницкий 
2005; Васильев 2004б, 264–269].
Окрім “напівосілих огузів” на території Саксіну знаходилось 

булгарське населення. Абу Хамід ал-Гарнаті згадував про суварів 
у Саджсіні. Неясно, чи це були вихідці з булгарського міста Су-
вар, чи місцеве населення. При цьому необхідно зауважити, що у 
Середнє Поволжя булгарські племена прийшли з території Пів-
нічного Кавказу. Їхнє переселення на північ було зумовлене тис-
ком арабів. Не виключено, що частина суварів не переселились 
на Північ. У хозаро-єврейському листуванні згадувалось про 
народ с-в-р, підвладний Йосипу. Це, звичайно, не слов’яни-сіверя-
ни, оскільки слов’яни згадані у розлогій редакції листа Йосипа 
Хасдаю б. Шапруту як С-л-віюн. Ібн Хурдадбег згадував про 
країну Сувар на північ від Дербенту. М. Артамонов ототожнював 
цю країну із землею Хамзін у “країні гунів” Дагестану. Г. та 
Я. Федорови припускали, що Сувар – це інша назва “Країни гу-
нів” [Васильев 2004а, 91–97; Гмыря 2006, 75, 77; Гарнати 1971; 
Ибн Фадлан 1939; Коковцов 1932, Ответное письмо Хазарского 
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царя Иосифа, Пространная редакция, окончание, http://gumilevi-
ca.kulichki.net/Rest/rest0504b.htm; Zimonyi 2007].
Юліан повідомляв, що монголи підкорили царство Cасцію 

[Аннинский 1940, 85]. Автор Лаврентіївського літопису згадував, 
що у 1229 р. у волзьких булгар шукали захисту саксіни та половці 
[Лаврентьевская 1962, 453]. Монгольський анонімний літописець 
вказував, що Субедей-багатур зустрічав відчайдушний опір із 
боку західних народів, серед яких був і народ сасут [Сокровенное 
сказание 2002, 146, 148]. Рашид ад-Дін повідомляв, що Угедей не-
вдовзі після того, як став ханом, відправив на захід військо 
Субедея-багатура проти кипчаків, саксінів та булгар [Рашид ад-
Дин 1960, 20–21]. За його інформацією, похід був вдалим. Деякі 
хроністи мусульманського світу приписували завоювання, які 
були здійснені за Бату-хана, його великому діду – Чингіз-хану. 
Вассаф, Хамдаллах Казвіні та Абу-л-Газі вказували, що землі Бул-
гару та Саксіну Чингіз-хан віддав у володіння своєму старшому 
сину Туші (Джучі). При цьому Саксін згаданий окремо від Дашт-і 
Кипчак [Тизенгаузен 1941, 80, 91, 204]. Пізні арабські географи 
Мамлюцького султанату ототожнювали поволзькі міста Улусу 
Джучі з Саксіном. Також вони згадували “Саксінські гори”. Ймо-
вірно, мова йде про Жигулівські гори. В уявленні цих авторів 
Саксіном були землі Поволжя на південь від Волзької Булгарії 
[Поляк 1964]. Саксін, звичайно, займав набагато менші території.
Міста Саксіну зосереджувалися у районі Волзької дельти. 

Д. Васильєв вказує, що Суммеркент – це не Самосдєльське горо-
дище. Натомість його можливо зіставити з городищем Мошаїк. 
Рубрук дістався цього міста, перетнувши річки Бузак, Картуба, 
Болда. Далі шлях Рубрука йшов через Волгу та Кoзачий Ерік 
[Васильев 2011, 68–69]. Дослідник також висловив припущення, 
що питання ідентифікації Суммеркента з якимось певним горо-
дищем залишається відкритим. Саксіном може бути й не Самос-
дєльське городище [Васильев 2011, 69–70].
Отже, провівши дослідження, ми дійшли таких висновків: 

1) Населення Саксіну було поліетнічним. Його можна поділити 
на місцеве та іноземне. До місцевого населення входили огузи та 
нащадки хозар. Серед іноземного населення були присутні волзь-
кі булгари та аланські колоністи. Кипчаки залишили по собі “Ца-
рьовські кургани” і були федератами Саксіну. Ці кипчаки 
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походили із західної, а не східної частини Дашт-і Кипчак. Сак-
сін – це не частина Дашт-і Кипчак, а окремий регіон. Він складав-
ся з кількох міст. Найбільш відомими з них є городища Мошаїк 
та Самосдєлка; 2) Після падіння Хозарського каганату Нижнє 
Поволжя потрапило під владу огузів. Протягом двох століть міс-
цеве населення асимілювалося огузами. Під час кипчацької екс-
пансії Саксін зберіг незалежність. У війні з йємеками саксіни 
покладалися на союз із вождівством Шаруканідів.
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ТАЛАНТЛИВЫЙ ТУРКМЕНСКИЙ ПИСАТЕЛЬ –
УЧАСТНИК ОСВОБОЖДЕНИЯ УКРАИНЫ

Уроженец села Безмеин (нынешний Абадан), что под Ашхаба-
дом, Ата Ниязов (1906–1943) после окончания сельской школы 
поступает в совпартшколу, где наряду с учебой одновременно ве-
дет активную общественную работу. После окончания Ашхабад-
ского педагогического техникума (педучилище, функционирует в 
Ашхабаде с 1922 года) свою трудовую деятельность начал ком-
сомольским работником, работал в местных молодежных орга-
низациях Дашогузского и Лебапского округов (областей). Неко-
торое время обучался в Среднеазиатском коммунистическом 
университете в Ташкенте, а в 1927 году вернулся в Ашхабад, где 
становится корреспондентом газеты “Туркменистан” – органа 
ЦК Компартии, Верховного Совета и Правительства республики.

В 1932 году Ата Ниязов был утвержден в должности ответ-
ственного секретаря газеты “Гызыл Гошун” (“Красная Армия”) – 
органа Туркменского кавалерийского полка, редакция которой в 
1933 году была переведена с Ашхабада в г. Мары (Мерв), где 
дислоцировался в дальнейшем указанный национальный полк. В 
связи с этим Ата Ниязов остается в Ашхабаде и начинает рабо-
тать редактором в Туркменском государственном издательстве, а 
в последующем заведовал отделом данного издательства, и на 
этой должности трудился до начала войны. 

Начиная с 1927 года, на страницах периодической печати ста-
ли появляться первые стихи А. Ниязова (“Яшытдашларыма” – 
“Моим ровесникам”, “Ялкым” – “Свет” и др.). Уже в 1928 году в 
двух номерах газеты “Туркменистан” за 16 и 23 декабря читате-
ли ознакомились с его поэмой “Мои минувшие дни”. Первый 
сборник его стихов увидел свет в 1934 году под названием “Ики 
дунйа” (“Два мира”). В 1936 году издана его поэма “Тарыхдан 
бир болек” (“Страница из истории”). В 1940 году читатели полу-
чили новый сборник стихов А. Ниязова.

Из стихов автора на военную тематику в свое время стало зна-
менитым стихотворение “Клянусь” со следующими начальными 
строками:
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Чу! Труба поет, 
– встал я сразу в строй, 
чтоб обрушиться 
на врага грозой. 
Друг, седлай коня, 
обнажай клинок...

Как одаренный писатель Ата Ниязов в тридцатые годы начал 
также заниматься сочинением прозаических и драматических 
произведений. Его повесть “Ин сонкы гиже” (“Последняя ночь”) 
была издана в 1933 году в Ашхабаде, а через год в Москве – в 
русском переводе. Как сообщала газета “Туркменская искра” от 
24 января 1937 года, по итогам республиканского конкурса за 
лучшую пьесу из жизни молодежи драме А. Ниязова “КИМ” 
была присуждена вторая премия. 

Спустя 46 лет после издания повести А. Ниязова “Последняя 
ночь” в Москве, в “Очерке истории туркменской советской лите-
ратуры”, вышедшем также в Москве в 1980 году, в частности, го-
ворится: «Если в поэмах и рассказах этих лет мы видим эпизоды 
открытой борьбы, вооруженных столкновений между бедняками 
и богачами, то в повести “Последняя ночь” рассказывается о вра-
гах дайханства (крестьянства. – М. С.), которые, одев личину горя-
чих сторонников коллективизации, не только смогли пробраться 
в члены колхоза, но и возглавить его, чтобы затем осуществить 
свои черные замыслы. Таковы Розы-бай и Молланияз, затаившие 
лютую злобу против Советской власти» [Очерк 1980, 76].

Действительно, в повести А. Ниязова рассказывается, как 
сельский богач Розы-бай приходит на собрания дайхан (крестьян), 
где идет обсуждение вопроса об объединении всех мелких част-
ных хозяйств в единое коллективное хозяйство, и выступает за 
поддержку предложения об организации колхоза. Он произносит 
горячую речь, в которой призывает всех последовать его приме-
ру, и одним из первых записывается в колхоз. В последующем, 
взяв в свои руки бразды правления, т.е. став председателем кол-
хоза, Розы-бай назначает бригадирами своих сторонников, чтобы 
осуществлять планы, составленные совместно и направленные 
на дискриминацию и в конечном счете провал деятельности 
вновь созданного колхоза. С этой целью решив сорвать посевную 
кампанию, Розы-бай не получает вовремя семена, ссылаясь на 
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занятость колхозников другими неотложными делами, а тех, кто 
поднимает голос против подобных действий председателя, он ис-
ключает из колхоза, ссылаясь на их нерадивость. Но планам 
Розы-бая и его сторонников не суждено было осуществиться до 
конца. С большим накалом написана глава, рассказывающая о 
последней ночи заговорщиков.

Повесть А. Ниязова ценна тем, что в ней через образы героев 
описаны реальные события, происходившие в туркменском селе 
в начале тридцатых годов прошлого столетия в период насиль-
ственной коллективизации.

Ата Ниязов проявил себя в качестве литературного критика. 
Его статьи, опубликованные на страницах литературной перио-
дики, посвящены тщательному анализу произведений Ш. Кеки-
лова, Б. Кербабаева и некоторых других авторов.

 Автор многих оригинальных произведений Ата Ниязов зани-
мался также активной переводческой деятельностью. В его пере-
воде отдельными книгами были изданы в Ашхабаде “Пустыня” 
Петра Павленко (1933), “Капитанская дочь” А. С. Пушкина (1937), 
“Избранные стихи” Янки Купалы (1941), “Избранные стихи и 
поэмы” Якуба Коласа (1941) и ряд других произведений. 

 Наряду с такими известными туркменскими писателями, ка-
кими являются О. Тачназаров, Х. Чарыев, А. Кекилов, Ш. Кеки-
лов, Р. Алиев и некоторые другие, Ата Ниязов был делегатом 
Первого съезда советских писателей, который проходил в авгу-
сте 1934 года в Москве. Как известно, съезд утвердил устав Со-
юза писателей СССР, и его председателем был избран Максим 
Горький. Вернувшись из Москвы, А. Ниязов выступил со ста-
тьей, где рассказывал о своих впечатлениях, полученных на боль-
шом форуме писателей.

Находясь с 1941 года на фронте, Ата Ниязов создал поэму из 
жизни партизан под названием “Максат” (“Цель”), которая опу-
бликована в последнем, 12-м номере журнала “Совет эдебияты” 
(“Советская литература”) за 1941 год. Данное произведение в 
1942 году вышло в виде самостоятельной книги с одноименным 
названием, куда вошла также поэма автора “Огулбостан”, расска-
зывающая о патриотических поступках туркменской женщины в 
далеком южном тылу для нужд фонда обороны. Cудя по сборнику 
“Шыгырлар” (“Стихи”), можно констатировать, что среди произ-
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ведений, созданных А. Ниязовым на фронтах ВОВ (Рис. 2), выде-
ляются также стихи, посвященные героической обороне Севасто-
поля (“Сыновья моря”, “250 дней” и другие). В них поэт приводит 
конкретные фамилии героев обороны города: Фильченко, Цибуль-
ко, Одинцов, Павшин и Красносельский, а также имя героини – 
Мария [Ниязов 1952, 36–38].

Последние самостоятельные поэтические книги А. Ниязова 
под названиями “Стихи” и “Весенние ветры” были изданы одно-
временно в Ашхабаде и Москве в 1952 году, спустя 9 лет после 
героической смерти их автора в 1943 году. Отдельные произведе-
ния плодотворно работавшего в свое время поэта включены в 
коллективные сборники, изданные в разные годы, как на тур-
кменском, так и на русском языках.

Если литературная деятельность А. Ниязова описана [См.: 
Мамедов 1980] и, как видно из вышеизложенного, описывается 
исследователями его творчества в научно-популярной форме и 
“сухим” научным стилем, то отдельные стороны его фронтовой 
жизни нашли свое художественное воплощение в специальной 
главе под названием “Ата Ниязов” романа Михаила Алексеева 
“Солдаты” (вторая часть – “Пути-дороги”). Автор романа смог 
создать живой портрет своего героя-туркмена: “Гвардии капитан 
Ата Ниязов, широкоплечий, коротконогий, большерукий, с чер-
ными, горячо поблескивавшими глазами, с горбатым носом, под 
которым пучок аккуратно подстриженных аспидной черни усов, 
узколицый, сидел на дне землянки, сложив ноги по-восточному, 
кренделем, и держал в руке на уровне рта большую пиалу” 
[Здесь и далее ссылки на текст романа осуществляются по соот-
ветствующему сайту в Интернете. См.: Алексеев].

Как бывший сотрудник редакций газет, в том числе полковой, 
в довоенное время Ата Ниязов уже на фронте в качестве военко-
ра сотрудничал с газетами, как дивизии, так и армии: «С неких 
пор на страницах нашей газеты замелькала фамилия Ниязов. Она 
стояла обычно под самыми горячими, взволнованными, или, как 
любил говаривать наш редактор, “эмоциональными”, корреспон--
денциями и по этой-то, видать, причине скоро перекочевала и на 
полосы армейской газеты».

В романе очень красочно описаны редкие и интересные мо-
менты из фронтовой жизни, а именно как Ата Ниязов в блиндаже 



Талантливый туркменский писатель...                                                      113

угощает своих подчиненных крепким туркменским (зеленым) 
чаем (“отыскали там землянку заместителя командира батальона 
по политчасти гвардии капитана Ниязова – этого чудесного, по 
словам Кузеса, туркмена”):

«Откинув плащ-палатку, служившую дверью, Шуренков, а за 
ним Кузес ступили в землянку и тотчас же закашлялись от густо-
го, горячего и пахучего пара, хлынувшего в легкие, – вот так бы-
вает, когда ты из предбанника открываешь дверь в парную 
деревенской бани где-нибудь на средней Руси.

В ответ на кашель журналистов откуда-то из-за этого густо-
го, многослойного пара раздался сочный, неудержимо радост-
ный смех, а затем послышались и слова, такие же сочные и 
веселые:

– О вай-вай-вай! Юрка!.. Редактор!.. Давай сюда. Будем чай 
пить, наш, туркменский… Товарищи бойцы, посторонись!..

Пар вылетел, как в трубу, через дверь землянки. Теперь Шу-
ренков мог хорошо рассмотреть своего испытанного военкора и 
всех остальных, кто находился в блиндаже…

Вдоль стен точно в таких же позах сидели солдаты – русские, 
туркмены, казахи, украинцы, узбеки – и держали в руках боль-
шие жестяные кружки. Лица их лоснились и от пота, и от широ-
ких улыбок, не успевших сойти после веселой беседы.

– Это мои ежедневные гости, – указал Ниязов на бойцов. – 
Пулеметчики, стрелки, связисты… Герои! Фрица бьют, знаешь, 
как! Вай-вай-вай! Как они его бьют!.. Слушай, расскажу… Вон 
видишь… это Иванченко… Вчера разведка боем бил… Так Иван-
ченко из своей “максимки”, знаешь, сколько фашистов уложил? 
Вай-вай-вай!.. – Ниязов опустил пиалу на пол и тут же извлек из 
кармана конверт. – Давай бери, редактор, для своей газеты. Тут 
все написано, вместе с комбатом Коноваловым писали. Бери! 
Вай-вай, сколько он их убил!..

Ата присвистнул и опять радостно захохотал.
Засмеялись и солдаты. Засмеялся Кузес. Растянулись в не-

вольной улыбке и тонкие, бледные губы неулыбчивого нашего 
редактора.

Ниязов тем временем принялся рассказывать по очереди обо 
всех сидящих в блиндаже, и из его рассказов получалось, что тут 



114                                                                                                      Соегов М.

были одни герои – вот только никак нельзя было из его слов 
уразуметь, какой же из них самый главный герой.

Наконец Ата скомандовал своим гостям:
– Ну, товарищи, теперь по местам! Пускай другие идут в мою 

чайхану. Весь батальон буду угощать!
Вскоре землянка наполнилась второй партией солдат, а за вто-

рой явилась третья.
Ата сидел на своем месте, как заправский чайханщик. Пот ру-

чьями катился по его лицу, атласно блестела смуглая кожа, свер-
кали рафинадной белизны зубы, оттененные черной щеткой усов 
под вислым носом».

На следующий день после описанных выше событий навязал-
ся тяжелый бой, и Ата Ниязов был ранен (“увидели Ниязова, все-
го израненного, на солдатских руках”), о чем писала фронтовая 
газета. “Это была первая корреспонденция, в которой рассказы-
валось и о подвиге – далеко не первом подвиге – нашего военко-
ра и нашего друга Аты Ниязова ...с той поры солдаты еще крепче 
привязались сердцем к своему замполиту. А он по-прежнему пи-
сал обо всех своих боевых побратимах в нашу газету”.

Глава “Ата Ниязов” романа Михаила Алексеева “Солдаты” за-
канчивается словами: “Потом Ниязов уехал на учебу. Где он сей-
час? Кто они, эти счастливцы, которые каждый день могут 
слышать его сочный, исполненный незамутненного ребячьего 
счастья смех?”

Было время, когда, после войны, бывшего замполита и воен-
кора Аты Ниязова – одного из персонажей романа Михаила 
Алексеева – попытались отождествлять с его однофамильцем-
фронтовиком, строителем Ниязовым А. Н., который в конце 
1950-х годов работал заместителем начальника строительно-
монтажного управления (СМУ) № 3 треста “Чарджоуоблстрой” 
(Туркменистан) [См.: Алексеев]. Но здесь отсутствие адекватно-
сти личностей очевидно: несоответствие личных данных ото-
ждествляемых лиц, как говорится, на лицо. По нашему убежде-
нию, Михаил Алексеев в своем романе писал именно о герое 
нашей статьи, правда, в силу своей художественной фантазии, 
“присвоив” старшему лейтенанту очередное офицерское звание 
капитана. Индивидуальные черты, вырисовывающиеся из фото-
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графии Аты Ниязова (Рис. 1) и его словесного портрета в романе, 
в целом соответствуют друг другу (напр., “широкоплечий”, 
“узколицый”, “с черными, горячо поблескивавшими глазами”, “с 
горбатым носом” и др.). Также вполне допустимо, что прибыв--
шего на военную службу бывшего корреспондента, ответствен-
ного секретаря войсковой газеты и редактора государственного 
издательства на фронте назначили замполитом, и он постоянно 
выступал в армейских газетах со своими статьями и сообщения-
ми из жизни сослуживцев.

Увы, не было суждено Ате Ниязову вернуться с войны в род-
ную туркменскую землю: талантливый журналист и писатель, 
старший лейтенант Ата Ниязов пал смертью героя 21 ноября 
1943 года в бою в окрестностях города Кривой Рог (Днепропе-
тровская область, Украина), и был похоронен в селе Калачевское. 
Все это подтверждено документально на основе архивных мате-
риалов [Хатыра 1995, 944]. Тогда нашему герою исполнилось 
всего 37 лет. К сожалению, другими данными о последних меся-
цах и днях жизни А. Ниязова, проходивших на Украине, мы пока 
не располагаем. В этом вопросе нуждаемся в будущем в помощи 
со стороны украинских специалистов-историков ВОВ. 

Славную, можно сказать, “боевую” традицию своего отца до-
стойно продолжил сын Аты Ниязова – Марат Ата Ниязов (1933–
2009), один из сильнейших стрелков своего времени [См.: 
Энциклопедия 1984, 252], которому было всего 10 лет, когда по-
гиб на войне отец. Искусный стрелок из винтовки, заслуженный 
тренер Туркменистана Марат Ата Ниязов был заслуженным ма-
стером спорта, серебряным призёром XVII Олимпийских игр 
1960 года в Риме, семикратным чемпионом мира, десятикрат-
ным серебряным призером чемпионатов мира, трехкратным 
бронзовым призером чемпионатов мира, трехкратным чемпио-
ном Европы, серебряным и бронзовым призером чемпионатов 
Европы, четырнадцатикратным чемпионом СССР, девятикрат-
ным рекордсменом мира, одиннадцатикратным рекордсменом 
Европы, тринадцатикратным рекордсменом СССР в личном и ко-
мандном зачётах. В течении многих лет сын писателя Аты Ния-
зова – Марат Ата Ниязов был гордостью и славой не только 
туркменского, но и всего тогдашнего советского спорта.
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Ата Ниязов одновременно с автоматом и карандашом в руках 
наряду с другими туркменскими писателями-фронтовиками: 
Шалы Кекиловым, Нурмурадом Сарыхановым, Ахмедом Ахун-
довым-Гургенли, Амандурды Аламышевым, Кемалом Ишано-
вым, Хаджи Исмаиловым, Чары Ашировым, Дурды Халдурдые-
вым, Поммой Нурбердыевым, Рухи Алиевым, – вместе с тыся-
чами туркменских воинов отстаивал у грозного врага ценой 
своей собственной жизни честь и независимость тогдашней об-
щей для всех нас большой Родины, в том числе Украины и Тур-
кменистана. 

ИЛЛюСТРАцИИ

Рис. 1. Старший лейтенант Ата Ниязов (1942 г.)
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Рис. 2. Сборник стихов А. Ниязова (1952 г.),
куда вошли произведения о героях обороны

Севастополя и поэма о партизанах ВОВ.
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СТАНОВЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ КРИТИКИ
В АРАБСЬКИХ КРАЇНАХ ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ

Той процес в арабській літературі, що тривав у ІІ пол. ХІХ ст. – 
І пол. ХХ ст. і отримав в арабському літературознавстві назву 
“an-nahđa” – “відродження” в регіоні Перської затоки розпочався 
значно пізніше – лише на початку ХХ ст., а значного розвитку лі-
тература країн Затоки: Кувейту, Бахрейну, Оману, ОАЕ, Катару – 
набула після отримання ними незалежності в 60-х – на поч. 70-х. 
Цьому сприяло введення сучасної освіти, поширення преси та 
ознайомлення із західною літературою. Звичайно, що з розвитком 
літератури постала необхідність у літературній критиці, адже, як 
писав видатний ліванський письменник Михаїл Нуайме, критик 
подібно до ювеліра “сам не добуває золота та діамантів, але від-
разу може відрізнити справжню перлину від фальшивої” [Иман-
гулиева 1975, 84]. Значення літературної критики є надзвичайно 
великим, бо саме через її естетичне бачення ми можемо уявити 
розвиток суспільного життя і літератури у країні, саме наявність 
літературної критики – найважливіша умова для успішного роз-
витку літератури. Крім того, літературна критика, на відміну від 
літературознавства, спрямована на широку аудиторію, “орієнтую-
чи її в системі духовних цінностей і формуючи її естетичний 
смак” [Аганина 1988, 5]. Таким чином, критика сприяє кращому 
сприйняттю аудиторією нових ідей та поглядів на літературу. А 
дослідивши етапи становлення літературної критики у країнах 
Затоки, ми можемо глибше ознайомитись із розвитком літератур-
ного процесу. Актуальність теми підсилюється і тим, що вона не 
розроблена сходознавцями, як і сама література арабських країн 
Перської затоки, хоча є праці, присвячені арабській літературній 
критиці: статті Кірпіченко В. Н. [Кирпиченко 1988] та Алі-Заде Е. А. 
[Али-Заде 1988]. Тому метою цієї статті є висвітлити процес ста-
новлення літературної критики у країнах Перської затоки.

Опорою для дослідження послужили праці Мухаммада Абду-
рагіма Кафуда “Dirasāt fi -l-ši،ari wa-n-naqdi” (“Дослідження з пое-
зії та літературної критики”) та ар-Рашіда Буша،іра “Al-Ši،ar al-
،arabi al-ћadīś fi minţaqat al-ĥalīğ (،awāmilu taţawurihi ΄ittiğāhātuhu 
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wa-qađāyāhu)” (“Сучасна арабська поезія в регіоні Затоки (чин-
ники її розвитку, напрями та проблеми)”) та ін.

Оскільки виникнення літературної критики у країнах Пер-
ської затоки нерозривно пов’язане з виникненням преси, то є до-
цільним назвати найголовніші видання І пол. ХХ ст. Більшість 
критичних текстів були надруковані саме у пресі, лише незначна 
їх частина друкувались як передмови до поетичних диванів 
тощо. Варто зазначити, що крім місцевих газет та журналів важ-
ливу роль у пробудженні літературних талантів та пожвавленні 
літературного руху і критики зіграли такі загальновідомі араб-
ські видання, як: “Ар-Рісалят”, “Аль-Манар”, “Аль-Муктатаф”, 
“Аль-Гіляль” та ін., критична полеміка та заклики до оновлення 
літератури в яких знаходили гучне відлуння серед літераторів За-
токи. Багато з них теж друкували свої статті у вищезгаданих ви-
даннях і активно брали участь у полеміці між прихильниками 
традиційної течії в літературі, як-от – Закі Мубарак, та тими, хто 
закликав до її оновлення, як Ахмад Амін. Тому можна помітити, 
що багато термінів та понять, що використовувались арабськими 
критиками-новаторами, поширились і серед тогочасних критиків 
Затоки. І нині досить часто дослідження писемної творчості час-
то проводиться в гострій публіцистичній манері.

Отже, надалі розглянемо найбільш значущі видання, які зігра-
ли важливу роль в розвитку літературної критики. Першим ви-
данням, що з’явився в регіоні, був журнал “Аль-Кувейт”, який 
вперше вийшов у 1928 році. Його власник Абдульазіз ар-Рашід 
наголосив на тому, що серед основних розділів цього журналу є 
розділ літературної критики. Як зазначає доктор Нурія ар-Румі, 
журнал видавався літературною мовою, значна увага приділялась 
захопливому стилю викладу та позбавленню від кайданів саджу 
та надмірності риторичних прикрас, що було характерним для 
арабських прозових творів [Kāfūd 2005, 83].

Другим виданням після журналу “Аль-Кувейт” стала газета 
“Джарідат аль-Бахрейн”, яку вперше видав у 1939 році бахрейн-
ський літератор Абдулла аз-Заід. Хоча ця газета мала переважно 
політичний характер, протягом тривалого часу на її сторінках 
проходила літературно-критична полеміка між місцевими крити-
ками, що стало справжньою точкою відліку становлення літера-
турної критики в регіоні Перської затоки. Надалі ж ця полеміка 
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продовжувалась на сторінках газети “Саут аль-Бахрейн”, що 
вперше вийшла в 1949 році і видавалася до 1954 року. Ця газета 
сприяла літературному руху в Затоці.

Особливу роль зіграв журнал “Аль-Ба،са”, який вперше був 
виданий кувейтськими студентами в Каїрі 1946 року. У ньому 
друкувалось чимало літературно-критичних статей, в яких також 
звучали заклики до розвитку та оновлення соціально-ідейних і 
літературних журналів у регіоні. Також варто згадати журнал 
“Казима”, що видавався з липня 1948 по березень 1949 року, в 
ньому друкували свої статті Абдураззак аль-Басир, Ахмад аль-
Саккаф та ін.

Також значну роль у зародженні преси в Затоці, а поряд з нею 
і літературної критики, зіграла преса Хіджазу, яка значно раніше 
розвинулася (перша газета вийшла в 1908 році). У ній друкува-
лися касиди Ахмада Шаукі та Хафіза Ібрагіма, до яких часто-
густо додавались критичні передмови із закликами до подолання 
традиційних канонів, що тривалий час сковували творчість араб-
ських поетів та письменників. На сторінках хіджазької преси 
свої статті друкували такі арабські літературні критики: Мухам-
мад Хасан Аввад, Мухаммад Саід аль-Амуді, Хусейн Сархан, 
Ібрагім аль-Фалялі, Мухаммад Алі Магрібі, Абдулькадус аль-
Ансарі та ін.

Поява в Медині 1937 року журналу “Аль-Мангаль” стає пере-
ходом на якісно новий щабель розвитку літературної критики, 
адже, як підкреслив його засновник Абдулькадус аль-Ансарі, од-
нією з цілей журналу є відхід від стилю їдкої критики та особис-
тих суперечок, що був притаманний тогочасній критиці, та 
натомість перехід до об’єктивної критики. Крім того, редакція 
журналу друкувала і закликала до опублікування іноземної пое-
зії, що, звичайно, наклало відбиток на розвиток поезії та критики 
в Затоці.

Вищевикладене доводить, що без зародження і розвитку пре-
си в І пол. ХХ ст. були б неможливими становлення літературної 
критики та розвиток літературно-критичного руху ІІ пол. ХХ ст. 
Проте ще одним вагомим чинником розвитку критики є запрова-
дження сучасної освіти, яке відбулося досить пізно – лише в кін-
ці 40-х років ХХ ст. Якщо до цього часу й існували школи, то 
їхня кількість була обмеженою, а якість викладання низькою, 
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оскільки в навчальній програмі переважали релігійні курси. Та-
ким чином, молоде покоління отримало можливість ознайомлю-
ватися із сучасними знаннями та науками, новими тенденціями в 
арабській літературі та мистецтві, читати перекладну літературу.

Важливу роль у розвитку літератури і критики в першому де-
сятилітті ХХ ст. зіграла творчість ліванських письменників, що 
емігрували до Америки – Аміна ар-Рейхані, Джубрана Халіля 
Джубрана, Михаїла Нуайме та ін., улюбленим жанром яких були 
нариси-есе, а особливо вірші у прозі. Орієнтація цих письменни-
ків на західноєвропейську та російську літератури принесла їм 
усвідомлення необхідності оновлення традиційних форм пись-
ма – спрощення стилю, звільнення від прикрашання та пишно-
мовності, які вважались неодмінними атрибутами класичної 
літератури. Їхні ідеї знайшли активну підтримку серед єгипет-
ських письменників. Таха Хусейн виступав за оновлення мови 
літератури, за використання європейського досвіду літературоз-
навства. У виступах Т. Хусейна на сторінках “Аль-Джаріда” під-
креслювалась ідея необхідності виявлення зв’язку літератури з 
дійсністю, вивчення творчості письменника у взаємодії з усіма 
процесами, що відбуваються в суспільно-політичному житті 
[Али-Заде 1988, 49].

Варте уваги те, що незважаючи на постійні заклики критиків 
до оновлення літератури та введення в творчість романтизму та 
реалізму, розуміння критики та її функцій деякими з них не вихо-
дило за рамки традиційної арабської критики. Традиційне літера-
турознавство, досліджуючи художнє явище, творчість письмен-
ника в цілому чи окремий твір, як правило, обмежувалось біо-
графічними даними про автора та розбором мовних особливостей 
твору. При цьому ігнорувалося значення соціальних і політичних 
факторів, що обумовлювали зміни в літературі і відігравали вирі-
шальну роль у формуванні особистості і творчої долі письменни-
ка. Хоча, за словами Абдурахіма Кафуда, у критичних текстах все 
ж таки були присутні деякі проблиски, що вказували на проник-
нення нових норм та їхнє поєднання із застарілими стандартами. 
Подібне явище можна помітити у статтях та есе критиків перших 
декад ХХ ст. як у регіоні Перської затоки, так і в інших араб-
ських країнах. До такої критики відносять критичні статті Акка-
да із книги “Диван”, присвячені творчості Ахмада Шаукі.
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Тому Абдураззак аль-Басир спробував у своїй статті, яка вийшла 
в журналі “Казима” 1948 р., дати визначення поняття літератур-
ної критики та її функцій, а також визначити характерні риси, які 
повинен мати критик, серед яких: широка ерудиція, смак, заго-
стрене світовідчуття, гострий розум та сміливість (адже він дає 
критику творчості поета чи письменника, який має певний ста-
тус у суспільстві). На його думку, критика не повинна обмежува-
тись літературними критеріями, твір мусить розглядатись і з 
точки зору філософії, політики, зважаючи на соціальні фактори у 
країні.

Також своє визначення критиці в номері газети “Саут аль-
Бахрейн” дав бахрейнський письменник Хамід Санкур. Він теж 
наголошував на тому, що критик повинен бути обізнаним у літе-
ратурі та ерудованим. Санкур відокремлює два поняття – “naqd” 
та “΄intiqād”. Різниця між цим термінами така: “naqd” полягає в 
тому, що критик виявляє як хиби, так і позитивні якості твору, а 
“΄intiqād” – це загострення критиком уваги лише на недоліках 
твору, а така критика, як він вважає, не має права на існування.

Одним з однодумців Хаміда Санкура є поет і критик Ібрагім 
аль-Арід. Він поділяє філософію течії оновлення в літературі, 
розглядаючи поняття критики через призму романтизму. Ібрагім 
аль-Арід обрав своїм творчим методом експресіонізм та імпресіо-
нізм, які вважає найкращим шляхом до розуміння поезії і усві-
домлення краси у витворах мистецтва. Аль-Арід говорив про те, 
що критика, яка звучить як вирок або оцінка, не має права на іс-
нування, а “розуміння краси не вичерпується лише відчуттям на-
солоди від читання тексту та її тривалістю” [Kāfūd 2005, 103]. 
Він, як і багато інших критиків, вважає, що аналіз поезії губить у 
ній всю красу і пишність, які викликають у читача гарне вражен-
ня, змусивши його серце тьохкати. Тому головним для критика є 
не стільки оцінка того чи іншого поетичного твору, як створення 
критеріїв краси з окремих цитат з них, що є довершеними, аби 
початківці могли використовувати їх як зразки. 

Такий імпресіоністичний напрям у критиці є дітищем роман-
тичної течії і в літературі, а Аль-Арід є одним з її піонерів у літе-
ратурі Затоки як поет-романтик. Він відмовляється від традицій-
них канонів і проголошує смак джерелом краси твору мистецтва. 
На практиці він є більш відданим цьому напряму в порівнянні з 
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іншими критиками як в своїй поезії, так і у критичних працях, до 
яких належить праця “Nażarāt ğadīda fi -l-fanni aš-ši،ari” (“Нові 
погляди на мистецтво поезії”) [Kāfūd 2005, 104].

Можливо, перша група критиків теоретично недостатньо об-
ґрунтовувала поняття критики, за винятком Ібрагіма аль-Аріди 
та Мухаммада Хасана Аввада, але вони показали своє бачення 
літературної критики через свої твори, приділяючи увагу мові, у 
своєму прагненні до ясності і зрозумілості думки, яку автор хоче 
донести читачеві, без надлишку іносказань. Та варто сказати, що 
своєю творчістю автори, що закликали до оновлення, зламали 
традиційні канони критики, що існували. Звичайно, нові погляди 
на критику лунали у пресі, закликаючи до боротьби із традиціями 
та намагаючись дати нове поняття функцій літератури, а особли-
во поезії. Поезія в розумінні обновителів має бути вираженням 
почуттів і показувати внутрішній світ людини, висловлюючи гу-
маністичні ідеї. Оскільки романтизм на цьому етапі превалював 
у літературі, то в більшості критиків були романтичні погляди на 
літературу, які звучали у їхніх закликах до оновлення. Раніше і з 
більшим ентузіазмом ці заклики пролунали від літераторів Хі-
джазу, щодо решти країн Затоки, то на їхніх теренах найактивні-
ше звучали заклики поета та критика Ібрагіма аль-Аріди, який 
зіграв активну роль у зміцненні позицій романтичної течії в За-
тоці. 

Погляди критиків на літературу та її функції ми можемо про-
стежити, розглянувши поняття поезії і літератури, що ними дають-
ся. У одній із своїх передмов до диванів, а саме в передмові “Дух 
арабської поезії” (1924 р.), Аввад, визначаючи суть поезії, пише: 
“Поезія – це дух, відображений в живих душах, прихований в 
них, ніби вогонь кресала, ба навіть свіжий смисл, який виявляєть-
ся завдяки різноманітним почуттям у різних формах, як слова, 
мелодії, світло і морок, тиша спокійної природи, сум верблюдів 
за рідними місцями…” [Kāfūd 2005, 107]. Та, як ми бачимо, таке 
визначення поезії Аввада через призму його власних вражень не 
пояснює її суті. Таким було визначення поняття поезії більшості 
критиків-романтиків. Вони вважали, що творчий процес поета не 
повинен обмежуватись правилами, адже поезія – це правдиве ві-
дображення того, що відбувається в людській душі, відображен-
ня буття. Доктор Мухаммад аль-Шаміх вважає, що таке розуміння 
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поезії Аввада виникло під впливом критичної думки Аббаса аль-
Аккада, який вважав, що поезія – прекрасне вираження правди-
вих почуттів, і їй не можна дати якогось конкретного визначення. 
Подібний романтизм притаманний і визначенню поняття поезії 
Ібрагіма Гашіма аль-Фалялі. Він говорить, що поезія – це спів 
людської душі, яка тане у його мелодіях; поезія – одне з потря-
сінь жорсткого буття; поезія – великий повстанський дух, що 
розпалює почуття і відчуття. Хоч за оцінкою критиків творчість 
аль-Фалялі є менш новаторською в порівняні з Аввадом, радше її 
можна охарактеризувати як таку, що знаходиться на межі між 
традиційною і романтичною. Таким же романтизмом характери-
зується і розуміння поезії і літератури Хусейном Сарханом, який, 
на думку літературознавця Абдали Мухассіна, перебував під 
впливом школи “Диван”. Він теж у своєму визначенні поняття 
літератури використовує багатозначні фрази, таким чином, що 
воно не пояснює суті літератури. Таке романтичне розуміння пое-
зії і літератури в цілому можна побачити у книгах багатьох пись-
менників і літературознавців на сході Аравійського півострову у 
30–40-і роки ХХ ст. та у літературній полеміці між критиками – 
прихильниками старих традицій та прихильниками оновлення 
літератури.

Зауважимо, що завдання та функції літератури продиктовані 
історичними умовами, в яких жили країни Перської затоки. Краї-
ни переживали часи економічного застою і культурної та суспіль-
ної відсталості, під гнітом колонізаторів. Всі ці обставини 
спонукали письменників звертатись у своїй творчості до реалій 
життя суспільства, що можна сказати і про поезію, яка розвива-
лася в рамках реформаторського руху, закликаючи до суспільних 
реформ, поширення освіти та до народної солідарності в бороть-
бі з колонізаторами. Такий заклик до виконання обов’язку кож-
ним звучав у критиці та літературі Затоки, яка на початку ХХ ст. 
носила реформаторський та соціальний характер. Тому і біль-
шість критиків регіону, незважаючи на романтичний тон їхньої 
творчості та міцний зв’язок поезії із внутрішнім світом людини, 
проголошували просвітництво основною метою творчості, вва-
жаючи, що література має свої функції і завдання. Наприклад, 
Хасан Аввад у своїй статті під назвою “Література Хіджазу” засу-
джував деяких поетів, “які пишуть на мертві теми, повторюючи 
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старі думки у винній поезії, панегіриках, газелях та хікма… 
Адже постає Батьківщина з її матеріальними та духовними по-
требами, яка вимагає поезії, що розкрила б ці проблеми…” 
[Kāfūd 2005, 110]. Хасан Аввад вважав літератора найбільш від-
повідальним серед людей за місію думок, які він продукує і по-
ширює, літератор повинен знати, що це його обов’язок і право, і 
відчувати, що він покликаний виконати цю життєво важливу мі-
сію і поширити свої думки серед всіх прошарків суспільства. Та-
ким чином, Хасан Аввад говорив про те, що тематика художнього 
твору мусить бути нерозривно пов’язана з тими процесами, що 
відбуваються в суспільстві. Такі ж просвітницькі ідеї вислов-
лювали Хусейн Сархан, Абдураззак аль-Басир, Ібрагім Гашім 
аль-Фалялі. Справжня література в розумінні Хусейна Сархана 
поєднує суспільні ідейні цінності з естетичними цінностями, на 
його думку, твір повинен бути наповненим ідеями, але водночас 
цінним із художньої точки зору, при цьому письменник не пови-
нен перетворитись на проповідника. На думку Абдураззака аль-
Басира, література має не лише відображати життя, а й шукати 
вирішення життєвих проблем, а письменник повинен бути неза-
лежним у своїх судженнях. Водночас аль-Басир наголошував на 
тому, що твір повинен бути високохудожнім, аби не перетвори-
тись на прямий засіб агітації. Ібрагім Гашім аль-Фалялі, у свою 
чергу, засуджував “псевдолітературу”, яка не викликає ніяких ду-
мок і не спонукає до розвитку. Він порівнював письменника зі 
світочем, який вказує дорогу суспільству. 
Як бачимо, у І пол. ХХ ст. література та літературна критика 

мали переважно просвітницький характер. Лише з отриманням 
країнами Перської затоки незалежності та активною розробкою 
нафтових родовищ ситуація почала змінюватись, коли на перший 
план почали виходити інші соціальні проблеми. Значний вплив 
на розвиток критичної думки мала діяльність романтиків, яка 
призвела до виникнення течії оновлення в літературі. Представ-
ники цієї течії вступили в суперечку із представниками тради-
ційної течії, що перетворилась на довготривалу полеміку на 
сторінках газет “Аль-Бахрейн”, “Саут аль-Хіджаз” та ін. 

Заслугою першої плеяди критиків є те, що вони вийшли за 
рамки традиційної критики та дали визначення її поняттю, сфор-
мулювавши завдання та функції літератури. Закликаючи до онов-
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лення літератури, вони наголошували на тому, що потрібно 
використовувати сучасну мову та звертатись до актуальних сус-
пільних проблем сучасності. Разом із цим виникло нове поняття 
поезії, яка стала вираженням почуттів та емоцій, що розкрива-
ють внутрішній світ людини. До найважливіших критиків Затоки 
належать Абдураззак аль-Басир, Хамід Санкур, Ібрагім аль-Арід, 
Хасан Аввад, Хусейн Сархан, Ібрагім Гашім аль-Фалялі та ін.
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ГАГАУЗСКАЯ ФОЛЬКЛОРИСТИКА
(историографический обзор)

Гагаузская фольклористика как самостоятельное научное на-
правление до настоящего времени не исследовалась специально. 
Данный историографический обзор призван рассмотреть путь ста-
новления указанной отрасли знаний, ее современное состояние и 
перспективы развития. Выбор темы обусловлен также необходи-
мостью обобщения и систематизации опыта собирания, обработ-
ки, издания гагаузского фольклора в течение последнего времени 
(конец XIX – начало XXI вв.).

Гагаузский фольклор (народное искусство, обрядовый и игро-
вой фольклор) поначалу достаточно долгое время являлся объек-
том коллекционирования, но подлинно научное его освещение 
началось лишь в середине ХХ в. История изучения гагаузского 
фольклора, на наш взгляд, условно укладывается в четыре пе-
риода:

первый период – конец XIX в. – 1917 г.; • 
второй период – 1920–1940-е гг.; • 
третий период – 1950–1980-е гг.; • 
четвертый период – конец ХХ – начало ХХI вв.• 

Первый период (конец XIX в. – 1917 г.)
Как известно, возникновению научного интереса к фольклору 

способствовала деятельность просветителей XVIII в. В России 
просветительские традиции оказались наиболее устойчивыми. С 
середины ХIХ в. широкий размах приобретает здесь собиратель-
ская деятельность, основанная на научных принципах записи и 
изданий фольклора.

Одним из таких энтузиастов науки и явился русский ученый-
этнограф В. А. Мошков, который, будучи военным офицером и 
одновременно членом Русского географического общества, живо 
интересовался малоизученными в то время народами и положил 
начало гагаузской фольклористике как научной дисциплине. 
В. А. Мошков в 1894–1895 гг. посетил целый ряд гагаузских сёл 
Бендерского и Измаильского уездов Бессарабской губернии 
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Российской империи (по административно-территориальному 
делению того времени), где собрал обширные этнографические и 
фольклорные материалы.

Впервые гагаузский фольклор был представлен благодаря 
В. А. Мошкову под названием “Гагаузские тексты” в одном из 
научных изданий Императорского Казанского университета 
текстами комических миниатюр об остроумных и находчивых 
шутниках и хитрецах, которых гагаузы называют Nastradin и 
Kösä [См.: Мошков 1895, 70–83]. В них вызывает интерес острый, 
сатирический характер изображения социальных отношений, 
ставится проблема хитрости в фольклоре.

Определенные сведения о фольклоре бессарабских гагаузов и 
иллюстративные примеры самого фольклора даны В. А. Мошко-
вым в его этнографических очерках “Гагаузы Бендерского уезда” 
[См.: Мошков 1900–1902]. Исследователь считал, например, что 
большинство песен “заимствовано гагаузами от нынешних и 
бывших их соседей: болгар, молдаван и турок-осман” [Мошков 
1900, 78].

Процессы заимствования фольклорных сюжетов, мотивов, об-
разов гагаузами у южных и восточных славян, турок, молдаван и 
румын были закономерны и имели широкое распространение. 
Закономерностью является и то, что каждое заимствование пре-
терпевало модификацию в соответствии с фольклорной тради-
цией, мировоззрением и психологией гагаузской национальной 
среды.

В начале ХХ века увидела свет другая работа В. А. Мошкова – 
“Наречия бессарабских гагаузов” [Мошков 1904], в которой со-
держится большой объем гагаузского фольклора, представленно-
го не только в нескольких вариантах того или иного сюжета, но и 
с сохранением диалектных особенностей. Ценность данной ра-
боты состоит и в том, что весь фольклорный материал подан в 
академически выверенной фонетической транскрипции и рас-
классифицирован по жанрам и видам. 

Во введении к сборнику составитель особо остановился на 
сказках, отметив сжатость, лаконичность в передаче их содержа-
ния информантами, он систематизировал их в группы по действую-
щим лицам, ко многим из них привел интересные примечания в 
сравнительном плане. Судя по стилю и манере изложения, сказки 
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записаны от разных лиц. К сожалению, в сборнике нет сведений 
об информантах, лишь в некоторых случаях сообщается о том, 
где была записана та или иная сказка.

Фольклорные тексты, собранные В. А. Мошковым, были им 
же переведены на русский язык и опубликованы отдельным то-
мом, в который не вошли предисловие и оба приложения – 
1) ноты песенных жанров и танцевальных мелодий, 2) словарь 
языка бессарабских гагаузов [См.: Мошков 1904а].

В отношении гагаузских народных сказок интересны письма 
В. А. Мошкова известному российскому тюркологу В. В. Радло-
ву. В одном из них В. А. Мошков писал: “Сказок, в конце концов, 
у меня получилось так много, что вряд ли Академия согласится 
всех их напечатать, а потому произведите сами между ними 
выбор. У тех же из сказок, которые мне кажутся достойными 
напечатания, я подчеркнул заглавия красными чернилами. В них 
есть много материала, интересного с этнографической точки 
зрения” [Мошков 2004, 461].

Мы полагаем, что В. В. Радлов издал все присланное ему 
В. А. Мошковым. В академическом архиве (Петербургский фи-
лиал Архива РАН) не все рукописи, к сожалению, сохранились, 
чтобы можно было говорить об этом более основательно. 

Исследования и собранные материалы В. А. Мошкова вызва-
ли в начале ХХ в. большой интерес к гагаузам, их языку и фоль-
клору, к проблеме происхождения народа, его этнонима. Труды 
В. А. Мошкова нашли свое признание и практическое примене-
ние у тюркологов и этнологов нашего времени. Так, например, 
некоторые востоковеды активно использовали данные работы в 
своих научных публикациях, посвященных структуре тюркской 
народной поэзии [См.: Корш 1909; Линин 1926].

К рассматриваемому периоду относится публикация текста 
гагаузской народной песни, посвященной осаде Варны во время 
русско-турецкой войны 1828–1829 гг., записанной в с. Кестрич 
(ныне – квартал Виница в составе г. Варна) священником Г. Ан-
тоновым [См.: Антонов 1914]. Сама песня в сообщении переве-
дена на болгарский язык, а в справочном отделе дан ее оригинал 
[Антонов 1914, 73]. Интересно, что автор ссылается на указан-
ный выше сборник В. А. Мошкова, в котором имелся вариант 
данной песни [Антонов 1914, 73].
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Второй период (1920–1940-е гг.)
Данный период развития гагаузской фольклористики характе-

ризуется относительно небольшим числом публикаций. В 1920-е гг. 
известный гагаузский просветитель, протоиерей М. М. Чакир опу-
бликовал на румынском языке многочисленные легенды и преда-
ния, бытовавшие у гагаузов, и связанные с объяснением происхо-
ждения разного рода топонимов в Пруто-Днестровском междуречье 
[См.: Ciachir 1921–1924]. Например, только о происхождении топо-
нима “Бендеры” автор приводит четыре предания, а также дает 
подробные сведения из истории самого города. Однако эта работа 
требует критического подхода, т. к. основана в большей степени не 
на научной этимологии того или иного топонима, а на народной.

В конце 1930-х годов появилась книга болгарского гагаузове-
да А. И. Манова, посвященная гагаузам Болгарии [Манов 1938]. 
В ней были представлены сказки эсхатологического характера, 
граничащие с моральными назиданиями или притчами, анекдо-
ты и даже сказка-миф, наряду с другими фольклорными видами 
и подвидами [См.: Манов 1938, 146–156]. Данный труд, на наш 
взгляд, хоть и отличался дифференцированным подходом к видо-
вой классификации фольклорных текстов, но в большей степени 
служил дополнением и сравнением к тому материалу, что собрал 
и опубликовал впервые В. А. Мошков. В нем также отсутствует 
паспортизация фольклорных текстов, то есть нет указания, где, 
когда, кем и от кого они записаны.

Примерно в те же годы в турецких журналах печатал песен-
ный и афористический фольклор гагаузов Бессарабии П. Заврак 
(P. Zevrak) [См.: Zevrak 1938; Zevrak 1939; Zevrak 1939a], уроженец 
с. Кубей (ныне – с. Червоноармейское, Болградский р-н, Одесская 
обл., Украина).

Завершает данный период деятельность турецкого музыкове-
да В. Арсевена (V. Arseven), гагауза по национальности (до пе-
реезда в Турцию носил имя V. Öküzçü), уроженца с. Баурчи 
Чадыр-Лунгского р-на (Гагаузия, Молдова). Им опубликован ряд 
научных статей о гагаузских народных песнях в музыкальной эн-
циклопедии [Arseven 1947–1948].

Третий период (1950–1980-е гг.)
В течение третьего периода, охватившего собой почти всю 

вторую половину ХХ в., шло интенсивное и плодотворное науч-
ное исследование гагаузского фольклора.
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В конце 1940-х – начале 1950-х гг. для гагаузской фолькло-
ристики открывается новая страница ее истории в связи с науч-
ной деятельностью Л. А. Покровской. Записанный и изученный 
ею фольклор гагаузов Молдавии и Украины послужил для напи-
сания не только кандидатской диссертации “Песенное творчество 
гагаузов” [Покровская 1953], но и для фундаментальных трудов 
по гагаузскому языку [Покровская 1964; Покровская 1978]. Вопро-
сы классификации песенного материала, его идейно-тематический 
и художественный анализ содержатся и в докладе Л. А. Покров-
ской на Первом конгрессе балканских исследований [Покров-
ская 1966].

В 1980-е гг. на Всесоюзной студии грамзаписи “Мелодия” 
дважды выпускались грампластинки вместе с научными статья-
ми Л. А. Покровской, знакомившими с новыми записями гагауз-
ских народных песен из коллекции фольклориста [Стерео 1980; 
Покровская 1989]. В эти же годы с Л. А. Покровской тесно со-
трудничает гагаузский композитор М. М. Колса. Им проведены 
сбор и изучение гагаузского музыкального и хореографического 
фольклора [Колса 1981; Гагауз 1982; Колса 1983; Колса 1989].

После официального введения в 1957–1958 гг. письменности 
для гагаузского языка (на основе графики русского языка) из пе-
чати вышел первый фольклорно-литературный сборник на языке 
оригинала [Танасоглу 1959]. Во введении составитель сборника 
Д. Н. Танасоглу рассказывает об истории сбора и публикации 
произведений устного народного поэтического творчества гагау-
зов, обзорно характеризует виды гагаузского фольклора, предла-
гая следующую классификацию сказок:

а) сказки о животных, которым больше подходит название 
“детские сказки”;

б) волшебные сказки, которые повествуют о том, чего не бы-
вает в жизни. В них участвуют такие сказочные герои, как Miti-
ayı-oolu, Taş-Falayan, Gürgen-Kıran, Uzun sakallı dädu, Balaur и 
другие;

в) исторические сказки;
г) бытовые сказки: в них умный, прилежный, справедливый 

герой (Balakir, Ganiş, Todur) побеждает глупого, ленивого, жесто-
кого чиновника или попа [См.: Танасоглу 1959, 12–13].

В сборнике напечатано немного сказок, но в примечаниях к ним 
составитель не сообщает подробных сведений об информантах, 
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лишь указывает в оглавлении имена собирателей. Кроме того, 
обращает на себя внимание такой элемент классификации, как 
исторические сказки. Полагаем, что автор им определяет пред-
ставленные в сборнике легенды и предания, оформленные по 
сказочному канону. Тем не менее сборник получил хорошие от-
зывы в прессе и среди читателей, сыграв важную роль в подъеме 
интереса к языку, истории, фольклору и литературе не только 
среди гагаузов, но и со стороны родственных и соседних наро-
дов.

Фольклором гагаузов Средней Азии занимались ташкентские 
филологи Р. И. Бигаев, П. А. Данилов, М. У. Умаров [См.: Би-
гаев 1960; Бигаев 1960а]. К сожалению, гагаузские народные 
куплеты-четверостишия (maani) записаны собирателями с иска-
жениями, вследствие чего появились досадные неточности и в 
переводе.

После научных экспедиций, проведенных в 1955–1956 гг. в 
места поселения гагаузов (Семипалатинская область), казахский 
ученый А. С. Аманжолов записал 30 сказок, множество песен, 
загадок, пословиц, частично их опубликовал [См.: Аманжолов 
1964; Аманжолов 1965], однако бо́льшая часть собранного им 
материала, представляющего научный интерес, до сих пор не из-
дана.

Польский тюрколог Вл. Зайончковский (Wł. Zajączkowski) 
занимался долгое время исследованием языка и фольклора гагау-
зов Болгарии. В одной из своих работ, посвященных этим темам, 
он отмечает, что “в меткой, образной, лаконической форме по-
словицы и поговорки гагаузов отражают их мировоззрение, нормы 
общественной морали и религиозной жизни, а также отношения 
к окружающей их природе” [Zajączkowski 1962, 127]. Паремии 
гагаузов Болгарии транскрибированы кириллическим письмом 
согласно Правилам орфографии гагаузского языка [Правила… 
1958].

Вл. Зайончковский в другой своей работе представил гагауз-
ский фольклор в широком тематическом и жанрово-видовом диа-
пазоне [См.: Zajączkowski 1966]. Достойным внимания считаем 
то обстоятельство, что после каждого текста собирателем указа-
ны имена и возраст информантов, а также место их записи, язык 
же сказок пестрит турецкими заимствованиями. Отличается 
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данная работа от предыдущей не только объемом, но и тем, что 
фольклорные тексты поданы на гагаузском языке латинской гра-
фикой.

Исторические песни гагаузов Северо-Восточной Болгарии 
стали объектом специального изучения для болгарского краеведа 
Кр. Баева [См.: Баев 1964]. Статья содержит 18 песен, переве-
денных на болгарский язык и распределенных на 5 групп. Автор 
проводит идейно-тематический анализ песен, отмечает их строй-
ную композиционную структуру, лиро-эпическое изложение, 
присутствие в некоторых из них лирического героя [Баев 1964, 
73–74].

Гагаузский фольклор в течение всего рассматриваемого пе-
риода постоянно публиковался в литературной обработке на 
страницах учебных (в 1958–1962 гг.) и периодических изданий 
(на страницах газет “Молдова сочиалистэ”, “Знамя”, “Ленинское 
слово”), выходил в составе отдельных сборников на гагаузском, 
румынском, русском, украинском языках или использовался в 
аналитических статьях, посвященных устному народному поэти-
ческому творчеству.

Так, например, составители сборника на русском языке 
Ю. Лопатков и А. Тукан [Лопатков 1958] не задавались целью 
глубоко исследовать гагаузскую народную сказку. Они только хо-
тели познакомить русскоязычного читателя с неизвестным для 
него пластом гагаузской духовной культуры.

Но из этого сборника видно, что такие сказки, как “Чимана и 
Манчу”, “Девочка Сойка”, “Два брата”, составлены на сюжеты, 
которые встречаются и в русском, и в румынском, и в турецком 
фольклоре. Однако все они приспособлены к своим, местным 
условиям жизни, выражая особым художественным образом свое 
отношение к действительности.

Фольклорный сборник на материале гагаузского села Копчак 
Чадыр-Лунгского района МССР, составленный писателем Н. И. Ба-
боглу, содержит все основные жанры и виды словесного народ-
ного творчества в их вариантах и разнообразии [Бабоглу 1969]. В 
нем также нет сведений об информантах.

Фольклор как этнокультурный феномен в жизни гагаузов вы-
ступает в научных и научно-популярных статьях российского этно-
графа М. Н. Губогло [Губогло 1968; Губогло 1969; Губогло 1971].
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Несколько оригинальных гагаузских народных сказок и анек-
дотов в обработке и в переводе на русский язык были использо-
ваны гагаузоведом Г. А. Гайдаржи в подготовке его трудов по 
гагаузскому синтаксису [Гайдаржи 1973, 81–88; Гайдаржи 1981, 
109–121].

Научный интерес представляют и две народные сказки на га-
гаузском языке с подстрочным переводом на румынский язык, 
осуществленным филологами Е. К. Колца и Н. М. Бэешу, поя-
вившиеся в фольклорном сборнике “Фрумос е ла шезэтоаре” 
[Фрумос 1983, 248–249, 254–257]. Одна из сказок – “Тингир-
лингир ли-ки-ки” – носит кумулятивный характер, что встречает-
ся не так часто в сказочном творчестве у гагаузов. 

В этом же сборнике мы находим обрядовый фольклор гагау-
зов, подготовленный к печати гагаузоведом С. С. Курогло [Фру-
мос 1983, 36–39, 46–55]. Ранее С. С. Курогло опубликовал свои 
исследования по прикладным аспектам устного народно-поэти-
ческого творчества гагаузов [См.: Курогло 1969, 173–188; Курог-
ло 1972, 149–166; Курогло 1984, 155–159].

Исследованиями в области устного фольклора гагаузов зани-
мался в последние годы жизни видный румынский тюрколог 
М. П. Губоглу. Ученый оставил нам несколько своих работ 
[Guboglu 1981; Guboglu 1987; Guboglu 1990]; в одной из них им 
прослеживается связь гагаузов с огузскими кочевыми племенами 
через сохранение у первых культа волка [См.: Guboglu 1981, 13].

Изучением и публикацией гагаузского фольклора занимались 
также румынские тюркологи М. Экрем [См.: Ekrem 1981, 76–78] 
и Э. Махмут [См.: Mahmut 1991].

В болгарских публикациях 1980-х гг. гагаузские народные 
песни выступают в качестве сопроводительного и вспомогатель-
ного материала при описании в основном календарных празд-
ников и обрядов [Георгиева-Коларова 1982; Градешлиев 1991; 
Тодорова 1987]. 

Четвертый период (конец ХХ – начало ХХI вв.)
Отметим в самом начале рассмотрения этого периода, что с 

возобновлением преподавания родного языка в школах гагауз-
ский фольклор вошел в учебные пособия и хрестоматии [См., 
напр.: Гагауз 1986; Литература 1988]. В них мы находим попыт-
ки общей характеристики и анализа содержания различных 
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видов и жанров гагаузского фольклора с художественно-эсте-
тической и педагогической стороны.

Возобновились и публикации гагаузского фольклора на стра-
ницах районных газет: “Ленинское слово”, “Знамя”, “Путь к ком-
мунизму”, “Свет Октября”, “Слава”, а также в газетах на родном 
языке – “Ana sözü” (“Родное слово”), “Halk Birlii” (“Единство 
народа”), “Gagauz sesi” (“Гагаузский голос”), в журналах “Kırlan-
gaç” (“Ласточка”), “Gagoğuz” (“Гагауз”), “Sabaa yıldızı” (“Утрен-
няя звезда”), “Güneşçik” (“Солнышко”). 

Интерес общественности вызвал небольшой сборник волшеб-
ных сказок мифологического содержания на гагаузском языке 
“Дев адамын оолу” [Булгар 1990], в котором его автор – 
С. С. Булгар – соединил несколько сюжетов при помощи одного 
сквозного героя, позаимствовав часть из них (о rusáli, например) 
из указанной выше фольклорной коллекции В. А. Мошкова [См.: 
Мошков 1904, 33–34]. В предисловии к нему под названием “В 
соавторстве с народом” литературовед П. А. Чеботарь сообщает 
нам следующее: “Мифологическая система гагаузов преимуще-
ственно христианская. Гагаузы как народ сформировались на 
Балканах, где они вместе с другими балканскими народами при-
няли христианство. Однако внимательный анализ показывает, 
что в гагаузском фольклоре (особенно в сказках) сохранились и 
отголоски языческих верований” [Булгар 1990, 3].

Внимание данному сборнику было уделено и в статье 
В. И. Сырфа “Mitologismul poveştii magice găgăuze” [Sârf 1996, 
11]. В ней выявляются основные элементы мифологии в гагауз-
ской народной волшебной сказке: 

а) чудеса, которые происходят или по воле персонажей, обла-
дающих волшебными способностями, или по воле чудесных жи-
вотных, или при помощи волшебных предметов; 

б) персонажи фантастического характера, такие, как rusáli, 
колдуньи Cadı-Bábusu и Cadı-Kızı, девятиглавый дракон (ajder) и 
другие;

в) мотивы и сюжеты, в которых просматриваются зачатки сло-
весной магии древних тюрок, их мифологические представления 
о природе и обществе.

Фольклорист и краевед М. А. Дурбайло в одной из своих науч-
ных статей приводит ряд мифологем, сохранившихся в сказочном 
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эпосе гагаузов: “В гагаузских сказках герой обычно спускается в 
другое царство (мир мертвых) через отверстие (дыру, яму, рас-
щелину) в земле. Как правило, неподалеку растет огромное дере-
во, являющееся своего рода ориентиром для спуска на тот свет. 
В сказках это дерево вырывает с корнем длиннобородый старик 
и тащит за собой в нижний мир” [Дурбайло 1990, 34].

М. А. Дурбайло наполнила свою статью многочисленными 
сюжетными и образными параллелями религиозно-мифологи-
ческого характера в международном масштабе – от Дальнего 
Востока до Балкан.

В предисловии к сборнику текстов гагаузских баллад [Дур-
байло 1991] М. А. Дурбайло приводит первичный свод, система-
тизацию и краткий научный анализ фольклорных произведений, 
отражающих как исторические реалии, так и мифологические 
представления, верования, обычаи и обряды далеких предков.

Изучению песенного творчества гагаузов М. А. Дурбайло 
посвятила несколько статей научного характера [См.: Дурбайло 
1992; Дурбайло 1992а]. Песни разного жанра, собранные 
М. А. Дурбайло в 1969–1980 гг. в гагаузских селах Молдавии и 
Украины, с указанием паспортных данных и нотно оформлен-
ные, составили академический сборник гагаузских народных пе-
сен [Durbaylo 2001].

Несколько изданий сказок на гагаузском и украинском языках 
осуществил журналист С. Ф. Келарь [Келар 1990; Келар 1992; 
Келар 1993; Келар 2003]. Автор-составитель представил украин-
скому читателю многообразие сказочного материала у гагаузов, 
собранного из разных источников, дал ему общий и предвари-
тельный анализ, отметив неразрывную связь сказки с тради-
ционно-бытовой культурой народа, с его историей [См.: Келар 
1993, 21–26].

Ряд работ, посвященных гагаузам, в т. ч. и их фольклору, были 
изданы в Турции [См., напр.: Argunşah 1991; Güngör 1991, 25–
355]. Представленные в них материалы носят, на наш взгляд, 
обзорно-ознакомительный и в то же время селективный характер 
для турецкого читателя, повторяя собой изданные ранее произве-
дения устного фольклора, только в других странах. Ценным для 
нас является то, что в данных трудах сконцентрирован практи-
чески весь гагаузский фольклор в общем виде.
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Фольклорист Л. С. Чимпоеш в одной из своих статей [Чим-
поеш 1992, 227–234] высказывает предположение, что миф об 
одноглазых аримаспах (сказочных обитателях Севера) у греков 
трансформировался в миф о Полифеме, прообразом которого мог 
быть старший брат чудовища Депегёз, распространенного в древ-
неогузской эпической традиции.

В другой своей статье Л. С. Чимпоеш развивает тему в сопо-
ставительном и сравнительно-типологическом плане, отмечая 
общие черты и особенности изображения одноглазых великанов 
в эпосе разных народов [Чимпоеш 1996, 11]. Тем самым автор 
проводит связь гагаузского мифологического фольклора с тако-
вым у народов Евразии.

В обзорной статье по устному народному творчеству гагаузов 
Л. С. Чимпоеш дает краткую характеристику гагаузской народной 
сказке, рассматривая разнообразие ее сюжетов и традицион-
ную классификацию на сказку о животных, волшебную и быто-
вую сказку. К последнему разряду автор отнес разновидность 
сатирико-юмористических сказок, известных нам больше как 
анекдоты о Kösä или о Nastradin Hoca [Чимпоеш 1995, 12].

Монографическое исследование дастана как вида гагаузского 
фольклора, проведенное Л. С. Чимпоеш на основе собранного 
материала [Чимпоеш 1997], констатирует тот факт, что у гагаузов 
есть свой героический и романический эпос. 

Автор путем сравнительно-типологического анализа выявляет 
общность эпических сказаний гагаузов с произведениями подоб-
ного содержания у других тюркских народов, а также их специ-
фику, выраженную в географических реалиях и исторических 
условиях развития. Зафиксированные исследователем тексты от-
личаются отсутствием эпической широты, обилия сцен, эпизо-
дов, образов, близостью к современному быту.

Отмечается также, что “дастан как эпическое произведение у 
гагаузов близок по форме и художественному изложению к на-
родным сказкам…” [Чимпоеш 1997, 24]. Думается, что это не 
случайно. Тот или иной дастан не просто механически заим-
ствуется гагаузами Северо-Восточной Болгарии, Северного Кав-
каза, Средней Азии и Казахстана у соседних по проживанию 
восточных народов, а творчески усваивается и перерабатывается. 
Сильное развитие сказочного эпоса у гагаузов диктует переход 
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героического эпоса (или романического) в богатырскую или 
классическую волшебную сказку.

Систематизацию и художественно-поэтический анализ детско-
го песенно-обрядового фольклора гагаузов впервые осуществили 
в небольшом научном исследовании С. С. Курогло и Л. П. Во-
робьева [Курогло 1996].

Отдельными сборниками увидели свет гагаузские лирические 
куплеты-четверостишия maani [Курогло 1998], народные песни 
гагаузов Молдовы [Moldova 2003].

Исследованию жанра maani в гагаузском фольклоре уделено 
внимание в публикациях Л. А. Баурчулу [См., напр.: Баурчулу 
1995, 423–432] и Ф. И. Арнаут [См.: Arnaut 1999]. Диссертация 
Ф. И. Арнаут посвящена сравнению гагаузских maani с образца-
ми аналогичного типа в турецком и азербайджанском фольклоре.

Отдельные аспекты в плане изучения гагаузской народной 
волшебной сказки, представленные В. И. Сырфом в статьях 
[См., напр.: Сырф 1996; Сырф 2000], были объединены в его дис-
сертационном исследовании [Sârf 2001]. В диссертации осущест-
влен структурно-функциональный анализ сказки, рассмотрены 
вопросы типологического сходства, национального своеобразия 
и заимствования в сказке, определено место волшебной сказки в 
системе традиционных жанров и видов гагаузского фольклора.

Автор пришел к выводу, что гагаузская народная волшебная 
сказка как результат социального и культурного развития в тече-
ние длительного исторического периода содержит в себе влияние 
различных эпох. Этот фактор определил ее специфические черты 
на уровне микроструктуры.

В течение всего рассматриваемого периода гагаузский фоль-
клор многократно выступал в качестве историко-этнографического 
[См., напр.: Матеева 1999; Никогло 2004, 44, 139; Губогло 2005, 
408–446] или этнолингвистического источника [См.: Димитрова 
1999; Коларова 1999; Soroçanu 2006; Трефилова 2008]. Представ-
ляет определенный интерес историография гагаузской фольклори-
стики в болгарской научной литературе [Милиш 2001, 150–163].

Популярные гагаузские народные сказки, печатавшиеся ранее 
в различных изданиях [См., напр.: Бабоглу 1969, 181–193], были 
помещены в сборник “Мыр-Мыр Котобан”, составленный на га-
гаузском языке В. М. Бошковым [Бошков 1996].
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Особо следует остановиться на последнем сборнике гагауз-
ских народных сказок в русском переводе [Чеботарь 1998]. Сбор-
ник носит популяризаторский характер, снабжен в необходимых 
случаях пояснением гагаузских слов, в оглавлении указываются 
имена собирателей.

Тексты расположены без видового деления, хотя и сгруппиро-
ваны по основным разновидностям сказки, а в конце сборника к 
бытовым сказкам примыкают анекдоты и небылицы.

Полагаем, что такой сборник должен был бы содержать в пер-
вую очередь оригинальные национальные тексты с обязательным 
сохранением диалектных особенностей, а при переводе следова-
ло бы стремиться к тому, чтобы точнее передать по-русски суть 
поэтической мысли.

Как видно, усилия фольклористов и литераторов в области 
сказок были в основном направлены на их публикацию, а не на 
их изучение – о гагаузской народной сказке до сих пор нет ни 
одной работы монографического плана, в отдельных статьях 
говорится лишь о волшебной сказке или в общих чертах. Изда-
вавшиеся ранее сборники носили популярный характер: в них 
допущены произвольные литературные правки, нет текстологи-
ческих и научных комментариев с указанием вариантов сказок. 

Важной задачей гагаузской фольклористики считаем созда-
ние Указателя сказочных сюжетов по международной системе, 
что позволит определеннее выявить характер и своеобразие га-
гаузского сказочного сюжета, а также сопоставить гагаузскую 
народную сказку с мировой по вопросам типологии и заимство-
вания.

На повестке дня приведение в систему и классификация 
прозаических и афористических жанров, народного театра, игро-
вого и детского фольклора гагаузов, дальнейший структурно-
функциональный анализ фольклорных произведений, особенно-
го внимания требует к себе изучение генезиса и языка фольклора. 
Основой для такого изучения и главной задачей для фольклори-
стов, краеведов и любителей традиционного народного творче-
ства продолжает оставаться собирание и эдиция текстов гагауз-
ского фольклора, вобравшего в себя мудрость и жизненный опыт 
поколений, ставшего одним из самых прекрасных художествен-
ных памятников духовной культуры народа.
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РОЛЬ ОБЫДЕННОГО ЖЕЛАНИЯ В ДУХОВНОЙ
ПРАКТИКЕ РАННЕГО ХАСИДИЗМА

Введение
Основоположник научного хасидоведения Шимон Дубнов от-

мечал в своем исследовании, что быстрое распространение хаси-
дизма среди евреев Восточной Европы во многом объясняется 
близостью учения этого религиозного движения нуждам и чая-
ньям простонародья. В то время как раввинская элита посвящала 
жизнь изучению тонкостей закона, хасидские цадики говорили о 
вреде аскетизма, утешали в горе и сулили исполнение желаний 
верующих идущим их путями1. Факт распространения веры в чу-
деса и повышенный интерес к исполнению желаний у последо-
вателей нового религиозного движения никто из исследователей 
не отрицал. Но со временем наметилась тенденция рассматривать 
аспект исполнения желаний верующих либо как нечто второсте-
пенное и для элиты незначимое, либо как важный вспомогатель-
ный элемент, благоприятствующий реализации многосложных 
мистических концепций. Ярким представителем первого подхода 
был М. Бубер, усматривающий в хасидской доктрине господство 
философии диалога2. Г. Шолем3, М. Идель4, Б. Зак5, И. Эткес6 
рассматривали проповеди, ведущие речь об исполнении желаний 
верующих цадиком, в качестве составляющей учения о вознесе-
нии праведного в мир божественной плеромы. Между тем, много-
численные факты свидетельствуют о том, что поучения хасидов о 
силе желания не всегда увязывались с техниками мистической 

1 Dubnov S Toldot ha-hasidut. Tel Aviv 1960. C. 34–36, 56–59.
2 Buber M. Be-Pardes ha-hasidut. Jerusalem, 2001.
3 Шолем Г. Основные течения в еврейской мистике. Иерусалим–

Москва, 2004. С. 419–421.
4 Idel M. Hasidism, Between Ecstasy and Magic. New York, 1995. C. 80–

200.
5 Sack B. Iyun be-hashpaat r.Moshe Qordovero al ha-hasidut // Eshel 

Beer Sheva. 1986. № 3. С. 229–246. Sack B. Iyun be-Torato shel Hoze mi-
Lublin // Tsadiqim ve-anshey maase: Mehqarim ba-hasidut Polin. Jerusalem, 
1994. C. 219–240.

6 Etkes I. Hasidut breshita. Tel-Aviv, 1991. C. 20–40.
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медитации. И в тех случаях, когда подобная связь проговарива-
лась, упомянутые реалии божественного мира играли в пропове-
ди лишь вспомогательную роль. Такое положение вещей требует 
дальнейшего обстоятельного анализа вышеуказанной темы. С 
его помощью возможно будет дать ответ на вопросы: 1. Являлась 
сила желания основой самостоятельного направления в духовной 
практике хасидов? 2. Если это так, то была ли Лиона равной по 
значимости элитарным медитативным техникам или только пер-
вой ступенью для начинающих? Рассмотрению этих вопросов 
посвящается настоящая статья.

Исследование роли обыденного желания в духовной практике 
раннего хасидизма
Следуя традиции мистиков аскетов средних веков, основопо-

ложники хасидизма призывали своих последователей отречься 
от суетных желаний, целиком посвятив все свои помыслы и 
устремления одной праведной цели единения с первоисточником 
всего сущего. В их поучениях многократно подчеркивается, что 
во время молитвы человек должен совершенно забыть о себе и 
предаться созерцанию мира горнего. При этом ему следует за-
быть свои мелочные нужды, отвлекающие от помыслов о возвы-
шенном. Молиться нужно только о благе Шехины, божественном 
начале, присутствующем в мире дольнем, которое разделяет вме-
сте с избранным народом все тяготы изгнания7. “Да не молится 
человек о нуждах своих, но пусть он всегда возносит молитвы о 
Шехине, чтобы была избавлена она от мук Галута. В Зогаре на-
зывают тех, кто молится о себе, а не о Шехине, собаками, нагле-
цами, говорящими гав-гав8”9. «[Слышал я от] Дувбера, Маггида 
праведного: “Да не придет тебе в голову во время молитвы твоей 
молиться о себе или о своей жене, о детях своих и о домочадцах 
твоих. Только о Шехине”»10. Наряду с мистическими в ход шли и 

7 Schatz-Uffenheimer R. Ha-hasidut ke-mistika. 78–86. Schatz-Uffen-
heimer R. Hasidism as Mysticism. C. 144–150. Weiss J. Petitionary Prayer 
in Early Hasidism // Studies in Eastern European Jewish Mysticism. Oxford, 
1985. C. 126–129.

8 По-арамейски повелительное наклонение глагола “дай” произно-
сится как “гав”.

9 Dov Ber mi-Mezhirech. Magid dvarav le-Yaaqov. C. 25.
10 Benyamin mi-Zalorzez.Turey Zahav. Mahilev, 1816. C. 5d.
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нравственно-этические доводы. Маггид из Межирича рассказы-
вал своим хасидам притчу о царе, управлявшем огромным госу-
дарством, который из-за стонов и причитаний жалкого раба 
должен был бросить все свои дела и разбираться, в чем у проси-
теля проблема, что неблаготворно сказывается на судьбе всего 
царства. Памятуя об этом, всякий молящийся должен задуматься 
о том, достойны ли его мелочные нужды того, чтобы утруждать 
ими Владыку Вселенной11. Выступая столь решительно против 
обращений молящегося с просьбами к Создателю, Дов Бер учил, 
что поток высшей милости нисходит на верующего вследствие 
осуществления предписанного ему медитативного богослуже-
ния, что, в свою очередь, приводит к исполнению желаний пра-
воверного. “Когда он [молящийся] желает попросить что-нибудь 
у Творца, – да будет Он благословен! – ему следует помышлять о 
том, что душа его есть орган Шехины, что он является как бы ка-
плей в море. Он должен сформулировать свою просьбу таким об-
разом, чтобы она была посвящена нуждам Шехины... Только если 
он соединится с Шехиной должным образом, поток божествен-
ной милости изольется на него... Ему должно представить себе, 
что он является сосудом. Помысел его и речь при этом суть 
миры, которые расстилаются, то есть мир речи, который суть 
Шехина, просит у мира мысли нечто для нужд речей [произне-
сенных во время молитвы]. Когда свет Создателя – да будет Он 
благословен! – войдет в его мысль и речь, ему следует просить, 
чтобы поток [божественного света] снизошел в его речи из мира 
мысли. Благодаря этому Создатель оказывается заключенным в 
наших просьбах... Израиль превращает слова уст своих в сосуды, 
чтобы Шехина пребывала в них”12. Таким образом, во время мо-
литвы человек последовательно соединяется с Шехиной (миром 
божественной речи, творящим словом Божьим) и миром боже-
ственной мысли. Все его устремления обращены к нуждам Шехи-
ны, претерпевающей все невзгоды вместе с народом Израиля. 
Вследствие этого из мира высшей мысли нисходит поток боже-
ственной милости, который изливается на человека и произноси-
мые им слова молитвы. В этих словах соединяются направляющий 
замысел и творящая речь Господа. Поэтому выраженные ими 

11 Likutey Ykarim. Lemberg, 1868. C. 7a.
12 Dov Ber mi-Mezhirech. Or Emet. C. 39c.
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просьбы исполняются. М. Идель характеризует изложенную в 
данном поучении схему духовной практики как мистико-маги-
ческую. В ней неразрывно связаны традиционная мистическая 
техника, обеспечивающая подвижнику единение с Творцом, и 
магическая практика, позволяющая преображать материальный 
мир благодаря умелому воздействию на высшие силы13. Ярким 
примером магических интенций молитвенного служения после-
дователей Бешта является следующее высказывание р. Элиэзера 
Липы из Лизенска: “Мы осуществляем посредством молитвы ис-
целение больных и удовлетворяем все прочие нужды людей, ибо 
мы своей молитвой низводим Его Божественность – да будет Он 
благословен! – в тот из высших миров, который соответствует 
этим нуждам. Тогда поток благ изливается в этот мир как для 
многих, так и для отдельных [просителей]”14.
Но наряду с вышеуказанными суждениями в проповедях ха-

сидов встречается немало таких, в которых обращение к Творцу 
с прошениями допускается, а порой деяния такого рода безмерно 
восхваляются.
Некоторые из последователей Бешта полагали, что человеку, 

оказавшемуся в затруднительной ситуации, следует разрешать 
обращаться к Создателю с просьбами во время молитвы. В про-
тивном случае уныние овладеет его душой, и он не сможет осу-
ществлять богослужение надлежащим образом, помышляя только 
о величии Творца. Леви Ицхак из Бердичева, ссылаясь на поуче-
ние р. Дов Бера из Межирича, которое не приводится в извест-
ных на сегодняшний день собраниях проповедей Великого Маг-
гида, утверждал, что просительная молитва о повседневных 
надобностях человека желанна Творцу. Ниспослание благ без-
мерно любимому Создателем народу Израиля доставляет Ему 
наивысшее наслаждение. Поэтому Господь наделяет праведных, 
богобоязненных людей желаниями, чтобы они обращались с 
просьбами об их исполнении15. Таким образом, моление человека 
о его будничных нуждах является не достойным осуждения 
утруждением Владыки мира, но, напротив, – одним из важнейших 

13 Idel M. Hasidism, Between Ecstasy and Magic. С. 169–170.
14 Eliezer Lipa mi-Lizensk.Or le-Zadik. Jerusalem, 1975. C. 70.
15 Levy Izhak mi-Berdichev. Kdushat ha-Levy. Jerusalem, 1958. C. 76b–

77a.
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путей праведного богослужения. Эта доктрина получила широ-
кое распространение в хасидских кругах16.
Согласно сообщению р. Шломо из Луцка, р. Дов Бер Магид 

из Межирича учил: “Каждый день проси [у Господа] о нуждах 
своих: исцелении, пропитании и прочем. Поясняется это прит-
чей. Некий царь нанял работника, чтобы тот ухаживал за садом 
его, усладе и неге царей, насаждая растения и взрыхляя почву. 
Работник тот нуждается в пропитании и прочих вещах, необхо-
димых, дабы заниматься ему работой царской. Устыдится ли ра-
ботник всякий день требовать удовлетворения нужд его перед 
лицом царя, поскольку занимается он его имуществом и делает 
работу для него. С другой стороны будет для царя наслаждение 
(таануг) и слава (тиферет) великая от этого, и даст он ему все, 
что просит тот, с радостью”17.
На первый взгляд может показаться, что в данном случае речь 

идет о повседневной молитве простого еврея, которая не может 
быть сопоставлена по своей значимости и сакральной силе с ме-
дитативной практикой истинно благочестивого человека. Но со-
гласно учению Магида, одним из наиболее важных аспектов 
служения Создателю является доставление Ему наслаждения 
(таануг). Ублаженный владыка Вселенной, обретая довольство 
собою (гитпаарут), щедро одаривает творение всеми возможны-
ми благами. Мир горний и мир дольний приближаются друг к 
другу, что знаменует момент вожделенной гармонии18. Таким об-
разом, просительная молитва, в истолковании значения которой 
употребляются ключевые для учения р. Дов Бера слова “таануг” 
и “тиферет”, судя по всему, рассматривается в данном случае как 
один из важнейших элементов сакрального служения. Согласно 
воззрениям ученика Магида р. Леви Ицхака из Бердичева, Го-
сподь специально посылает человеку желания, чтобы тот обра-
тился к нему с просительной молитвой19.
Следует отметить, что, согласно воззрениям основоположни-

ков хасидизма, обыденные желания не только евреев, но также и 
16 Schatz-Uffenheimer R. Ha-hasidut ke-mistika. C. 86–90. Weiss J. Peti-

tionary Prayer in Early Hasidism. C. 129–130.
17 Schatz-Uffenheimer R. Ha-hasidut ke-mistika. C. 87.
18 Dov Ber mi-Mezhirech. Magid dvarav le-Yaaqov. C. 76, 312 и др.
19 Schatz-Uffenheimer R. Ha-hasidut ke-mistika. C. 88.
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иноверцев возможно надлежащим образом использовать в деле 
священного служения. “Когда еврей занимается Торой в великом 
экстазе, тогда молитва его достигает небес и будет принята в ми-
рах высших, и изливает изобилие благ на все творения, жаждущие 
его молитвы. Даже чужак, который не из сыновей Израиля, если 
попросит у него, чтобы помолился за него ради какой-нибудь его 
надобности, и цадик этот видит, что будет благодаря этому про-
славление Господа (Его Великого Имени), то сможет немедленно 
осуществить желаемое им молитвой своей. Тогда увидит соб-
ственными глазами этот необрезанный, что близок Господь молит-
ве цадика и принимает ее без промедления. И этим возвышается 
Израиль в глазах народов, ибо они видят воочию, что Святой, да 
будет Он благословен, близок к ним и внемлет их молитве”20.
Среди основоположников хасидизма наиболее убежденным 

апологетом необходимости испрашивать у Бога благ, относящих-
ся к сфере повседневных забот верующих (здоровья, материаль-
ного достатка и т. д.), был р. Элимелех из Лежайска. Согласно 
его мнению, истинный цадик обязан заботиться о материальном 
и духовном благополучии своих хасидов. Он доставляет Творцу 
великое удовольствие тем, что освобождает его от необходимо-
сти беспокоиться о повседневных материальных потребностях 
правоверных. Посредством молитв и добрых дел цадик обеспе-
чивает всех тех, кто обращается к нему с просьбами, заработком, 
добивается ниспослания им детей, исцеляет их от болезней. Бла-
годаря тому, что в момент единения с Творцом истинный правед-
ник проникает в высшие миры, над которыми не властны законы 
справедливости и воздаяния за содеянное, и где пребывает лишь 
любовь и безграничное милосердие, он может отменить любой 
приговор небесного суда и выполнить любое желание. Он спосо-
бен также вознести в эти высшие миры душу любого из своих 
хасидов. Цадик должен быть добрым пастырем, который знает 
нужды своей паствы и всегда готов прийти на помощь21. Учение 

20 Kalonymus Kalman Epstaein. Maor Меор ve-Shemesh. Parashat va-
Ethanan. Подробнее об этом см. Туров И. Влияние учения раннего хаси-
дизма на еврейско-славянские отношения // Наукові записки Національ-
ного університету “Острозька Академія”. № 5, 2011. С. 16–32.

21 Dubnov Toldot ha-hasidut. C. 180–186. Jacobs L. Hasidic Prayer. 
C. 129–130. Nigal G. Mehkarim be-hasidut. T. 1. C. 132–148. Etkes I. Ha-
sidut breshita. C. 74–75.
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Элимелеха из Лежайска оказало большое влияние на Якова Иц-
хака из Люблина, р. Калонимоса Кальмана Эпштейна, р. Исраэля 
Маггида из Козениц, Менахема Мендела из Риманова и др.22 В 
течение первой половины XIX в. эта доктрина стала наиболее 
распространенной и влиятельной в хасидском обществе. При 
этом многие из лидеров хасидов неизменно подчеркивали, что 
хотя они способствуют исполнению желаний простых людей и 
веселятся вместе с ними, истинные устремления праведных 
принципиальным образом отличны от тех, которые свойственны 
основной массе верующих. Характерным примером такого рода 
суждений является притча Якова Йосефа из Полонного о пире 
царского сына. “Скажем притчу о царе, единственный сын кото-
рого был уведен в плен, самый тяжкий из всех возможных. Про-
шло много времени, и явилась надежда выкупить его и вернуть 
его отцу. Через многие срока и лета прибыло ему письмо отца 
его царя, дабы не отчаивался он, что может быть забыт он цар-
ской милостью в волчьем сборище, ибо все еще протянута рука, 
дабы возвратить его отцу, посредством множества усилий воен-
ных и мирных. И немедленно возрадовался царский сын великой 
радостью, не взирая на то, что послание было тайным и нельзя 
было ему радоваться открыто. Что же он сделал? Пошел с жите-
лями того города в дом вина или иное торговое место, и они ве-
селились от вина весельем материальным, а он же радовался 
посланию отца”23. Радость истинного подвижника, именуемого 
царским сыном, может выражаться в поведении, подобном по-
ступкам прочих людей. Он может пить вино, петь песни и выгля-
деть заурядным весельчаком. Но его веселье по сути своей 
является духовным актом, мотивированным связью с Создате-
лем. Оно не имеет ничего общего с обыденной бытовой радо-
стью окружающих. Последняя необходима лишь как фон, как 
защитная оболочка, позволяющая совершенному не скрывать 
свои чувства и не стесняться их. 
Но в данном случае, как и во многих других, подобных ему, 

основоположники хасидизма, высказав и красиво обосновав 
22 Landau B. R. Elimelekh mi-Lizhansk // The Encyclopedia of Hasidism. 

C. 111.
23 Yaaqov Yosef mi-Polonoye. Toldot Yaaqov Yosef. Parashat Kodashim, 

ot 1.
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некий тезис, в дальнейшем переходят к обоснованию другого, 
противоречащего ему. Достаточно часто в их проповедях речь за-
ходит о великой ценности мирских вожделений совершенных 
праведников.
Р. Дов Бер Магид из Межирича учит: “Праведник (цадик) вла-

ствует над страхом божьим (Цар. 2, 23:2) – цадик превращает 
меру суда в меру милосердия. Приведем для примера притчу: 
когда младенец желает какой-то вещи, от которой он получает 
удовольствие, то отец его, из-за любви к младенцу, наслаждается 
тем, что эта вещь есть у младенца. Выходит, что младенец по-
рождает наслаждение этой вещью у отца своего. И также, к при-
меру, другая притча, когда есть боль у человека в ноге его, 
порождает она в помыслах желание прекратить ее, ибо они [че-
ловек и его нога] единое целое. Таким же образом и цадик, когда 
прилеплен (дабук) к Создателю благословенному, все, чего ему 
не хватает, порождает свыше желание в Создателе благословен-
ном. Приведенная нами первая притча относится к сути сказан-
ного мудрецами, что заповедь в субботу есть и пить. На первый 
взгляд трудно объяснить, какое удовольствие дополнительной 
душе от еды и пития24. Но наша притча поясняет, что есть и для 
дополнительной души от этого удовольствие… И также, когда 
родится в нем [человеке] гитпаарут, да вознесет он гитпаарут, ко-
торый связан с той вещью, в силу чего родился этот гитпаарут, и 
да прилепит его к Создателю благословенному. Ибо во всякой 
вещи пребывает присутствие (гитпаштут) Создателя благосло-
венного, ибо полна вся земля славой Его”25.
В рассказе об отце и сыне праведный дает волю своим жела-

ниям, и все они осуществляются, так как для любящего родителя 
глядеть на утехи младенца истинное наслаждение. Человек та-
ким образом как бы наделяет божество устремлениями ко всему 
тому, что мило его душе. Речь при этом идет не о сокровенных 
духовных первоосновах происходящего в мире дольнем, а о не-
посредственном удовольствии от еды, пития, прекращения боли 

24 Согласно иудейскому вероучению, каждому еврею в субботу ни-
спосылается дополнительная божественная душа, вследствие чего ин-
тенсивность его коммуникации с миром горним многократно увеличи-
вается.

25 Dov Ber mi-Mezhirecz. Magid dvarav le-Yaaqov. C. 42–44.
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и тому подобного. Прославление человека, связанное с успехами 
в земных делах или обладанием дорогими вещами, в нашем при-
мере оценивается позитивно, поскольку всякое переживание ак-
туальное здесь, и в силу указанных причин пробуждается и там, 
на небесах. В завершении упомянутой нами проповеди прямо го-
ворится: “во всякой вещи пребывает присутствие (гитпаштут) 
Создателя благословенного, ибо полна вся земля славой Его”. 
Таким образом, за основу здесь берется концепция единства Го-
спода и его творения, постулирующая Его пребывание во всяком 
явлении окружающего нас мира.
Развивая данную тему, рассмотрим еще один пример хасид-

ской притчи об отце и сыне, также принадлежащей р. Дов Беру. 
«Представим себе отца, у которого есть маленький сын, и сын 
этот хочет взять палочку и сесть на нее, как на лошадь. Несмотря 
на то, что естественно для лошади направлять движение челове-
ка, он направляет движение его. Почему это так происходит – по-
тому, что он получает от этого удовольствие. И отец помогает 
ему, и дает ему палочку, дабы исполнить каприз сына. Также и 
цадики желают править миром. И создал Господь эти миры, что-
бы насладились они правлением их. Славу сущности Его мы не 
достигаем, но славу Его, что пребывает в мирах, мы достичь мо-
жем. Поэтому сжал Он себя в миры, ибо забавляют Его наслаж-
дения цадиков, которые получают наслаждение от миров. И это 
суть сказанного “желание боящихся Его Он осуществляет” (Пс. 
145:19). Ибо Эйн Софу не присуще желание, его делают Ему бо-
ящиеся Его. Об этом сказано: “Советовался [Господь] с душами 
праведников (цадиков)”»26. Сама притча и ее толкование схожи с 
ранее приведенным нами фрагментом проповеди. Здесь также 
идет речь о таком единении верующего с Господом, при котором 
оба они сохраняют свою индивидуальность, а в последующей 
интерпретации подчеркивается доступность Создателя, присут-
ствующего в творении. Правда, руководящая роль человека в 
данном поучении существенным образом усиливается. Он не 
только наделяет божество своими желаниями, но и вообще на-
правляет всякое движение Всевышнего, как ему захочется. Все-
сильный владыка Вселенной забавляется этой игрой, безропотно 

26 Там же. С. 21.
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исполняя любой его каприз. Но в дальнейшем проповедь обра-
щается к теме безличности божества, которое в принципе спо-
собно обладать желаниями только благодаря человеку. Возникает 
естественный вопрос о том, какую из частей этого поучения Ма-
гида следует считать иносказанием, а какую описанием истин-
ного положения вещей? Следует признать, что оба варианта 
являются равновозможными. Мы не ошибемся, если истолкуем 
притчу об отце с прилагающимися к ней пояснениями как некую 
подготовку, необходимую перед оглашением ученикам мистиче-
ской тайны, – божество безлично, и желания у него отсутствуют. 
Только мы наделяем его таковыми. Но нисколько не менее вер-
ным будет прочтение, согласно которому Магид в первой части 
проповеди говорит об особой форме переживания единения с 
Создателем, когда человек представляет себя сыном, с которым 
играет любящий отец. Переживание это влечет за собой реаль-
ное единение с божеством, благодаря чему всякое желание пра-
ведного является в то же самое время и волей его отца небесного, 
предпочитающего развлекаться таким образом. Все происходя-
щее являет собой особую духовную практику, позволяющую 
осуществлять в мире дольнем всевозможные магические преоб-
разования. Основывается она на способности человека пробу-
дить отеческую любовь у обладающего всеми личностными 
качествами Создателя. Поскольку поучение затрагивает тему на-
деления Всевышнего человеческими желаниями, проповедник 
по аналогии переходит к иной, касающейся безличного божества, 
обретающего желания исключительно в силу стараний правед-
ников. Такого рода переход по аналогии в целом типичен для 
раввинской проповеди.
Широко известным и многократно описанным в научной ли-

тературе опытом единения верующего с Создателем является по-
вествование о растворении человека, достигшего мистического 
экстаза, в бесконечном божестве, подобно тому, как капля рас-
творяется в океане27. Но, как мы видели в примерах, приведен-
ных ранее, идеал подвижничества и самоотречения мирно 
уживается в хасидской проповеди с призывами пестовать свои 
желания, вследствие чего единство с Господом обретает формат 
игры капризного сына с уступчивым отцом.

27 Idel M. Qabbalah: hebetim hadashim. C. 166–168.
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Заключение
Проведенное нами исследование позволяет заключить, что 

обыденные мирские желания рассматривались основоположни-
ками хасидизма в качестве основы и главной действующей силы 
особой духовной практики. Эта практика предписывалась не 
только невежественному простонародью, но также и сообществу 
лидеров-наставников. Результаты ее осуществления аналогичны 
тем, которые верующий обретает с помощью медитаций самоот-
речения и созерцания предвечного света. Такого рода элитарные 
богоугодные деяния, коренящиеся в учении каббалистов средних 
веков, многократно превозносились в проповедях хасидов. Но, в 
конечном счете, оказывается, что простые мирские желания так-
же позволяют обрести единение с Создателем и приумножить в 
мире поток божественной благодати. Практика желаний таким 
образом, не является чем-то второстепенным, пригодным только 
для начинающих.
Полученный результат позволяет по-новому взглянуть на со-

отношение земного и небесного, рассуждений о высшей духовно-
сти и обыденности в вероучении хасидов. Последователи Бешта 
стремились обратить во благо служения творцу все наклонности 
и способности человека. И его тягу к возвышенному, и его 
устремление к низменному. Даже обыденные мирские желания, 
которые во многих других религиозных учениях рассматривают-
ся в качестве вредного фактора, подлежащего истреблению или 
по крайней мере предельно возможной нейтрализации, в кругах 
последователей Бешта трактовались как позитивная сила, дарую-
щая много благ в случае надлежащего ее применения.
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КОММУНИКАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ
ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ
ГОСУДАРСТВАМИ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ
И ИМПЕРИЕЙ МОНГОЛОВ В XIII ВЕКЕ

Дипломатические отношения монгольских ханов с автоном-
ными правителями внутри их империи и с независимыми монар-
хами за ее пределами осложнялись лингвистическими проблема-
ми, которые нередко затрудняли достижение взаимопонимания. 
Большинство подданных обширной кочевнической империи го-
ворили на языках, чрезвычайно отдаленных филологически от 
официального языка ее централизованной администрации. С 
одной стороны, монгольские ханы не навязывали изучение своего 
родного языка подчиненным империи народам. С другой сторо-
ны, как от автономных, так и от независимых правителей ожида-
лось понимание содержания ханских эдиктов, оригинал которых 
неизменно составлялся на монгольском языке [Aigle 2005, 145; 
Jackson 2006, 3–4, 9].
Монгольские ханы принимали непосредственное участие в 

урегулировании внешней и внутренней политики своих владе-
ний и уделяли особое внимание материальной форме и содержа-
нию дипломатических актов. Монгольские эдикты, направленные 
автономным и иностранным правителям, писались на высокока-
чественной бумаге и с использованием дорогостоящих чернил; к 
тому же, для подчеркивания их важности, послания ханов со-
ставлялись на родном языке основателя империи [Broadbridge 
2008, 16–20]. Таким образом, изначальные дипломатические нор-
мы монгол значительно затрудняли взаимоотношения с их под-
данными и независимыми монархами. Вскоре, однако, ханы 
стали прибегать к услугам переводчиков и нередко сопровожда-
ли свои эдикты их параллельным переводом на доступные, по их 
мнению, пониманию тюркские, персидский или арабский языки.
Постепенно функции переводчиков приобрели центральное 

значение в администрации монгольской империи, и лингвисти-
ческие навыки способствовали успешной карьере чиновников в 
каждом ее отдельном регионе [Vasary 2007, XIII. 105–106]. Так, 
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по словам Джувейни, на территории улуса Хулагуидов знание 
уйгурской письменности, при помощи которой составлялись 
монгольские документы, гарантировало доступ к высшим адми-
нистративным постам; что, по мнению персидского историка, 
вызвало резкое падение культурного уровня местной государ-
ственной элиты [Juvaini 1991, 24–25]. С другой стороны, знание 
монгольского языка, очевидно, способствовало успешной карье-
ре самого Джувейни, как и ряда других государственных деяте-
лей персидского происхождения.
К середине XIII века монгольская администрация Каракорума 

располагала обширным корпусом чиновников, отдельные под-
разделения которого отвечали за каждый регион империи и спо-
собствовали налаживанию сравнительно эффективных коммуни-
каций правителей империи с их подданными. С другой стороны, 
дипломатические связи с независимыми от империи правителями 
осложнялись необходимостью владения, со стороны иностран-
ных послов, превалирующими в империи языками, где первен-
ство принадлежало персидскому и тюркским языкам [Vasary 
2007, XIII. 106–108]. От иностранных послов, таким образом, 
ожидалась способность коммуницировать на международных 
языках, практикуемых в монгольской администрации; что логич-
но подчеркивало центральную роль переводчиков в налаживании 
международных связей [C. de Bridia 1965, 96; Giovanni di Pian di 
Carpine 1989, 348]. Если в случае мусульманских правителей уре-
гулированию международных отношений способствовало наличие 
в монгольской администрации персидских и тюркских переводчи-
ков, то в случае монархов средневековой Европы налаживание 
контактов с кочевнической империей усложнялось чрезвычайной 
лингвистической некомпетентностью западных дипломатических 
послов.
Настоящая статья посвящена рассмотрению эволюции франко-

монгольских дипломатических связей с точки зрения их языковых 
аспектов. В частности, особое внимание уделяется постепенному 
совершенствованию лингвистических способностей западных по-
слов, которые имели центральное значение для налаживания дипло-
матических связей между Европой и империей монголов. Однако 
прежде чем приступить к описанию периода первых дипломати-
ческих контактов с монгольскими каганами, отдельное внимание 
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должно быть уделено рассмотрению функций переводчиков 
внутри Латинского мира.
Современные функции переводчика в Европе не вполне соот-

ветствуют средневековым, так как требование дословного перево-
да иностранных текстов или устной речи появилось сравнительно 
недавно. Впервые требование точного перевода, определяемого 
латинским глаголом traducere, было введено флорентийским гу-
манистом Леонардо Бруни в первой половине XV века [Bettini 
2011, 1–3]. Однако античные авторы, вдохновлявшие филологов 
эпохи Гуманизма, рассматривали процесс перевода в несколько 
ином свете [Bettini 2012]. Так Цицерон критиковал метод дослов-
ного перевода, рекомендуя переводчикам избегать излишней пе-
дантичности и фокусироваться на общем контексте речи (De 
optimo genere oratorum 1, 14; De oratore 3, 167). По мнению Ци-
церона, искусство переводчика заключалось в составлении це-
лых фраз, а не в подборке отдельных эквивалентов иностранной 
речи. Античные авторы рассматривали функции переводчика 
скорее как процесс интерпретации иностранной речи, предпо-
лагавшей сравнительно обширную свободу действий. Плавт, на-
пример, подчеркивал посреднические аспекты деятельности пе-
реводчика (interpres), сравнивая их с коммерческими функциями 
торговца (Curculio, 434; Miles gloriosus, 797; Pseudolus, 43). Так 
же и в Средневековье латинские переводчики не оставались пас-
сивными передатчиками дословного значения иностранной речи 
и принимали активное участие в ее интерпретации [Schmieder 
1999, 277]. 
С точки зрения теории международных коммуникаций [Jönsson, 

Hall 2005, 67–95], анализируемая в данной статье франко-мон-
гольская переписка представляет собой особый интерес, так как 
содержание дипломатических посланий подвергалось существен-
ной переработке их переводчиками; что определялось чрезвычай-
ной лингвистической изолированностью католического мира в до-
монгольский период. Дипломатические связи Западной Европы с 
монгольскими правителями непосредственно зависели от посред-
нической деятельности переводчиков, которые не только обладали 
обширной свободой в интерпретации посланий, но и вполне мог-
ли иметь влияние на сам ход переговоров, результаты которых 
часто определялись их личными политическими интересами.
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Первые дипломатические посольства
к монголам в середине XIII века

В своем трактате Opus majus, адресованном папе Клименту IV 
в 1267 г., францисканец Роджер Бэкон утверждал, что на практи-
ке лингвистические познания культурной элиты католического 
мира сводились к сравнительно сносному владению латинским 
языком. Бэкон призывал папу способствовать внедрению препо-
давания восточных языков в европейские университеты и обосно-
вывал свое предложение следующими аргументами. По словам 
автора трактата, изучение греческого, армянского и сирийского 
языков должно было способствовать более успешной миссио-
нерской деятельности в среде ближневосточных схизматиков. 
Проповедование Евангелия мусульманам, по мнению Бэкона, 
было бесперспективным без владения монахами-мендикантами 
арабским языком. Францисканский автор также подчеркивал по-
лезность изучения арабского языка для развития международной 
торговли и дипломатических отношений с восточными правите-
лями. Бэкон обосновывал последнее утверждение вопиющим 
примером (к сожалению, без уточнения даты происшествия) не-
способности французского короля Людовика IX Святого про-
честь послание египетского султана Бейбарса I из-за отсутствия 
в королевстве сколько-нибудь сведущего арабского переводчика 
[Bacon 1900, 115–122; Latourette 1947, 319; Richard 1976, 150; 
Bigalli 1979, 178; Kedar 1984, 177; Richard 1998, 127; Schmieder 
1999, 275].
Сведения Бэкона указывают на оживление франко-мусульманс-

ких связей и на общее стремление азиатских правителей наладить 
дипломатические отношения с Западной Европой, что подтверж-
дается египетскими и европейскими источниками. Так, по словам 
Ибн аль-Фурата, в 1268 г. представители короля Сицилии, Кар-
ла I Анжуйского, прибыли в Каир для выражения протеста по от-
ношению к массовому истреблению христианского населения 
Антиохии. Султан Бейбарс оправдывал агрессию систематичным 
нарушением условий перемирия со стороны палестинских фран-
ков и послал, в следующем году, своих представителей в Европу 
для восстановления дружественных отношений как с Карлом 
Анжуйским, так и с его братом, Людовиком IX [Ibn al-Furat 1971, 
131; Alainy 1887, 219; Thorau 1992, 120–123, 194–195]. По дороге 
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в Париж мамлюкская миссия натолкнулась в Генуе на параллель-
ное посольство монгольского Ильхана Персии, Абаки, предста-
вители которого намеревались предложить королю Франции 
план совместной военной кампании против Египта. По словам 
продолжателя Генуэзских анналов Каффаро, после коротких 
пререканий, послы обеих сторон перешли к открытому столкно-
вению на центральной площади города [Annali genovesi 1926, 
114–115; Chronica minor 1879, 207; Cronica S. Petri 1879, 405; 
Cronica Reinhardsbrunnensis 1896, 625; Jackson 2005, 167].
Не меньший интерес представляет и критика Бэкона лингви-

стической подготовки европейской культурной элиты, касавшаяся, 
в первую очередь, монахов-мендикантов. Одной из важнейших 
функций Орденов францисканцев и доминиканцев считалась 
миссионерская деятельность в среде язычников (к которым при-
числялись и мусульмане) и восточных схизматиков. Успехи вос-
точного апостолата имели центральное значение как для самого 
идентитета Орденов, так и для обоснования их финансового бла-
госостояния, представлявшего основной объект критики со сто-
роны канонических священников [Little 1964, 135–140]. Оценка 
Бэкона поэтому кажется преувеличенно негативной. Начиная с 
момента составления буллы Ne si secus, от 25 марта 1221 года, в 
которой папа Гонорий III призывал церковное сословие Европы 
содействовать развитию апостолата в среде византийцев [Annales 
1646, XIII. 317], Ордена мендикантов приложили немало усилий 
для организации преподавания греческого языка в своих конвен-
тах. К концу 20-ых годов XIII в. католические миссионеры обла-
дали основательными познаниями православной апологетики и 
прибегали к непосредственным ссылкам на работы Афанасия 
Великого, Кирилла Александрийского и Иоанна Златоуста, что-
бы опровергать доводы никейских оппонентов [Angold 1989, 76].
Изучение других восточных языков, однако, оставалось руди-

ментарным, несмотря на сравнительно активное вмешательство 
Святого Престола. Папа Иннокентий IV, например, признал не-
возможность организации систематичного изучения арабского 
языка западными миссионерами и считал, что более эффектив-
ной мерой могло быть преподавание латинской теологии сту-
дентам арабского или другого восточного происхождения. С 
этой целью папа учредил в 1248 г. 10 стипендий в университете 
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Парижа; его мера, однако, не имела существенных последствий 
[Richard 1976, 156; Richard 1998, 127]. Лингвистическая некомпе-
тентность миссионеров оставалась актуальнейшей проблемой 
вплоть до первой половины XIV века. В 1300 г. доминиканец Ри-
кольдо да Монтекроче описывал персональный негативный опыт 
использования азиатских переводчиков в теологических спорах с 
армянскими и якобитскими христианами [Dondaine 1967, 168; 
Schmieder 1999, 275]; и только через 12 лет, 11-ый канон Вьен-
нского Собора обязал университеты Болоньи, Парижа, Оксфорда 
и Саламанки ввести интенсивное преподавание восточных язы-
ков. Это постановление, однако, соблюдалось только в универси-
тете Парижа [Baldwin 1985, 488–489].
Европейская лингвистическая некомпетентность усугубилась 

с неожиданной экспансией монголов в Центрально-Восточной 
Европе в начале 40-ых гг. XIII столетия. В 1245 г. папа Иннокен-
тий IV принял решение наладить дипломатические отношения с 
кочевнической империей, непосредственно граничившей с тер-
риториями Европы, и назначил главой католической делегации 
францисканского полиглота Иоанна де Плано Карпини [Soranzo 
1930, 90; Richard 1949, 291–297; Назарко 1954, 155; Richard 1969, 
46–47; Rachewiltz 1971, 16, 85, 87–89; Guzman 1985, 229–230; 
Ruotsala 2001, 40–41; Селарт 2011, 101]. Наравне со знанием ита-
льянского и латинского, брат Иоанн, по всей видимости, довольно 
сносно говорил на французском, испанском и немецком языках 
[Painter 1965, 43; Moorman 1968, 232]. Его лингвистические по-
знания, однако, оказались совершенно бесполезными для комму-
никации с монгольскими правителями. Успех дипломатического 
посольства напрямую зависел от владения славянскими языками 
вторым ее членом, францисканцем Бенедиктом Поляком [Pelliot 
1922–1923, 10; Painter 1965, 36; Юрченко, Аксенов 2002, 5], и от 
присутствия в ставках ханов русских князей, стремление кото-
рых легитимизировать свои отношения с монгольской властью 
хронологически совпало с исполнением католической миссии 
[Новгородская 1950, 131–135; Giovanni di Pian di Carpine 1989; 
380–381; Лаврентьевская 1997, 469–470; Ипатьевская 1998, 805–
809; Головко 2004, 6–7; Нагірний 2010, 22–26].
В апреле 1246 года Иоанн де Плано Карпини вручил послания 

папы хану Бату и представил устное подтверждение их содержания 
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при посредничестве Бенедикта Поляка и двух подчиненных сына 
владимирского князя Ярослава Всеволодовича, один из которых 
был крещенным куманом по имени Сангор. Послания папы были 
переведены на монгольский язык и отправлены в Монголию хану 
Гуюку [Giovanni di Pian di Carpine 1989, 385, 398; Pelliot 1922–
1923, 15; Painter 1965, 37, 43]. Осенью следующего года брат Ио-
анн был принят Гуюком на официальной аудиенции в Сир-Орде, 
где переводчиками выступали все тот же брат Бенедикт, куман из 
свиты князя Ярослава по имени Темер и два русских священника 
[Giovanni di Pian di Carpine 1989, 394–395,399; Chabot 1894, 590; 
Pelliot 1922–1923, 10–11; Vasary 2007, XIII. 107; Юрченко 2008, 
288; Jackson 2012, 234–235]. Как в процессе перевода папского 
послания, так и в ходе обеих аудиенций, ханы обращались к бра-
ту Иоанну через своих монгольских представителей, которые пе-
редавали слова хана куманским переводчикам. После этого 
куманы переводили речь хана на русский, и Бенедикт Поляк пе-
редавал Иоанну слова монгольского правителя на латинском язы-
ке. Иоанн отвечал Бенедикту на латинском языке, и его речь 
достигала хана в обратном порядке [Roux 1990, 174].
Процесс официальной коммуникации, таким образом, зани-

мал много времени, и обе стороны не могли быть полностью уве-
рены в точности многократного перевода. Отдельный интерес 
представляет перевод папского послания Cum non solum, кото-
рое, несмотря на сравнительно миролюбивый характер, отстаи-
вало верховенство духовного аспекта власти Иннокентия IV 
[Acta Innocentii 1962, 31–32]. Ответ Гуюка показывает, что каган 
воспринял цель посольства брата Иоанна как попытку признания 
подчинения папы монголам [Voegelin 2000, 90]. Причиной непо-
нимания, по всей видимости, была неправильная трактовка от-
дельной фразы послания, которая констатировала могущество 
монгольской власти (Omnipotens Deus diversas ante faciem vestram 
substerni permisit hactenus nationes). Несмотря на то, что Инно-
кентий IV подчеркивал потенциальную кратковременность могу-
щества монгольских правителей, Гуюк остался при мнении, что 
папа признал его превосходство, и указывал Иннокентию IV на 
необходимость личного визита в Монголию для получения ста-
туса законного правителя [Jackson 2012, 230].
Следует отметить и дополнительный аспект миссии Иоанна 

де Плано Карпини. Как всякий дипломат, брат Иоанн стремился 
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к сбору стратегически важных сведений о военной структуре 
монгольской армии [Назарко 1954, 155; Moorman 1968, 232; Guz-
man 1971, 235–236; Rachewiltz 1971, 16,85; Morgan 1986, 24; Lane 
2009, 35, 44, 51, 99, 102, 105, 171, 206]. Главными информантами 
брата Иоанна были воины европейского происхождения, насиль-
но завербованные в монгольские подразделения. Их утверждения 
о желании дезертировать при первом удобном случае имели пер-
востепенное значение для формирования представления Иоанна 
о внутренней слабости монгольской армии [Giovanni di Pian di 
Carpine 1989, 379; Painter 1965, 44; Jackson 2012, 235].
Пример миссии Иоанна де Плано Карпини показывает, с ка-

кими трудностями сталкивались европейские послы на Востоке 
в середине XIII века. Лингвистическая некомпетентность суще-
ственно затрудняла международные контакты и с мусульмански-
ми правителями, хотя исторические источники предоставляют 
редкие упоминания европейцев, владевших арабским языком. 
Так, египетский султан ас-Салих Айюб, в своем письме 1245 г., от-
вергал предложение перемирия (и, возможно, предложения воен-
ного союза против монголов) папы Иннокентия IV из-за отсут-
ствия согласия со стороны императора Фридриха II, известного 
своими симпатиями по отношению к арабской культуре [Epistolae 
1981, 86–88]. Английский летописец Матвей Парижский ясно 
указывал, что письмо султана было переведено с арабского од-
ним из кардиналов папской курии (к сожалению, не указывая его 
имени) [Matthaeus Parisiensis 1872–1873, 566]. Переговоры с му-
сульманами были продолжены францисканским полиглотом Ан-
дре де Лонжюмо, который был послан папой в Трансиорданию в 
1246 г. с требованием возвращения Иерусалима католикам, пред-
ставленным правителю Карака, ан-Назир Давуду, и египетскому 
эмиру Фахр аль-Дину [Matthaeus Parisiensis 1872–1873, 112–116; 
Guzman 1971, 235–236; Rachewiltz 1971, 96; Claverie 2000, 284]. В 
ходе последующего Седьмого Крестового похода (1248–1254) 
доминиканец Ив Ле Бретон был единственным членом свиты 
Людовика IX, владевшим арабским языком и способствовавшим 
развитию переговоров французского короля с дамасским и египет-
ским султанами [Monfrin 1991, 264–266; Richard 1996, 360–366]. 
К числу католических дипломатов, владевших арабским язы-

ком, по всей видимости, можно отнести и францисканца Гийома 
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де Рубрука, основываясь на упоминании арабского манускрипта 
в инвентаре посла Людовика IX к монголам [Guillelmus de Rubruc 
1929, 316; Cameron 1989, 30; Reichert 1997, 123]. Знание арабского, 
так же как и владение греческим языком его спутника, Бартоло-
мео из Кремоны, однако, оказались бесполезными на монгольской 
территории [Jackson 2012, 228]. Уже прибыв в Константинополь 
в мае 1253 г., послы французского короля последовали совету 
местных купцов и наняли переводчика куманского языка по име-
ни Омодей, бывшего, по всей видимости, сирийского происхожде-
ния [Guillelmus de Rubruc 1929, 170]. Следует отметить, что наем 
куманских переводчиков в черноморском регионе стал широко 
распространенной практикой в следующем столетии; и Франческо 
Балдуччи Пеголотти советовал итальянским торговцам, в своем 
пособии La Pratica della Mercatura, не скупиться расходами на 
приобретение высококачественного гида [Pegolotti 1936, 21]. 
Гийом де Рубрук, по всей видимости, был ограничен в материаль-
ных средствах; и последующая неудача миссии явилась след-
ствием некомпетентности его переводчика. Омодей не только от-
казывался переводить сложные, с филологической точки зрения, 
проповеди Гийома де Рубрука кочевникам; но и оказался беспо-
лезным при личной аудиенции французского посла с ханом Мун-
кэ в начале 1254 года [Guillelmus de Rubruc 1929, 191, 196, 232, 
249, 251; Rachewiltz 1971, 131, 133; Cameron 1989, 41, 50; Roux 
1990, 174; Richard 1998, 157, 240; Schmieder 1999, 273; Ruotsala 
2001, 119; Jackson 2012, 229]. Вследствие некомпетентности Омо-
дея, перевод послания Людовика IX, сопровожденного параллель-
ными версиями на арабском и сирийском языках, был поручен 
армянским священникам (31 июля 1253 г.), присутствовавшим в 
ставке сына Бату, Сартаха [Guillelmus de Rubruc 1929, 202–203; 
Bratianu 1929, 216–217; Richard 1977a, 55; Cameron 1989, 42]. 
Миссия брата Гийома совпала с периодом участившегося по-

сещения ставок монгольских ханов армянскими правителями. 
Принцы Великой Армении искали заступничества ханов в отно-
шении самоуправства монгольских эмиссаров в Закавказье и, од-
новременно, надеялись вернуть территории, завоеванные ранее 
грузинами и сельджуками. Более важным стимулом, однако, 
была внутренняя конкуренция между армянскими фамилиями. 
Семья Захаридов подчинилась монголам еще в 1236 г. и получила 
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значительные административные привилегии в закавказском ре-
гионе, что неизбежно привело к столкновению с армянскими 
фамилиями Джалалианов и Орбелианов. В 1251 г. правитель 
провинции Хачен, Хасан Джалал, добился личной протекции 
хана Бату; и, четырьмя годами позже, каган Мункэ подтвердил 
подчинение его территорий напрямую имперской администра-
ции. Схожих привилегий добился и правитель провинции Сиу-
ник, Смбат Орбелиан, посетив Каракорум в 1252 году [Kirakos 
1986, 217–220, 225–232, 259–260, 266–268, 295–297; Grigor 1986, 
297–300, 313–315; 321–323; Bedrosian 1979, 178–183; Mutafian 
1988, 428; May 1996, 42–44; Lane 1999, 475–476; Pubblici 2007, 
184; Dashdondog 2011, 74–76].
Присутствие закавказских священников в ставке Сартаха, к 

моменту визита Гийома де Рубрука, объяснялось сближением с 
правителями Золотой Орды и армянских прелатов, которые до-
бились значительного понижения налогообложения закавказской 
церкви. Полученные привилегии, однако, предполагали и новые 
обязанности: закавказские принцы гарантировали участие ар-
мянских контингентов в монгольских завоеваниях. С другой сто-
роны, армянские правители стремились достичь наибольших вы-
год от изменения геополитической ситуации. Так как основные 
военные действия на Ближнем Востоке велись против мусуль-
ман, как закавказские, так и киликийские армянские правители 
стали продвигать идею создания взаимного с монголами антиис-
ламского блока [Grigor 1949, 305, 307–313; Bedrosian 1979, 177–
178; Lane 2009, 190].
Впервые планирование потенциального вовлечения католиков 

в христианско-монгольский военный союз фигурирует в письме 
брата киликийского короля, Смбата Спарапета, адресованного в 
1248 г. королю Кипра, Генриху I. По всей видимости, и визит в 
Каракорум самого короля Киликии, Геттума I в 1254 г., сопрово-
ждался обещаниями организации военного сотрудничества с Ла-
тинским миром [Richard 1986, 688–692; Boyle 1964, 178–186; 
Kirakos 1986, 302–309; Grigor 1986, 323–327; Haytonus 1906, 298–
299; Dardel 1906, 11–12; Abel-Rémusat 1822, 414; Der Nersessian 
1959, 5–6; Boase 1968, 23–25; Mutafian 1988, 416–417, 422, 427–
428; Aigle 2005, 150–151; Dashdondog 2011, 85–87]. Военный 
союз с Западной Европой, однако, предполагал безоговорочное 
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признание подчинения католических правителей империи мон-
голов; что противоречило цели миссии Гийома де Рубрука [Jack-
son 2005, 90].
При каждом контакте с монгольской властью брат Гийом на-

стойчиво утверждал, что целью посольства было только уста-
новление дружественных отношений между французским ко-
ролевством и кочевнической империей. Гийом не отрицал 
официального статуса посольства, но предпочитал подчеркивать 
миссионерский аспект своей деятельности и опровергал любые 
утверждения, предполагавшие, что целью миссии было бы 
стремление заключения военного союза и соответственного под-
чинения монголам. С другой стороны, содержание письма Людо-
вика IX (текст которого утерян, но частично восстанавливается 
из описания Гийома) включало предложение французского коро-
ля вести общую борьбу против врагов христиан. Каган монголов, 
готовивший к этому времени полномасштабное наступление 
против Аббасидского халифата, нуждался в потенциальных хри-
стианских союзниках; что объясняет его добровольное желание 
принять довольно форсированную интерпретацию послания 
Людовика IX, произведенную армянскими переводчиками [Guil-
lelmus de Rubruc 1929, 168, 289; Rachewiltz 1971, 126–127; Richard 
1977a, 55–56; Guéret-Laferté 1994, 22; Jackson 2006, 15; Jackson 
2012, 228, 230–231; Daniel 2012, 249].
В мае 1253 г. брат Гийом оставил послание Людовика IX в 

ставке Сартаха и продолжил свое путешествие в Монголию (Сар-
тах послал перевод письма Бату, который, в свой очередь, пере-
правил его Мункэ). В ставке Мункэ, в начале 1254 года, он 
неожиданно для себя узнал, что армянские переводчики интер-
претировали послание французского короля как попытку заклю-
чения военного союза. Лишенный компетентного переводчика, 
Гийом не был способен сразу же опровергнуть некорректность 
перевода [Guillelmus de Rubruc 1929, 243; Richard 1977a, 56–57; 
Mutafian 1988, 426; Cameron 1989, 49; Richard 1997, 59–60; Richard 
1998, 79; Jackson 2006, 15; Daniel 2012, 249]. По словам фран-
цисканца, к своему облегчению, он узнал, что в Каракоруме про-
живал французский ремесленник Гийом Буше; приемный сын 
которого владел французским и монгольским языками и согласил-
ся выступить в роли переводчика францисканца. В ходе повторной 
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аудиенции в ставке Мункэ, в мае 1254 г., Гийом смог изложить 
заново цель миссии; однако и в этот раз перевод его слов вызвал 
определенное непонимание. Сын Буше интерпретировал утверж-
дение Гийома об исключительно мирном характере миссии в 
контексте монгольского восприятия дипломатической деятельно-
сти; и определял в своем переводе предложение установления 
мира монгольским термином иль, означавшим, одновременно, 
безусловное подчинение монгольской власти (в период единства 
империи, вплоть до смерти Мункэ в 1259 г., мирные отношения с 
монголами могли быть установлены только после признания 
подчинения кагану). В дальнейшем, ответ Мункэ, привезенный 
Гийомом в Палестину, содержал предположение, что целью 
французского посольства была попытка признания подчинения 
монголам [Guillelmus de Rubruc 1929, 250, 253; Voegelin 2000, 
98–99; Abel-Rémusat 1824, 424–426; Mostaert, Cleaves, 1952, 485–
486, 492–493; Rachewiltz 1971, 134; Allsen 1986, 495–497; Reichert 
1997, 77; Jackson 2012, 231].
Таким образом, первые контакты европейцев с монголами в 

середине XIII века осуществлялись в атмосфере относительного 
языкового непонимания, что определялось чрезвычайной линг-
вистической некомпетентностью францисканских послов. Одна-
ко, начиная с основания улуса Хулагуидов в Персии в 1260 г., 
ситуация резко изменилась, благодаря появлению в ставке Хула-
гу доминиканских переводчиков.

Дипломатические отношения европейцев
с монголами в правление

Ильханов Хулагу (1260–1265) и Абаки (1265–1282)
Среди многочисленных и, нередко, безрезультатных мер по 

совершенствованию лингвистического образования миссионеров 
наиболее эффективным способом показало себя отправление 
братьев-мендикантов в пограничные с Латинским миром регио-
ны. Так в 1255 г. Мастер доминиканцев, Гумберт де Романс, вы-
пустил энциклику, адресованную всем конвентам своего Ордена, 
с призывом направления наиболее способных монахов в восточ-
ные провинции для изучения греческого, еврейского и арабского 
языков. Также и францисканцы постепенно начали основывать в 
своих религиозно-административных провинциях в Азии линг-
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вистические центры обучения миссионеров. Например, по сви-
детельству испанского миссионера Пасхалия из Виктории, в 
XIV в. францисканцы располагали специальной школой, в своем 
конвенте столицы Золотой Орды, для преподавания куманского 
языка и уйгурской письменности [Paschalis 1929, 503; Baldwin 
1985, 488; Richard 1998, 97, 127–128].
Впервые официальное упоминание лингвистической подго-

товки миссионеров на Востоке встречается в рамках Генерально-
го Капитула доминиканцев в Болонье в 1236 г., постановившего 
отправление ряда монахов в грекоязычные территории и в Палес-
тину. Уже годом позже приор доминиканской провинции Святой 
Земли, Филипп, свидетельствовал в своем послании собратьям в 
Европу наличие преподавания арабского в конвентах Палестины 
и отправление трех доминиканцев в Ирак для развития миссио-
нерства в среде несториан. Дальнейшие успехи восточного апо-
столата доминиканцев были подтверждены специальным пись-
мом папы Иннокентия IV Athleta Christi, от 20 февраля 1253 г., 
адресованным своему легату на Кипре, Эду де Шатору, с предо-
ставлением привилегии назначения новых доминиканских епи-
скопов на территории Аббасидского халифата [Barber, Bate 2010, 
133–135; Acta Honorii 1950, 306–307; Acta Innocentii 1962, 148–
149; Loenertz 1937, 17; Richard 1976, 158–159].
Немалое значение для развития восточного апостолата имела 

и организация миссионерских центров на территории королев-
ства Грузии. Основание доминиканского конвента Тбилиси при-
нято связывать с письмом папы Григория IX Gaudeamus igitur, 
от 13 января 1240 г., отправленного королеве Русудан как ответ 
на призыв предоставления военной помощи против монголов. 
Григорий IX констатировал невозможность отправления кресто-
носцев на Кавказ в связи с чрезвычайной удаленностью грузин-
ского королевства и одновременной необходимостью борьбы с 
маврами Испании; но утешал Русудан посылкой восьми домини-
канцев с целью организации проповедования Евангелия в среде 
местных христиан и закавказских мусульман [Acta Honorii 1950, 
338–341; Richard 1998, 55, 78].
По всей видимости, доминиканцы конвента Тбилиси специали-

зировались на изучении грузинского и армянского языков. Однако 
имеется и достаточно убедительное свидетельство об изучении 
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местными доминиканцами персидского языка. Описание Симона 
де Сент-Квентин папской дипломатической миссии Асцелина из 
Кремоны, посетившей в 1247 г. ставку Байджу (командующего 
монгольской армией в Закавказье), указывает на присутствие в 
доминиканской делегации Гвихарда из Кремоны, бывшего не-
сколько лет членом конвента Тбилиси. Симон де Сент-Квентин 
ясно указывает, что Гвихард переводил слова Асцелина на пер-
сидский язык при аудиенции папского легата с представителями 
Байджу [Vincentius 1473, XXXII. 42, 48; Richard 1976, 160].
Дополнительные сведения о лингвистических навыках доми-

никанцев на Ближнем Востоке предоставляет Гийом де Рубрук; 
который, при возвращении из своего путешествия, встретил на 
Кавказе в 1255 г. партию доминиканцев, намеревавшихся орга-
низовать проповедование Евангелия на территории Золотой 
Орды. По свидетельству Гийома, большинство из этих домини-
канцев прибыли из Европы; что подтверждается и отдельной 
буллой папы Иннокентия IV Cum dilectos lios, от 25 февраля 
1254 г., рекомендовавшей братьев грузинским прелатам и призы-
вавшей их содействовать развертыванию миссионерской дея-
тельности среди монголов. Брат Гийом указывал, что прибывшие 
из Европы доминиканцы не владели восточными языками; и, поэ-
тому, они прибыли в сопровождении собрата из Палестины, спо-
собного коммуницировать на арабском языке. Еще более важную 
информацию предоставляет утверждение Гийома о том, что для 
получения санкции на передвижение мендикантов, один из до-
миниканцев посетил в Тебризе Аргуна Ака, представителя кага-
на в закавказском регионе; что предполагает наличие контактов 
доминиканцев с монгольской официальной властью, которые 
были бы значительно затруднены без владения персидским язы-
ком [Guillelmus de Rubruc 1929, 324; Acta Innocentii 1962, 170–
171; Soranzo 1930, 163–164; Lippini 1988, 215–217; Richard 1998, 
55, 78; Jackson 2005, 257].
В 50-ых гг. XIII столетия монгольские эмиссары в Закавказье 

не проявляли особого интереса к европейцам, и их контакты с 
доминиканцами имели исключительно административный харак-
тер. Однако политическая ситуация в регионе резко изменилась 
в связи с основанием улуса Хулагуидов в 1260 году. Формирова-
ние автономного улуса Персии в границах распавшейся кочевни-
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ческой империи совпало с первым основательным поражением 
монгол в битве при Айн-Джалуте, в Палестине, в сентябре 1260 
года [Abd al-Zahir 1992, 49; Guillelmus Tripolitanus 1883, 582–587; 
Amitai-Preiss 1987, 236–242; Amitai-Preiss 1995, 34–41]. Победа 
египетских Мамлюков фактически ознаменовала окончательную 
остановку западной экспансии монголов. С другой стороны, ряд 
свидетельств показывает, что монголы Персии продолжали пла-
нировать завоевание Сирии (в первую очередь, три полномас-
штабные инвазии 1281, 1299 и 1303 гг.); что было вызвано не 
только стремлением Ильханов восстановить былую славу непобе-
димости монгольских войск, но и радикальной антимонгольской 
идеологией Мамлюков, бросавшей вызов устойчивому восприя-
тию мирового владычества Чингизидов [Browne 1964, 17; Brinner 
1972, 119–121; Amitai-Preiss 1999, 57–72; Halperin 2000, 229–245].
Военные реформы мамлюкского султана Бейбарса I очевидно 

способствовали усовершенствованию оборонительных ресурсов 
мусульманского государства; главной причиной прерывания мон-
гольских завоеваний на Ближнем Востоке, однако, было начало 
военного конфликта Хулагуидов с ханами Золотой Орды [Мхитар 
1869, 416; Ибн Васил 1884, 73–75; ал-’Умари 1884, 239; Вассаф-и-
хазрет 1941, 80–82; аль-Джузджани 1941, 19; Рашид ад-Дин 1952, 
II, 81–82; Kirakos 1986, 331–333; Grigor 1986, 339–341; Boyle 
1968, 353; Amitai-Preiss 1995, 79–80; Allsen 2001, 21; Favereau 
2007, 66]. В редчайшие периоды перемирий с джучидскими ха-
нами (и ханами Чагатайского улуса, начиная с поражения Барака 
в Хорасане в 1270 г.), Ильханы неизменно возвращались к пла-
нированию инвазии в Сирию. С другой стороны, большую часть 
времени правители Персии должны были считаться с постоян-
ной угрозой нападений на северные границы своих владений 
[ан-Нувайри 1884, 153; al-Mufazzal 1919–1920, 521–525; Рашид 
ад-Дин 1946, 68, 72–81, 91–92; Kirakos 1986, 335; Vardan 1989, 
223; Grousset 1965, 405; Boyle 1968, 355, 357–359; Morgan 1986, 
95–96; Amitai-Preiss 1995, 87–88; Biran 2002, 189–194].
Внешнеполитическая ситуация улуса Хулагуидов усугубилась 

и формированием военного альянса между ханами Золотой Орды 
и Мамлюками Египта [Ибн Васил 1884, 73; Рукн ад-Дин Байбарс 
1884, 98–99; al-Mufazzal 1919–1920, 442–444; al-Maqrizi 1992, 
92–97; Amitai-Preiss 1995, 81–84]. Хотя мамлюкско-джучидский 
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военный союз не имел своего фактического воплощения, угро-
жающее письмо, отправленное султаном Бейбарсом Ильхану 
Абаке в 1272 г., показывало, что монгольские правители Персии 
должны были всерьез считаться и с угрозой синхронного нападе-
ния на их владения Мамлюков и монголов Золотой Орды [Amitai-
Presii 1995, 85]. По всей видимости, именно дипломатический 
демарш Мамлюков, по чьей инициативе альянс вступил в силу 
уже в 1262 г., вынудил Ильхана Хулагу прибегнуть к поиску есте-
ственных союзников в его конфликте с мусульманским султана-
том Египта [Richard 1969, 53; Richard 1977b, 33;  Morgan 1986, 
183; Richard 1998, 101; Amitai-Preiss 1995, 94; Leopold 2000, 111; 
Amitai 2001, 78–79; Khanbaghi 2006, 74–75].
Идея Ильхана Хулагу достичь взаимопонимания с Западной 

Европой, по всей видимости, была продиктована более ранней 
посреднической деятельностью армянских правителей, рассмот-
ренной в связи с дипломатической миссией Гийома де Рубрука. 
Начиная с отправления на запад первого посольства монголов в 
1262 г., Хулагуиды многократно контактировали с западноевро-
пейскими правителями в течение последующих 50 лет с целью 
организации совместной франко-монгольской военной кампании 
против султаната Египта. Рассмотрение обстоятельств каждого 
отдельного посольства не входит в задачи настоящей статьи. 
Следует отметить, однако, что развитие переговоров между язы-
ческими, с точки зрения христианства, правителями монголов и 
католиками Западной Европы стало возможно только благодаря 
посреднической роли западных переводчиков и послов Хулагуи-
дов.
В течение первой фазы (вплоть до 5-летнего прекращения об-

мена посольствами, начиная с 1280 г.) переговоры между монго-
лами и Западной Европой проходили под непосредственным 
влиянием трех, упомянутых в посланиях, доминиканцев: персо-
нального переводчика Ильханов Рикардуса, брата Иоанна из 
Венгрии и брата Давида д’Ашби. Источники (в первую очередь, 
меморандум Рикардуса, представленный папе Григорию X в 
1274 г. в рамках II Лионского собора) предоставляют относитель-
но подробную информацию только о наиболее выделявшемся, по 
своему юридическому статусу, участнике переговоров: по ини-
циативе Томмазо Аньи ди Лентино, папского легата в Палестине, 
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брат Давид д’Ашби был послан в ставку Хулагу в Азербайджане 
уже в 1260 году. Целью миссии Давида было стремление выяс-
нить будущие планы Хулагу по отношению к Латинскому коро-
левству Палестины и, по возможности, заручиться дружествен-
ными отношениями с Хулагуидами на случай повторной инвазии 
монгол в Сирии. По свидетельству Рикардуса, Хулагу немедлен-
но включил Давида в число своих приближенных; по-видимому, 
надеясь добиться, при его посредничестве, военной поддержки 
палестинских франков в планируемом возобновлении экспансии 
в Сирии. Давид оставался в ставке Ильханов и в первые годы 
правления Абаки; но позже вернулся в Палестину, так как в рам-
ках II Лионского собора он не был членом монгольской делега-
ции и выступал представителем иерусалимского патриарха и ко-
роля Кипра Гуго III [Roberg 1973, 298–301; Brunel 1958, 39, 
43–45; Richard 1969, 52–53; Boyle 1973, 556; Richard 1977b, 38; 
Richard 1979, 299–300; Phillips 1988, 129; Amitai-Preiss 1995, 94–
95; Richard 1997, 62; Richard 1998, 83, 101; Jackson 2005, 168]. 
Таким образом, будучи официальным представителем папского 
легата в ставке Хулагуидов, Давид д’Ашби был главным вдохно-
вителем начала франко-монгольских дипломатических перегово-
ров. Больший интерес, однако, представляет деятельность непо-
средственных участников монгольских делегаций на Западе.
В письме, адресованном в 1262 г. Людовику IX, Хулагу иден-

тифицирует доминиканца Иоанна из Венгрии как главу первого 
дипломатического посольства Ильханов Персии в Западной Ев-
ропе. Хулагу обращается к французскому королю как к низшему 
по рангу правителю и уделяет значительное место в своем посла-
нии описанию монгольских завоеваний, подчеркивающих могу-
щество власти Ильхана Персии. С другой стороны, письмо не со-
держит явно выраженного требования подчинения французского 
короля; что объясняется очевидным желанием Хулагу добиться 
военной помощи Людовика IX в планированном наступлении про-
тив султаната Мамлюков. Более того, Хулагу подчеркивает свои 
личные симпатии к христианам, выраженные, в частности, в при-
казании освободить всех пленных крестоносцев из мусульман-
ских тюрем Сирии и Палестины [Barber 2010, 156–159; Meyvaert 
1980, 250–259; Morgan 1986, 183; Richard 1989, 519; Amitai-Preiss 
1995, 94–96; Richard 1998, 83, 100–101; Jackson 2005, 123–124].
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Следует отметить, что письмо не содержит и намека на лич-
ное стремление Хулагу принять крещение. Ответ Урбана IV 
Exultavit cor nostrum, написанный, по-видимому, в 1264 г., со-
держит интересные подробности устной интерпретации содер-
жания письма Ильхана (утерянного братом Иоанном при его 
временном аресте по приказу короля Сицилии, Манфреда), пред-
ставленной Иоанном в ходе личной аудиенции с папой. По сло-
вам Урбана IV, брат Иоанн не только подчеркивал персональные 
симпатии Ильхана по отношению к христианству, но и свиде-
тельствовал свое личное присутствие при крещении Хулагу. Папа 
поставил под сомнение сведения Иоанна и послал копию своего 
письма патриарху Иерусалима, Томмазо Аньи ди Лентино, с 
просьбой проверить информацию монгольского посла [Annales 
1646, XIV. a. 1260. §§ 29–32; Borghesio 1936, 362; Richard 1949, 
291, 296–297; Richard 1977b, 35; Richard 1979, 297–298; Phillips 
1988, 127; Amitai-Preiss 1995, 95–96; Richard 1996, 435–436; 
Richard 1997, 63; Jackson 2005, 166, 174].
По всей видимости, доминиканский посол Хулагу предпола-

гал, что утверждение о крещении Ильхана должно было способ-
ствовать скорейшему заключению военного союза. Возможно, 
однако, что представление будущих перспектив католической 
миссионерской деятельности в Персии имело еще большее значе-
ние для подчеркивания важности продолжения дипломатических 
сношений с монголами и, соответственно, центральной роли до-
миниканцев в развитии восточной политики Святого Престола. 
Надежда на потенциальное крещение монголов, ставшая актуаль-
ной уже в связи с дипломатической миссией Гийома де Рубрука, 
получила более существенные обоснования, благодаря посредни-
ческой роли доминиканцев, входивших в число приближенных 
Хулагуидов. Например, в ходе приема монгольской делегации па-
пой Григорием X, в рамках II Лионского собора в 1274 г., три 
посла монгольского происхождения торжественно приняли риту-
ал католического крещения; событие, представленное в меморан-
думе персонального переводчика Хулагуидов, Рикардуса, как 
следствие доминиканской миссионерской деятельности в Персии 
[Roberg 1973, 298–301; Marino Sanudo 2011, 286; Golubovich 1906–
1927, 419–420; Borghesio 1936, 363–367; Brunel 1958, 44; Gatto 
1959, 93–94; Richard 1977b, 36–37, Amitai-Preiss 1995, 100; Aigle 
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2005, 154; Khanbaghi 2006, 75; May 2011, 179]. Доминиканцы 
прилагали немалые усилия для демонстрации важности своей 
дипломатической деятельности, которая представлялась как необ-
ходимая составляющая проповедования Евангелия в среде мон-
голов, симпатизировавших христианству в связи с совпадением 
внешнеполитических интересов.
Посредническая роль доминиканца Рикардуса имела цен-

тральное значение для установления дипломатических отноше-
ний между монголами и Западной Европой, так как исключи-
тельно благодаря его переводам, монгольские послания были 
понятны европейским правителям. Следует отметить, что в своих 
переводах Рикардус прибегал к довольно свободной интерпрета-
ции посланий; без которой, возможно, дипломатические отноше-
ния не были бы возможны. Так, для смягчения чрезвычайно ка-
тегоричного выражения могущества монгольских правителей, 
Рикардус передавал геополитические амбиции Хулагу при помо-
щи прямых цитат из Ветхого Завета; и сравнивал военный потен-
циал монголов с армиями библейских царей, боровшихся с ре-
лигиозными противниками Избранного Народа [Aigle 2005, 153]. 
Посредническая деятельность Рикардуса была прямым следстви-
ем его исключительных лингвистических способностей: анализ 
лексической структуры его переводов предполагает, что Рикардус 
переводил напрямую с монгольского на латинский язык [Richard 
1998, 104–105; Aigle 2005, 152–153].
Появление доминиканцев в свите Хулагуидов, таким образом, 

означало начало нового периода европейско-монгольских отно-
шений, в которых западные дипломаты более не зависели от не-
редко негативного посредничества иностранных переводчиков, 
когда характер переговоров зависел, в немалой степени, от их 
персональных интересов.
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Черноиваненко В. В.

ЭРОТИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В 1–2 КНИГАХ
САМУИЛА И ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНТЕКСТ:

ИСТОРИЯ ПРОБЛЕМЫ
И СОВРЕМЕННЫЕ ДИСКУССИИ1

Введение
Научные исследования квир-проблематики в историческом 

контексте получили свое развитие сравнительно недавно (во вто--
рой половине ХХ в.), преимущественно в Европе и США, в пер-
вую очередь на фоне широких дискуссий в отношении места 
представителей сексуальных меньшинств в обществе и их прав. 
С другой стороны, занятия квиром (само это понятие как обще-
принятое, в т.ч. в научной среде, уже довольно позднее и отно-
сится к 90-м гг. ХХ века) были вызваны оживленным интересом 
к теории и истории сексуальности вообще, еще начиная с ХІХ в. 
(в этой связи мы можем упомянуть имена таких видных предста-
вителей разных направлений scientia sexualis2, как Рихард Эбинг, 
Зигмунд Фрейд, Магнус Хиршфельд, Альфред Кинси, Фриц 
Клейн, Мишель Фуко, Дэвид Гальперин, Игорь Кон и др.). 
В-третьих, как нам видится, квир стал продуктом теорий иден-
тичности (наравне с национальными, культурными, гендерными 
идентичностями). В последней трети ХХ века к квир-тематике 
начали обращаться и теологи (прежде всего представители авра-
мистических религий), в связи с обсуждением вопроса, является 
ли гомосексуальность либо другая, не-нормативная (не-гетеро-
нормативная), модель сексуального поведения грехом и престу-
плением против религии. С того же времени гомоэротическими 
сюжетами истории и культуры заинтересовались также истори-
ки, исследователи сакральных текстов, искусствоведы и т.д. Из-
вестный французский мыслитель, теоретик культуры и историк 

1 Настоящая статья основана на докладе, прочитанном на XVІІІ-й 
Ежегодной международной конференции по иудаике (Москва, 1–3 фев-
раля 2011 г.). Автор благодарит Константина Покровского (Москва) и 
Назария Назарова (Киев) за ценные советы и замечания при написании 
статьи.

2 См.: Spargo T. Foucault and Queer Theory. New York, 2000. P. 14–16.
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Мишель Фуко в первом томе трилогии “Истории сексуальности” 
фактически создал исторический нарратив о формировании совре-
менной гомосексуальной идентичности3. В третьем томе трило-
гии Фуко обратился к историческим истокам формирования 
“теоретически” обоснованной гомосексуальной культуры, исполь-
зовав соответствующие пассажи у Плутарха и псевдо-Лукиана4.

Отдельного внимания у исследователей заслуживают гомо-
сексуальные и гомоэротические отношения в древнем мире, в 
особенности в Греции и Риме, в меньшей степени – на Востоке.

В еврейской Библии (ТаНаХе) мы имеем целый ряд мест, кото-
рые могут трактоваться как гомоэротические пассажи. Последние 
десятилетия исследователями (пока не столь многочисленными) 
обсуждается вопрос, является ли тот или иной пассаж «гомосек-
суальным», либо же вопрос о том, какой конкретный тип/модель 
сексуального поведения применим к конкретному пассажу. Неко-
торые исследователи (мы не говорим здесь об исключительно 
апологетах) настаивают на исключительно “романтическом” или 
“дружеском” характере отношений в отрывках, о которых пойдет 
речь далее. Другая группа исследователей склонны видеть доста-
точные основания для констатации  гомосексуальных отноше-
ний. Наконец, третья группа пытается “лавировать” и утверждать 
о бисексуальности и/либо гомоэротичности. Но об исследовате-
лях и исследованиях мы поговорим позже – прежде всего обра-
тимся к источникам.

В данной статье мы коснемся некоторых методологических и 
текстуально-литературных подходов к исследованию упомянутой 
проблематики в библейской литературе в контексте литературно-
го наследия древнего Ближнего Востока. Цель статьи заключает-
ся прежде всего в том, чтобы не только рассмотреть проблему 
внутри основного источника, но и привлечь широкое, насколько 
позволяет объем самой статьи, количество параллельных источ-
ников, и в результате их компаративного анализа прийти к соот-
ветствующим выводам. Также в статье нами осуществляется 
новейший обзор работ ведущих исследователей в области квир-
библеистики с учетом предыдущей историографии.

3 Джагоз А. Введение в квир-теорию. М., 2008. С. 17–18.
4 Подробнее см.: Фуко М. Забота о себе. История сексуальности III. 

К.–М., 1998. С. 203–249.
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Основный тезис настоящей статьи можно кратко сформулиро-
вать следующим образом: библейский текст содержит гомоэро-
тические пассажи (пример – в 1–2 Книгах Самуила), на которые 
повлияли соответствующие мотивы из более древних литера-
турных памятников Ближнего Востока (прежде всего Месопо-
тамии), и которые нашли свое развитие в еврейской литературе 
более позднего времени (Новый Завет).

Давид и Ионафан
Итак, в 1 и 2 Книгах Самуила (1 и 2 Царств в русском сино-

дальном переводе) мы находим, пожалуй, самые известные 
гомоэротические нарративные и поэтические пассажи, повествую-
щие об отношениях Давида и Ионафана, Давида и Саула. Моло-
дой юноша, пастух и псалмопевец Давид был приведен к царю 
Саулу, когда у последнего начались психические расстройства 
(“возмущал его злой дух от Яхве”5, 1 Сам 16:14). В 1 Сам 16:18 
царский слуга советует Давида, сына Иессея Вифлеемлянина, 
приводя своеобразную характеристику и среди прочего отмечая 
его внешние данные (“ַאר ֹ֑ ּת יׁש   видного собою”). Отдельно“ ,6”ִא֣
внешность Давида описывается при его встрече с пророком Са-
муилом (1 Сам 16:12): 

BHS 1 Sam 16:12
ִאי ֹ֑ וב ר ֹ֣ יִם וְט ה ֵעינַ֖ י ִעם־יְֵפ֥ וְ֣הּוא ַאְדמֹונִ֔

РСП: Он был белокур, с красивыми глазами и приятным ли-
цом.

В определенный момент у Давида портятся отношения с Сау-
лом (когда последний начинает завидовать военным успехам 
первого, см.: 1 Сам 18:7–9), но еще ранее (1 Сам 18:1) у Давида 
завязывается особого рода дружба с его сыном Ионафаном. Да-
вид и Ионафан заключают между собой несколько раз (достаточно 
распространенный для ТаНаХа) межличностный и межродовой 
договор-завет (см.: 1 Сам 18:3–4, 20:11–16, 23:16–18). Об отно-
шении Ионафана к Давиду говорится в 18 и 20 главах 1 Книги 
Самуила.

5 Тут и далее цитируется по: Библия. Книги Священного Писания 
Ветхого и Нового Завета / Российское библейское общество. М., 2006.

6 Тут и далее цитируется по: Biblia Hebraica Stuttgartensia. Источник: 
http://www.bibelwissenschaft.de/online-bibeln/biblia-hebraica-stuttgartensia-
bhs/
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BHS 1 Sam 18:1
ן ד וַּיֱֶאָהבֹו יְהֹונָָת֖ ֶפׁש ָּדוִ֑ ה ְּבנֶ֣ ן נְִקְׁשָר֖ ונָָת֔ ֹ֣ ֶפׁש֙ יְה ר ֶאל־ָׁש֔אּול וְנֶ֨ י ְּכַכֹּלתֹו֙ ְלַדֵּב֣  וַיְִה֗

ו ֹֽ ְּכנְַפׁש
РСП: Когда закончил (Давид) разговор с Саулом, душа Иона-

фана прилепилась к душе его, и полюбил его Ионафан, как 
свою душу.

BHS 1 Sam 20:17
ו ֹֽ ו ֲאֵהב ֹ֖ ת נְַפׁש י־ַאֲהַב֥ ו ִּכֽ ֹ֑ ו אֹת ֹ֖ ד ְּבַאֲהָבת יַע ֶאת־ָּדוִ֔ ונָָתן֙ ְלַהְׁשִּב֣ ֹֽ וֶסף יְה ֹ֤  וַּי

РСП: И снова Ионафан клялся Давиду своей любовью к нему, 
ибо любил его, как свою душу.

Особенно примечательным является начало 19-й главы 1 Сам, 
поскольку при передаче отношения Ионафана к Давиду там упо-
требляется уже совершенно иной глагол – “חפץ”, а не “אהב”. Рус--
ское традиционное (православное) издание Библии предлагает 
нам перевод этого глагола как “любил”, хотя в действительности 
речь идет о страстном желании определенного субъекта.

BHS 1 Sam 19:1
ץ ונָָתן֙ ֶּבן־ָׁש֔אּול ָחֵפ֥ ֹֽ ד וִיה ית ֶאת־ָּדוִ֑ יו ְלָהִמ֖ ן ְּבנֹו֙ וְֶאל־ָּכל־ֲעָבָד֔ ר ָׁש֗אּול ֶאל־יֹונָָת֤  וַיְַדֵּב֣

ד ֹֽ ד ְמא  ְּבָדוִ֖
РСП: И говорил Саул Ионафану, сыну своему, и всем слугам 

своим, чтобы умертвить Давида; но Ионафан, сын Саула, очень 
любил Давида.

В 1 Сам 20:34 Ионафан “скорбит” (“֙נְֶעַצב”) о Давиде ввиду не--
нависти Саула как к нему, так и к Давиду. Об интимном отноше-
нии же Давида к Ионафану ярко и практически недвусмысленно 
говорится во 2 Сам 1:26, когда Давид уже скорбит по погибшим 
Саулу и Ионафану, оплакивая последнего в том числе следующи-
ми словами:

BHS 2 Sam 1:26
ים ת נִָׁשֽ י ֵמַאֲהַב֖ ְתָך֙ ִל֔ ָתה ַאֲהָבֽ ד נְִפְלַא֤ ֹ֑ י ְמא ְמָּת ִּל֖ ן נַָע֥ ונָָת֔ ֹ֣ יָך ָאִחי֙ יְה י ָעֶל֗ ַצר־ִל֣

РСП: Скорблю о тебе, брат мой Ионафан; ты был очень дорог 
для меня; любовь твоя была для меня превыше любви женской.

При всем этом в указанных библейских книгах упоминаются 
жены Давида (по крайней мере, восемь таковых, а еще жены и 
наложницы, взятые им в Иерусалиме, см.: 2 Сам 5:13)7. В случае 

7 Подробнее о женах Давида см.: Hackett J. 1 and 2 Samuel / Women’s 
Bible Commentary. Ed. by C. Newsom and S. Ringe. Louisville, Kentucky, 
1998. P. 96–99. О взаимоотношениях Давида со своими женами см. 
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с Ионафаном жены и наложницы не упоминаются, однако гово-
рится, что у него был сын (2 Сам 4:4). Этого самого сына Давид 
вообще берет на попечительство, согласно 2 Сам 9:11. Следова-
тельно, мы можем на основании этого и сказанного выше пред-
полагать скорее о бисексуальности описываемых персонажей, 
нежели о гомосексуальности, а их отношения считать таковыми, 
которые имели гомоэротический характер.

Перед тем как рассмотреть проблематику данных отношений 
подробнее, обратимся к схожим топосам в литературном насле-
дии древнего Ближнего Востока. Существование подобных то-
посов было подмечено достаточно давно, что дает основание 
утверждать о возможном влиянии древнемесопотамской и древ-
неегипетской культур, а также о преемственности определенных 
сюжетов, вероятных табу (даже неформальных) и реальных прак-
тик в библейском своде.

Параллельные топосы:
от “Эпоса о Гильгамеше” до Нового Завета

В легендарном аккадском “Эпосе о Гильгамеше” или поэме 
“О все видавшем” (“Šá nag-ba i-mu-ru”) повествуется о подобно-
го рода отношениях между главными героями-персонажами – 
Гильгамеше и Энкиду. Модель их взаимоотношений наиболее 
походит на отношения между Давидом и Ионафаном и представ-
ляет собой, по мнению Брюса Герига8, тот тип отношений, кото-
рый был распространен среди воинов (легендарные воины часто 
становились эпическими героями) на древнем Ближнем Востоке. 
К другим типам-моделям принадлежали иеродулия – культовая 
сакральная проституция (в т. ч. мужская)9, отношения с разного 
также: Klein L. Michal, the Barren Wife / Samuel and Kings. Ed. by A. Bren--
ner. Sheffield, 2000. P. 37–46; Klein L. Bathsheba Revealed / Samuel and 
Kings. P. 47–64.

8 Gerig B. Homosexuality in the Ancient Near East, beyond Egypt. Ис-
точник: http://epistle.us/hbarticles/neareast.html

9 В последнее время некоторыми исследователями предпринимались 
попытки пересмотреть устоявшийся взгляд на существование в антич-
ности института иеродулии. См., например: Assante J. From Whores to 
Hierodules: The Historiographic Invention of Mesopotamian Female Sex 
Professionals / Ancient Art and Its Historiography. Ed. by A. Donahue and 
M. Fullerton. Cambridge, 2003. P. 13–47; Budin S. The Myth of Sacred 
Prostitution in Antiquity. Cambridge, 2008.
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рода подчиненными, т.е. не обладающими тем же статусом (раб, 
заключенный) и др.

Весьма вероятно, что редактор книг Самуила знал об “Эпо-
се”, который был широко распространен во времена Новоасси-
рийской империи (X–VII вв. до н. э.), когда материал книг 
Самуила составлялся и редактировался, а фрагменты “Эпоса” 
были найдены в Меггидо. В последнем же с большой долей ве-
роятности находилось поселение во время правления Давида10.

В прошлом десятилетии были опубликованы две специальные 
монографии, посвященные данным топосам, в которых достаточ-
но подробно анализируются и сравниваются библейские и месо-
потамские гомоэротические пассажи: это книга профессора 
Дартмутского колледжа Сьюзан Аккерман “When Heroes Love: 
The Ambiguity of Eros in the Stories of Gilgamesh and David” (2005) 
и труд ориенталиста-античника Жана-Фабриса Нарделли “Homo-
sexuality and Laminality in the Gilgameš and Samuel” (2007)11.

Касательно самого текста эпоса, следует отметить, что опи-
санные в нем чувства героев и употребленные при этом художе-
ственные приемы практически не уступают библейским, хотя 
хронологически, конечно же, предшествуют им. Как в ТаНаХе, 
так и в “Эпосе” один из героев пары является царем/будущим 
царем (Гильгамеш – властитель шумерского Урука, Давид – бу-
дущий царь Иудеи). Подобно библейскому описанию особой 
внешности Давида, “Эпос” подчеркивает исключительные внеш-
ние данные Гильгамеша: “Образ его тела на вид несравненен”, 
“Несет сладострастье все его тело” (таблица І)12, поскольку царь 

10 Römer T., Bonjour L., L’homosexualité dans le Proche-Orient ancien et 
la Bible. Genève, 2005. P. 93–94.

11 В научной литературе также осуществлялась попытка сравнения 
месопотамских и греческих топосов. В качестве греческих использова-
лись отрывки из “Симпосиума” Платона и “Одиссеи” Гомера (отношения 
Телемаха и Писистрата, Ахилла и Патрокла): Held G. Parallels between the 
Gilgamesh Epic and Plato’s Symposium / Homosexuality in the Ancient 
World / Ed. by W. Dynes and S. Donaldson. New York–London, 1992. P. 199–
207; Nardelli J.–F. Le motif de la paire d’amis héroïque à prolongements ho-
mophiles. Perspectives odysséennes et proche-orientales. Amsterdam, 2004.

12 Тут и далее цитируется по: “О все видавшем” (“Эпос о Гильга-
меше”) / Пер. И. Дьяконова. Источник: http://www.heretics.com/library/
poetry/gilgames/index.htm
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Урука, согласно “Эпосу”, “на две трети бог”, “на одну – чело-
век”. Правда, в случае с “Эпосом” говорится о красоте обоих ге-
роев пары. Об Энкиду – друге Гильгамеша, созданном как “по-
добье” ему, – вещает блудница Шамхат: “Ты красив, Энкиду, ты 
богу подобен”. Ранее сказано, что Энкиду “подобно женщине во-
лосы носит, пряди (его) волос, как хлеба густые”. Отношения 
Гильгамеша и Энкиду предрекаются еще до их встречи в бесе-
де – толковании сна – Гильгамеша с матерью: “Сильный придет 
сотоварищ, спаситель друга… ты полюбишь его, как к жене 
прильнешь ты, он будет другом, тебя не покинет…”. На что 
Гильгамеш отвечает: “Полюбил я его, как к жене прилепился”. 
В Саровавилонской версии (Пенсильванская таблица) Гильга-
меш, точнее Гиш, так толкует свой сон:

BGE І: 32–3613

32 a-mur-šú-ma aḫ-ta-du a-na-ku
33 a-ra-am-šú-ma ki-ma áš-šá-tim
34 a-ḫa-ab-bu-ub el-šú
35 el-ki-šú-ma áš-ta-ka-an-šú
36 a-na a-ḫi-ia
32 Я увидел его и я возрадовался, 
33 Я полюбил его, как женщину, 
34 Я обнял его, 
35 Я взял его и считал его 
36 своим братом.
Подобно любви Ионафана, который любил Давида “как свою 

душу”, выражена в “Эпосе” любовь Энкиду к Гильгамешу; Шам-
хат предрекает: “А ты, как себя, его полюбишь!” (таблица ІІ). Да--
лее в “Эпосе” следуют интимные сцены, когда герои обнимают 
друг друга, неоднократно берутся за руки, пока Энкиду не умирает. 
Как и Давид, Гильгамеш оплакивает своего друга (таблица VIII): 
“Я об Энкиду, моем друге, плачу”, “Закрыл он другу лицо, как 
невесте”. Подобно Давиду и Ионафану, достаточно проблематич-
но считать Гильгамеша и Энкиду явными гомосексуалами: во-
первых, по причине отсутствия открытых сексуальных актов и 

13 Цитируется по: An Old Babylonian Version of the Gilgamesh Epic. 
Ed. by M. Jastrow, transl. by A. Clay. Источник: http://www.gutenberg.org/
files/11000/11000-h/11000-h.htm
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сцен, во-вторых, ввиду гетеросексуальных отношений у обоих 
героев, точнее возможной их бисексуальности14. У Гильгамеша 
имеется целый гарем, Энкиду совокупляется с Шамхат: “Распах-
нула (Шамхат) одежду, и лег он (Энкиду) сверху, наслажденье 
дала ему, дело женщин, и к ней он прильнул желанием страст-
ным” (таблица І). Показательной является сцена (таблица ІІ), ког--
да Энкиду преграждает (ногой) Гильгамешу дорогу в гарем, тем 
самым как бы претендуя то ли на гарем, то ли на самого Гильга-
меша.

Отдельного внимания заслуживают в текстах интимные отно-
шения между царем и его божеством-покровителем. В “Эпосе” 
(таблица І) это выражено следующим образом: “Гильгамеш – его 
любит Шамаш”, в Танахе (1 Сам 13:14): “Яхве найдет Себе мужа 
по сердцу Своему” [“ ֹ֗ יׁש ִּכְלָבב ה ֹ֜לו ִא֣ .[”ִּבֵּקׁש֩ יְהוָ֨

Древнеегипетские литература, эпиграфика, а также изобрази-
тельное искусство также оставили свои следы присутствия го-
моэротизма на древнем Ближнем Востоке. Мы можем выделить, 
по крайней мере, шесть источников, где содержатся как мини-
мум намеки на него, или даже упоминание гомосексуальных от-
ношений, в том числе в свете установленного запрета на них: 
1) “Тяжба Гора и Сета”; 2) “Книга мертвых”; 3) “Поучения Птах-
хотепа”; 4) “Сказка о Неферкаре и Сасенет”; 5) “Ахенотен и 
Сменхкар” и 6) “Нианххнум и Хнумхотеп” (“Гробница двух 
братьев”)15.

14 В то же время Мартти Ниссинен, профессор-библеист из Хель-
синского университета, полагает, что ни Гильгамеш, ни Энкиду не могут 
характеризоваться как “гомосексуалы” по причине их взаимотношений, 
или как “бисексуалы” на том основании, что они имели отношения с 
обоими полами. По его мнению, сексуально окрашенные акты, прояв-
ляемые героями, являются этапами в их трудном путешествии, где эро-
тические черты, определяющие их отношения, представляют собой 
отдельный аспект взаимной привязанности. “Эпос” повествует не о го-
мосексуальности или гомоэротизме, а о любви между двумя представи-
телями мужского пола, их желаниях и судьбе. См.: Nissinen M. Are there 
Homosexuals in Mesopotamian Literature? // Journal of the American Orien-
tal Society 130 (2010). P. 74.

15 Также существует гипотеза, что указание на гомосексуальные 
отношения содержит одна из фраз сочинения “Спор разочарованного 
со своей душой”.
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К примеру, в повести времени Нового царства “Тяжба Гора и 
Сета” рассказывается, как эти боги некогда спорили за царскую 
власть.

“...И Сет сказал Гору: 
– Иди! Проведем приятный день в моем доме.
И Гор сказал ему: 
– Согласен, я согласен.
И вот затем, в вечернюю пору, им постелили, и они легли, эта 

пара.
И вот ночью Сет укрепил (привел в состояние эрекции – В. Ч.) 

член и направил его между ляжек Гора.
И Гор всунул обе свои руки между своих ляжек и принял семя 

Сета”16.

Таким образом, Сет пригласил Гора к себе домой и изнаси--
ловал его. На этом основании на суде Сет утверждал: “Пусть от--
дадут мне сан Правителя, ибо, что касается Гора, который 
присутствует здесь, то я выполнил работу мужчины по отноше-
нию к нему”. Однако благодаря коварной хитрости Исиды Сету 
не удалось доказать факт изнасилования, и он проиграл дело. Не-
которые усматривают в этих сюжетах насмешку автора над бога--
ми, некоторые – сатиру на судопроизводство17.

Также гомосексуальные связи были распространены среди 
хеттов и персов. Касательно последних в V в. до н. э. пишет Ге--
родот. В первой книге своей “Истории” (§ 135)18 он утверждает 
о наличии гомосексуальных отношений среди персов, заимство-
ванных, по его словам, у греков: “Персы больше всех склонны 
к заимствованию чужеземных обычаев. <...> Персы предаются 
всевозможным наслаждениям и удовольствиям по мере знаком-
ства с ними. Так, они заимствовали от эллинов любовное об-

16 Сказки и повести Древнего Египта / Пер. и комм. И. Лившица. Л., 
1979. С. 121.

17 Там же. С. 122.
18 Геродот. История. Книга первая: Клио. Источник: http://www.vehi.

net/istoriya/grecia/gerodot/01.html; The History of Herodotus, Parallel 
English/Greek. Book 1: Clio. Источник: http://www.sacred-texts.com/cla/
hh/hh1130.htm
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щение с мальчиками («μαθόντες παισὶ μίσγονται»)19. У каждого 
перса много законных жен, а, кроме того, еще больше наложниц”. 
Кроме того, сохранилось свидетельство Афинея (ритора и грам-
матика ІІ–ІІІ вв. н. э.), который в своем “Пире мудрецов”, ссы--
лаясь на древнегреческого историописца Ктесия (V–IV вв. до 
н. э.), отмечает, что у персидского царя Артаксеркса был фаво-
рит – танцовщик Зенон из Крита20.

Наконец, гомосексуальность в еврейской среде, судя по всему, 
имела место и в І в. н. э., поскольку раннее христианство пред--
принимало попытки предостеречь своих адептов, в особенности 
неофитов, от прельщения или неправильного понимания однопо-
лой любви. В Новом Завете (1 Кор 6:9, см. также Тим. 1:10) 
апостол Павел перечисляет “неправедные” категории, которые не 
могут наследовать “Царства Божия”. Среди них упоминаются и 
такие две категории, как “малакии” [μαλακοὶ21] – традиционно 
понимаются как пассивные гомосексуалы)22 и “мужеложники” 
[ἀρσενοκοῖται]23 – принимаются, соответственно, в качестве ак-

19 В то же время российские ученые-филологи А. Лосев и А. Тахо-
Годи, напротив, полагают, что, хотя в Персии и была особенно распро-
странена однополая любовь, однако “именно оттуда этот обычай пере-
шел в Грецию, когда между этими странами завязались прочные отно-
шения” (Лосев А., Тахо-Годи А. Примечания / Платон. Собрание сочи-
нений: В 4 т. Т. 2. М., 1993. С. 446).

20 Афиней. Пир мудрецов: В 15 кн. Т. 1 / Пер. Н. Голинкевича; отв. 
ред. М. Гаспаров. М., 2003. С. 32.

21 Тут и далее цитируется по: Novum Testamentum Graece (NA 27). Ис-
точник: http://www.bibelwissenschaft.de/online-bibeln/novum-testamentum-
graece-na-27/

22 Хотя интерпретация “μαλακοὶ” носит далеко не однозначный харак-
тер. Эта лексема, очевидно, обозначала людей слишком “изнеженных” 
либо “пресыщенных”, предающихся чрезмерным удовольствиям и сла-
дострастию, т. е. не обязательно включая сексуальную коннотацию. Хотя 
в христианской (особенно православной) литературе под этим словом 
понимали преимущественно человека сексуально извращенного, в т. ч. 
занимающегося периодически мастурбацией (см., например, у Св. Фео-
фана Затворника. Письма. Выпуск V. Письмо 814). К слову, в современ--
ном новогреческом языке словом “μαλακία” называется именно онанизм.

23 По мнению автора, под “ἀρσενοκοῖται” следует понимать скорее 
насильников над мужчинами либо мужчин, насилующих детей мужско-
го пола.
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тивных гомосексуалов. В Рим 1:27 говорится о “заблуждении”, 
когда мужчины вступают в сексуальные отношения с другими 
мужчинами24.

NA 27 Röm 1:27
ὁμοίως τε καὶ οἱ ἄρσενες ἀφέντες τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας 

ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους, ἄρσενες ἐν ἄρσεσιν 
τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι καὶ τὴν ἀντιμισθίαν ἣν ἔδει τῆς 
πλάνης αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς ἀπολαμβάνοντες

РСП: ... подобно и мужчины, оставив естественное употре-
бление женского пола, разжигались похотью друг на друга, муж-
чины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное 
возмездие за свое заблуждение.

В Евангелиях же мы находим, по крайней мере, гомоэротиче-
ские пассажы при участии самого Учителя – Иисуса из Назарета25. 

24 Возможно, что в этом месте упрекаются не столько моногамные 
гомосексуальные отношения, сколько групповые, в особенности, если 
речь идет о проявлении грубого или даже жестокого насилия. Россий-
ский теолог-библеист Дмитрий Щедровицкий соотносит подобные дей-
ствия с теми, что имели место в Содоме (Быт 19:4–9) или Гиве (Суд 
19:22–28). В подтверждение этому он указывает, во-первых, на упо-
требленное при этом слово “ἀσχημοσύνην”, переведенное как “срам”, но 
означающее “обезображивание”, “нарушение формы”, “порчу красоты”. 
Иначе говоря, по мнению, Д. Щедровицкого, “жертвы подобных наси-
лий подвергались побоям и надругательствам, безобразившим их внеш-
ность” (Щедровицкий Д. Введение в Ветхий Завет. III том, Книги Левит, 
Чисел и Второзакония. М., 2000. С. 82). Это, видимо, и послужило 
основной причиной для запрета в Новом Завете подобного гомосексуаль-
ного насилия (а вовсе не гомосексуальных отношений как таковых). Во-
вторых, в пользу группового характера отношений свидетельствует 
примененное множественное число: “мужчины на мужчинах” (Там же).

25 Примечательно, что сам Иисус не высказывается вообще по пово-
ду гомосексуальности, в Евангелиях нет ни единого указания на дан-
ный род отношений. Возможным объяснением может быть следующее 
утверждение: Евангелия не говорят о гомосексуальности, поскольку о 
ней не говорит и Тора (на которую опирается Евангелие), а в Лев 18:22 
и 20:13, где говорится о запрете на гомосексуальность в большинстве 
существующих переводов, речь идет, возможно, о запрете группового 
секса (когда двое мужчин совокуплялись с одной женщиной), что могло 
иметь место в рамках практик иеродулии – сакральной проституции, 
распространенной на древнем Ближнем Востоке (на что указывает, к 
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Как известно, в Евангелии от Иоанна один из учеников Иисуса 
(собственно, сам Иоанн) неоднократно (Ин 13:23, 19:26, 20:2, 
21:7, 21:20) называется учеником, “которого любил Иисус” [ὃν 
ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς]. Этот же ученик “возлежал у груди Иисуса” (Ин 
13:23). Судя по тексту, он располагает особым отношением и до-
верием у Иисуса, поскольку Петр решается узнать о предателе 
лишь посредством Иоанна (Ин 13:24–25). Тогда Иоанн, “припав 
к груди Иисуса”, спрашивает его (Ин 13:25). Также гомосексу--
альные отношения в Евангелиях усматриваются некоторыми ис-
следователями между сотником и его слугой, исцеленным 
Иисусом по просьбе сотника (Матф 8:5–13; Лук 7:1–10)26.

Исследования и дискуссии
Рассмотрев некоторые топосы и параллели по нашей пробле-

ме в древней ближневосточной литературе, вернемся к танахиче-
ским сюжетам и посмотрим на то, какие дискуссии вызывают 
они в современных исследованиях. Как мы отмечали ранее, су-
ществуют три основные группы исследователей по данному во-
просу. В то же время, норвежский профессор-ассириолог Маркус 
Цендер выделяет четыре основных взгляда на отношения Давида 
и Ионафана: 1) это были сексуальные (гомосексуальные) или, по 
крайней мере, гомоэротические отношения; 2) хотя нарратив не 
говорит прямо о гомосексуальных связях, текст, тем не менее, 
подводит нас к такого рода интерпретации; 3) эти отношения не 
были ни гомосексуальными, ни гомоэротическими, а лишь выра-
жением необыкновенной дружеской привязанности; 4) отноше-
ния между Давидом и Ионафаном становятся гомосексуальными 

примеру, Филон Александрийский). От этой практики древние иудеи 
пытались отмежеваться, как показывает книга Дварим (Второзаконие) 
23:18, где упоминаются не просто “блудницы” и “блудники”, но оче-
видно представители культовой проституции (“ה ׁש“ и ”ְקֵדָׁש֖  :.См .(”ָקֵד֖
Greenberg S. Wrestling with God and Men: Homosexuality in the Jewish 
Tradition. Madison, Wisconsin, 2004. P. 79–85.

26 С аргументами того, что слуга являлся возлюбленным сотника 
(который может идентифицироваться как сотник Корнилий из Деяний 
святых апостолов 10), можно ознакомиться в монографиях Тома Хорне-
ра и Дэниэла Хелминиака: Horner T. Jonathan and David: Homosexuality 
in Biblical Times. Philadelphia, 1978; Helminiak D. What the Bible Really 
Says about Homosexuality. Tajique, NM., 2000.
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в результате “квир-прочтения”, когда интерпретатор с помощью 
соответствующего текста пытается обосновать собственную 
идентичность27.

После публикации в 1948 г. “Сексуального поведения самца 
человека” Альфреда Кинси некоторые авторы попытались пере-
смотреть традиционный взгляд на отношения Давида и Ионафана.

К примеру, теолог Дэвид Мейс назвал эти отношения приме-
ром “сравнительно безвредной гомосексуальной привязанности 
в подростковом возрасте”, которая порой имеет место28.

Психиатр Джордж Генри писал, что Давид и Ионафан опреде-
ленно имели сексуальные отношения, в которых Ионафан высту-
пал инициатором, а Давид желанным соблазнительным объек-
том, который и сам был не против отреагировать на желания 
Ионафана. При этом Д. Генри полагает, что, поскольку ничего не 
говорится о дальнейших гомосексуальных связях Давида, более 
того, достаточно подробно говорится о его многочисленных же-
нах, гомосексуальность Давида была для него лишь переходным 
этапом29.

Рафаэль Патай, ориенталист-антрополог, пишет, что любовная 
история между Ионафаном, сыном царя Саула, и Давидом, юным 
героем-красавцем, имела свои аналоги при царских дворах во 
всех частях Ближнего Востока во все периоды30.

Первым исследователем, опубликовавшим в 1978 г. целую мо-
нографию, посвященную отношениям Давида и Ионафана, был 
Том Хорнер, защитивший докторскую диссертацию в Колумбий-
ском университете. Автор напоминает, что “первая в мире вели-
чайшая история любви” между Гильгамешем и Энкиду исходит 
из эпоса, который был широко распространен на древнем Ближ-
нем Востоке. “В мировой истории не было скорбящего – разве 
что за исключением Александра в связи с кончиной его друга Ге-
фестона... – который был более сокрушенным из-за потери своего 

27 Zehnder M. Observations on the Relationship between David and Jona-
than and the Debate on Homosexuality // Westminster Theological Journal 
69 (2007). P. 128–130.

28 Mace D. Hebrew Marriage: A Sociological Study. London, 1953. 
P. 224.

29 Cм. у: Horner T. Ibid. P. 28.
30 Patai R. Family, Love and the Bible. London, 1960. P. 152–154, 159.
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возлюбленного друга”, как Гильгамеш после преждевременной 
кончины Энкиду; и Давид, выражая свою любовь и печаль после 
гибели Ионафана, следовал этой традиции31.

Джон Босвелл, историк-профессор Йельского университета, 
указывает на то, что понятие “брата”, которое Давид применял к 
Ионафану (2 Сам 1:26), в прошлом длительное время использо-
валось для специального обозначения однополых отношений32. 
Отметим, что аналогичным образом обращались друг к другу и 
Гильгамеш с Энкиду; “братьями” были и Нианххнум с Хнумхо-
тепом33.

Дэвид Гальперин, профессор литературы в Массачусетском 
технологическом институте, отмечает: “Как в (Эпосе о Гильгаме-
ше), так и в Книгах Самуила отношения между друзьями строят-
ся и как братские, и как супружеские”34.

Однако не все исследователи склонны вообще видеть в отно-
шениях Давида и Ионафана даже намека на гомосексуальность 
или гомоэротизм, трактуя совершенно иначе, более традиционно, 
соответствующие наличные в тексте маркеры. Так, профессор 
Техасского университета Уэсли Стэн Раммел полагает, что вру-
чение Ионафаном своего облачения и оружия Давиду во время 
заключения завета было не более, чем политическим жестом пе-
редачи тому своего трона35. Джерри Лэндей, профессор Илли-
нойского университета, пишет, что “дружба Ионафана и Давида 
была воплощением чистой любви человека к человеку, близость 
же основывалась на общем опыте и опасностях ... видом интуи-
тивного доверия, что выходит за рамки нездоровых желаний, 
ревности или сексуальных претензий”36.

31 Horner T. Ibid. P. 16–18.
32 Cм.: Boswell J. Same-Sex Unions in Premodern Europe. New York, 

1994. P. 21–22, 182.
33 До сих пор, правда, не до конца понятно, какие узы связывали 

Нианххнума и Хнумхотепа: кровные, братские, близость по родству 
либо же принадлежность к одной и той же гильдии.

34 Halperin D. One Hundred Years of Homosexuality: And Other Essays 
on Greek Love. New York, 1990. P. 38.

35 Rummel S. Clothes Make the Man – An Insight from Ancient Ugarit // 
Biblical Archaeologist 2 (1976). P. 6–7.

36 Landay J. David: Power, Lust and Betrayal in Biblical Times. Berkeley, 
1998. P. 36.
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Научные дискуссии по вопросу взаимоотношений Давида и 
Ионафана развились с новой силой в конце 1990-х гг. и особенно 
оживленно происходили на протяжении первой декады XXI в. К 
числу основных дискутантов следует отнести упомянутых С. Ак-
керман и М. Цендера, Ж.–Ф. Нарделли, а также Мартти Нисси--
нена, Саула Ольяна, Роберта Ганьйона, Сильвию Шрёр и Томаса 
Штаубли, Томаса Рёмера и Лоиз Бонжур. 

М. Цендер и Р. Ганьйон (профессор Питтсбургской теологи-
ческой семинарии) как консервативные богословы утверждали, что 
любовь Давида и Ионафана была лишь эмоциональной и духовной, 
и “полностью асексуальной”37. Иначе говоря, если следовать пози-
ции указанных богословов, то речь может идти только о гомосо-
циальности38, т.е. исключительно об однополой социальной инте-
ракции. К сожалению, работы данных исследователей содержат 
порой серьезные прорехи: так, М. Цендер, к примеру, полностью 
игнорирует “Эпос о Гильгамеше” как безусловно важный для срав-
нения источник. С. Аккерман, Ж.–Ф. Нарделли, Л. Бонжур и Т. Рё-
мер отмечают, что широкое распространение “Эпоса о Гильгаме-
ше” может свидетельствовать о не менее широком признании и 
принятии однополой мужской любви на древнем Ближнем Восто-
ке. Подобно “Эпосу”, Книги Самуила содержат многочисленные 
сексуальные маркеры, полускрытые ключи, дающие определенные 
основания считать отношения героев интимно-сексуальными и по-
добными брачным. Наиболее яркими примерами таковых маркеров 
являются сцена гнева и ревности Саула и панегирик Давида Иона-
фану39. Примерами соответствующих маркеров-лексем могут быть:

«אהבה»,«חפץ», «נשק», «נעים», «אח», «בחר», «ברית».
37 Gagnon R. The Bible and Homosexual Practice: Texts and Hermeneutics. 

Nashville, 2001. P. 154.
38 Термином “гомосоциальность” в социологии описываются одно-

полые отношения неромантического или сексуального характера, такие 
как дружба, наставничество и т.п. Гомосоциальность не подразумевает 
гетеросексуальность либо гомосексуальность. К примеру, мужчина, 
предпочитающий общение с мужчинами, может считаться гомосо-
циальным гетеросексуалом. Гомосоциальные отношения не обязатель-
но должны быть сексуальными, прежде всего они представляют собой 
однополые социальные интеракции.

39 Gerig B. Jonathan & David: The Debate Continues. Источник: http://
epistle.us/hbarticles/jondave11.html
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Профессор Лозаннского университета Томас Рёмер и теолог 
Лоиз Бонжур находят в обоих случаях – как с Гильгамешом, так 
и с Самуилом – целый ряд мест, где встречаются брачные мета-
форы и эротические образы, которые, в свою очередь, призваны 
обозначить наиболее полные образы-характеры обоих партнеров 
в каждом конкретном случае40.

С. Аккерман и Ж.–Ф. Нарделли усматривают в отношениях 
Давида и Ионафана нечто большее, нежели просто гомосоциаль-
ность. Они полагают, что редакторы книг Самуила скрыли/за-
шифровали однополые аллюзии, чтобы намекнуть на то, что 
Давид и Ионафан были любовниками. С. Аккерман считает, что 
редакторы с помощью текстуальных приемов пытались отчуж-
дать царский статус Ионафана в пользу Давида и соответственно 
укрепить права Давида на трон. Ж.–Ф. Нарделли не согласен со 
С. Аккерман и утверждает, что различные заветы, инициирован-
ные Ионафаном, могут вполне рассматриваться как брачные41.

При этом С. Аккерман применяет в своем исследовании мето-
ды символической антропологии. Она полагает, что в 1 и 2 Кни-
гах Самуила применяется высокоэротичный язык, и выделяет 
шесть различных отрывков, где акцентируются отношения Дави-
да и Ионафана: 1) первая встреча Давида и Ионафана в 1 Сам 
18:1–18:4; 2) наиболее значимое описание первых встреч Давида 
и Ионафана в 1 Сам 19:1–19:7; 3) инцидент, когда Саул упрекал 
Ионафана за его дружбу с Давидом в 1 Сам 20:30–20:34; 4) побег 
Давида со двора царя Саула в 1 Сам 20:1–20:42; 5) описание за--
ключительной встречи Давида и Ионафана в 1 Сам 23:15–23:18; 
6) плач-панегирик Давида (т. н. “Песнь лука”) по Саулу и Иона--
фану во 2 Сам 1. Из этих шести отрывков-примеров С. Аккерман 
определяет наиболее важный – плач Давида, – в связи с утверж--
дением Давида, что любовь Ионафана к нему “была превыше 
любви женской”42. Хотя Давид и был женат, он все же проводил 
различие между своими отношениями с Ионафаном и узами, 

40 Römer T., Bonjour L., L’homosexualité dans le Proche-Orient ancien et 
la Bible. P. 100.

41 См.: Ackerman S. When Heroes Love: The Ambiguity of Eros in the 
Stories of Gilgamesh and David. New York, 2005. P. 165–231; Nardelli J.–F. 
Homosexuality and Laminality in the Gilgameš and Samuel. Amsterdam, 
2007. P. 28–63.

42 Ackerman S. When Heroes Love... P. 164.
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связывающими его с женщинами. Давид, как мы замечали выше, 
был женатым на многих женщинах, одной из которых была Мел-
хола (Михаль), сестра Ионафана, однако библейские тексты ни--
чего не упоминают о любви Давида к Мелхоле (хотя говорится, 
что Мелхола любила Давида, см.: 1 Сам 18:20).

В то же время, как отмечает Саул Ольян, профессор-
религиовед из Университета Брауна (США), говоря о панегирике 
Давида Ионафану, что “вообще не совсем ясно”, вкладывал ли 
автор/редактор книг Самуила какое-либо гомоэротическое значе-
ние в сравнение любви Давида во 2 Сам 1:26, поскольку для ав-
тора было важно прежде всего “показать, что Давид не ответ-
ственен за смерть Саула и его семьи в его попытках объединить 
соплеменников”43. Возможно, сравнение Ионафана с женщинами 
в эвлогии Давида (его некая феминизация) служило для укрепле-
ния маскулинного образа Давида44, поскольку, как замечают 
Т. Рёмер и Л. Бонжур, на древнем Ближнем Востоке сексуальные 
отношения всегда мыслились посредством понятий активных и 
пассивных ролей45, позднее применяемых лишь для женщин, ев-
нухов, проститутов и т. п.46

43 С. Ольян также приводит параллель между двумя эвлогиями Дави-
да – по Ионафану и Авессалому. В каждом из указанных случаев Давид 
ведет себя “нетрадиционно”, личным поведением бросая вызов своему 
окружению: в первом случае утверждая, что любовь Ионафана была 
ему “превыше любви женской”, во втором – оплакивая своего сына-
мятежника Авессалома вместо благодарения и поздравления своих вои-
нов, подавивших его бунт. См.: Olyan S. “Surpassing the Love of Women”: 
Another Look at 2 Sam 1:26 and the Relationship of David and Jonathan // 
Authorizing Marriage? Canon, Tradition and Critique in the Blessing of 
Same-Sex Unions / Еd. by Mark D. Jordan. Princeton, 2006. P. 14–15.

44 Gerig B. Jonathan & David: The Debate Continues. Supplement: Inter-
pretative Issues in the Jonathan & David Debate. Источник: http://epistle.
us/hbarticles/debate1.html

45 С ними согласен и Ж.–Ф. Нарделли, указывающий на то, что люди 
древности видели себя не столько “гетеросексуалами” или “гомосек-
суалами”, сколько исполняющими ту или иную роль в сексе (активную/
пассивную). Römer T., Bonjour L., L’homosexualité dans le Proche-Orient 
ancien et la Bible. P. 99; Nardelli J.–F. Homosexuality and Laminality in the 
Gilgameš and Samuel. P. 5.

46 Nissinen M. Homoeroticism in the Biblical World: A Historical 
Perspective, Minneapolis, 1998. P. 129.
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Профессоры библеистики из Швейцарии Сильвия Шрёр 
(Бернский университет) и Томас Штаубли (Фрайбургский уни-
верситет) полагают, что к предположению о гомосексуальности 
в Книгах Самуила нас подталкивает сам текст. Кроме того, ука-
занные исследователи высказывают два важных мнения: 1) су-
ществование запрета на гомосексуальные отношения (если он 
на самом деле подразумевал подобные отношения – это отдель-
ная дискуссия) совсем не исключало, что в действительности 
законодательство всегда соблюдалось, и в социуме не находи-
лось места для гомосексуальных практик; 2) неправильно a priori 
исключать гомосексуальное влечение на том лишь основании, 
что человек имеет отношения гетеросексуальные. Они проводят 
также параллель между пассажем, где Ионафан приглашает Да-
вида “выйти в поле” (“ה א ַהָּׂשֶד֑ ה וְנֵֵצ֣  ,в 1 Сам 20:11 (место, куда (”ְלָכ֖
вероятно, любовники иногда уходили, чтобы остаться наеди-
не47), и пассажем из Песни Песней (7:11), где дева шепчет своему 
возлюбленному: “Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле…”. 
В Песни Песней 8:1 девушка желает, чтобы ее любимый был ей 
братом, чтобы она могла целовать его публично, без осужде-
ния48. Возможно, герои книг Самуила аналогичным образом пы-
тались легитимизировать свои отношения, сделав их при этом 
более публичными.

Выводы
1. На основании анализа и компаративного сопоставления со-

ответствующих текстов и топосов мы не можем однозначно 
утверждать ни о том, что в 1 Сам 1–2 гомосексуальные отноше-
ния имели место, ни об обратном, однако целый регистр интим-
ных маркеров, несомненно наличествующих в тексте, позволяет 
нам вести речь об отношениях, которые могут характеризоваться 
как гомоэротические (помимо гомосоциальных). Еще одна при-
чина, по которой гомосексуальные отношения (если все-таки 
предположить, что они могли быть) имели бы относительный 

47 Schroer S., Staubli T. Saul, David and Jonathan – The Story of a Trian-
gle? A Contribution to the Issue of Homosexuality in the First Testament / 
Samuel and Kings: A Feminist Companion to the Bible. Sheffield, 2000. 
P. 29.

48 Ibid.
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или даже сомнительный характер – это наличие гетеросексуаль-
ных отношений у героев. Иначе говоря, речь бы в таком случае 
шла скорее о бисексуальности.

2. На древнееврейскую гомоэротическую традицию имели 
явное влияние подобные традиции Месопотамии и Египта (в 
особенности первой), распространенные на древнем Ближнем 
Востоке.

3. Гомоэротика сохранилась в еврейских текстах древности 
вплоть до І в. н. э. и представлена в новозаветной традиции 
(Евангелиях).

4. Несмотря на табу (скорее неформальное), которое могло 
быть главной причиной отсутствия в тексте прямых указаний на 
гомосексуальные отношения, их практика все же могла гипоте-
тически иметь место и реализовываться как в рамках культовой 
сакральной проституции (которая порицалась и преследовалась 
религиозным законом), так и на бытовом межличностном уровне.

5. Мнения современных исследователей касательно интерпре-
тации отношений Давида и Ионафана существенно разнятся – от 
принятия данных отношений исключительно в качестве гомосо-
циальных до усматривания в них лишь гомосексуального харак-
тера. Где-то посредине лежит третья исследовательская позиция, 
которой придерживается и автор настоящей статьи, согласно ко-
торой мы не имеем достаточных оснований (см. вывод 1) видеть 
в лице упомянутых библейских персонажей двух гомосексуалов. 
В то же время, как мы отмечали, их отношения носят зачастую 
откровенный гомоэротический характер, а значит, у исследовате-
ля не должны возникать веские причины, чтобы игнорировать, 
замалчивать или пытаться опровергнуть этот факт.
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M. Bilal ÇELİK*

THE BATTLE OF KALKA AND ITS CONSEQUENCES

Initial Mongol Conquests outside of Inner Asia
Chinggis Qagan (also, Ghengis Khan, etc) (1206–1227), being one 

of the most important conquerors in world history, after arduous bat-
tles, took all the Turkish and Mongol tribes within Inner Asia under 
his hegemony and formalized that situation at a quriltai (grand assem-
bly), held in 1206. He had to show new targets to his subjects who 
were expecting booty. Until 1206, he had fought with relatively small 
and weak entities, and defeated them. But now there were great power-
ful countries and empires in the surrounding area. The closest for the 
Mongols was China. There, the Jin Dynasty (1115–1234) in the north, 
Xixia (1038–1227) in the northwest, the Northern Song Dynasty 
(960–1127) and later the Southern Song Dynasty (1127–1279) in the 
south were the sovereign powers. After China, the Eastern Turkestan 
was an important centre of power. At that time, the Qara Khitai Em-
pire (1124–1218) prevailed there. In the farther west, in Western 
Turkestan, there was the Khwarazmian Empire (1097–1231).

At the beginning of 13th century, although the population of the 
Mongols in north of China (Inner Asia) was approximately one mil-
lion, the population of China was at least 100–120 millions and half 
of it was living in the Northern China. Chinggis Qagan could dare to 
take an action against such a great power. Although The Secret Histo-
ry of the Mongols mentions these raids only among the events of 
12111, the expeditions began first on Xixia in the years of 1205 and 
1207, and continued in 1209–1210. As a consequence of these as-
saults, this state was made a Mongol tributary. Before the Xixia ex-
pedition had even reached a decisive result, the Mongols had 
penetrated to the borderlands of the Jin Dynasty. In 1207–1208, an 
army under the command of Jochi, the eldest son of Chinggis Qagan, 
was sent to the Southern Siberia and the tribes in that area were made 
to subject to the state. Then Jebe and Sube’etei, who were the two 

* Assist. Prof. Dr., Sakarya University, Faculty of Arts and Sciences, 
Department of History, Esentepe Campus, Serdivan/SAKARYA/TURKEY, 
e-mail: bcelik@sakarya.edu.tr

1 The Secret History, 2001, pp. 233–240.
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ablest and famous generals of Chinggis Qagan, continued this cam-
paign. But their entrance into the domains of the Khwarazmian Em-
pire forced its emperor, Muhammad II, to take an action and both 
sides waged a battle. This battle was the first encounter of the Mon-
gols with the Khwarazmians. However, neither side could win that 
war definitively. Even after surviving this encounter, the Khwarazmi-
an emperor got into another scrape, and he eventually lost Samarqand 
to Guchluk the Naiman in 12102.

Chinggis Qagan, who not only mounted an expedition on the Jin Dy-
nasty through three simultaneous lines, but also defeated the army of the 
Jin many times and ultimately he conquered the Jin capital of Chung-tu 
(Jungdu, Zhongdu), near modern Beijing in the spring of 12153. These 
developments put the larger part of the Jin Empire in the Mongol hands. 
In addition, following the winter of 1216–1217, Chinggis embarked on 
expeditions south of the Yellow River. Then he turned his attention to 
the west; and in China, he organized his conquests by establishing a 
branch tribal federation, a tanma, “nomadic garrison force”.

As of 1217, the Mongol attentions shifted from China to the west. 
Because, Guchluk the Naiman, who usurped the Qara Khitai Em-
pire’s throne in 1213, caused some problems for the Mongols. Not 
only did he fall out of favour with the Khwarazmians, but also mount-
ed an expedition on the Almaliq ruler, a subject of Chinggis Qagan, 
and even killed him. During the winter of 1216–1217, Chinggis Qa-
gan sent Jebe, who was one of his commanders, to Guchluk. Jebe, 
with an army under his command, first captured Balasagun and then 
Kashgar; thus he caused Guchluk to flee to the farther south. As a re-
sult, Guchluk was caught in Badakhshan in 1218 and was killed4.

While the Mongol armies under the command of Jebe were gain-
ing victories through the southern line in the Eastern Turkestan; under 
the control of Jochi, they took the tribes in Southern Siberia under 
their hegemonies in 1217–1218. Hence the Mongols became the 
neighbour of the Khwarazmians.

2 İbnü’l-Esir, 2008, pp. 121–123; Barthold, 1990, p. 388; Biran, 2005, 
p. 79.

3 Rashiduddin, 1999, vol: I, p. 224; D’Ohsson, 2006, p. 75; Roux, 2001, 
p. 167.

4 For the Eastern Turkestan Expedition of the Mongols, see Rashiduddin, 
1999, vol: I, pp. 228–231; D’Ohsson 2006, pp. 77–82; Barthold, 1990, 
pp. 425–428.
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Although, at the beginning, there were close friendship and trade 
relations between these two countries, soon these relations broke 
down. Especially the Otrar Incident5, which occurred in the late 
spring of 1218, led to developments which were hard to recover. Even 
though Chinggis Qagan asked that the offenders be punished and the 
goods recovered, Muhammad the Khwarazmshah ignored him. This 
incident is remembered as the casus belli for the Mongol invasion. 
The campaign began in late 1218.

The cities of Khwarazmian Empire, Jand on April 21, 1219; Otrar 
on February, 1220; Bukhara and Samarqand on March, 1220 fell to 
the Mongol hands one by one. Because Muhammad the Khwarazm-
shah greatly feared the Mongol army’s quick mobility and combat 
power, he could not dare to meet it in one way or another and fled 
constantly. Chinggis Qagan, determined to capture him so as to bring 
the Turkestan expedition to a certain end, appointed Jebe and Sube’tei 
to find him. Muhammad continued to flee, but at the end he died in 
an island in the Caspian Sea, where he had taken refuge, because of 
pneumonia6.

The Mongols in the Caucasus
When the Mongol generals learned the death of Muhammad, they 

did not stop on their conquering ways, going so far as to even as permis-
sion from Chinggis Qagan to continue their expedition7, – though they 
did not wait for his reply and with approximately with 30.000 soldiers8 
they went ahead through the south of the Caspian Sea9. Indeed, this 

5 For the details of the event, see Rashiduddin, 1999, vol: I, pp. 233–235; 
Cüveyni, 1999, 116–119; D’Ohsson 2006, pp. 83–98; Barthold, 1990, 422–
425, Petrushevskii, 1977, pp. 112–114.

6 For the Turkestan Expedition of Chinggis Qagan see Rashiduddin, 1999, 
vol: II, pp. 241–256; Cüveyni, 1999, pp. 129–155; D’Ohsson 2006, pp. 99–
138; Barthold, 1990, pp. 428–478; Petrushevskii, 1977, pp. 107–139.

7 Rashiduddin, 1999, vol: II, p. 258; Boyle, 1968, p. 311.
8 The number of the soldiers is given by Cüveyni. See Cüveyni, 1999, 

p. 158. Petrushevskii also gives the same number. See Petrushevskii, 1977, 
p. 117. On the contrary, Gumilёv (2003, p. 152) gives the number of the Mon-
gol soldiers as 60.000, and Kurat (2002, p. 94) as 20.000.

9 Although, in The Secret History, this expedition was commanded only 
by Sube’tei, in other sources the name of Jebe also is mentioned. See, The 
Secret History, 2001, p. 253.
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expedition was originally prepared to catch the Khwarazmian Emper-
or, but now it turned into a new kind of exploratory warfare. Some 
researchers called this expedition a reconnaissance one. Mustafa 
Kafalı, a Turkish academician, called it as the First Dasht-i Qipchaq 
Expedition10.

In 1220, first they made conquests in the northern part of today’s 
Iran; and plundered and massacred in the cities thereof11. When the 
winter came, they reached modern Azerbaijan and camped at the Mu-
gan Steppe. In the beginning of 1221 they started a reconnaissance 
towards the kingdom of Georgia. However, their main aim was not to 
plunder these lands. Nevertheless, on their way a Georgian army with 
10.000 soldiers was awaiting them. In a fierce battle, the Georgians 
were defeated12. Then, the Mongols briefly returned to the northern 
Iran. But after Rajab 618 (August–September 1221), they again came 
to Georgia and waged a battle with the Georgians. As a Mongol war 
strategy, when Sube’tei came to war with the Georgian army, Jebe re-
mained behind. As a tactic, Sube’tei firstly attacked to the enemy 
with a partial force, and after a short time he retreated. Upon seeing 
this, the Georgian army, as yet not terribly injured and still with high 
vigour, followed him, but was caught in a trap and encircled. Ac-
cording to Rashiduddin, 30.000 Georgian soldiers were massacred13.

The Mongol army continued its way and came to Shirvan. Its next 
target was to reach Derbent, but the army was in need of a pathfin-
der – a guide. That is why the Mongols “enlisted” ten such people in 
Shirvan and in order to intimidate the group into submission, they 
killed one of them14. After going beyond the Derbent Pass, they 
reached the Lezgian and Alan territory. First, the Mongols gave a 
great defeat to the Lezgis. Then, in 1222, they approached the lands 
where the Alans lived. The Alans, who thought that they could not 
defeat the Mongols, asked for help from their neighbours, the Qip-
chaqs. In spite of the bloody wars, when the Mongols determined 

10 Kafalı, 1976, p. 17. Also see, G. Vernadsky, 1959b, p. 40.
11 For the conquests of the Mongol army under the commander of Jebe 

and Sube’tei in Iran, see İbnü’l-Esir, 2008, pp. 225–226; D’Ohsson 2006, 
pp. 139–142; Boyle, 1968, pp. 308–311.

12 Rashiduddin, 1999, vol: II, p. 259.
13 Ibid. Also see, İbnü’l-Esir, 2008, p. 236.
14 D’Ohsson 2006, p. 143.
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that they could not defeat the allied Alan-Qipchaq army, they wan-
gled diplomatically as usual15. Having sent a messenger to the Qip-
chaqs, they remarked that the Mongols and the Qipchaqs were of the 
same race, but they (the Qipchaqs) did not have a common point with 
the Alans. For this reason they argued that they (the Qipchaqs) must 
support them. Also, the Mongols promised that if the Qipchaqs sup-
ported them, they would make a good profit and gain booty abun-
dantly16.

Yuri Konchekovich, the leader of the Qipchaqs, who believed in 
the Mongols, terminated his alliance with the Alans and returned with 
his tribe to their homeland. Subsequently, the Mongols ruined the 
Alans easily17. Then, the Mongols took advantage of Qipchaqs’ scat-
tered position and they advanced towards them in betrayal. Although 
the Qipchaqs made preparations against them, they were unsuccess-
ful and lost the battle and also two of their leaders, Yuri Konchekovich 
and Daniil Kobiakovich, were killed18. The defeated Qipchaqs fled 
away in two parts; as one group of them fled to the Dnieper, the other 
one went to the upper course of the Don River. As a result of the vic-
tory, the Mongols not only retook the goods they had given to the 
Qipchaqs but also plundered whatever they had. Moreover, as they 
liked their homeland, the Dasht-i Qipchaq19, they decided to stay 
there in the winter of 1222–1223.

When the spring came, the Mongols kept on their forward opera-
tion and plundered and destroyed many cities in Crimea, especially 
the city of Sudak. Famine in the region was widespread as a result of 
these campaigns.

15 For this strategy which had been applied by the Mongols, see, Barthold, 
2006, pp. 134–135; Jackson, 2005, pp. 249–252.

16 İbnü’l-Esir, 2008, p. 238; Rashiduddin, 1999, vol: II, p. 260; Karamzin, 
2001, p. 458.

17 İbnü’l-Esir, 2008, p. 238; Rashiduddin, 1999, vol: II, p. 260.
18 Kurat, 2002, p. 92.
19 From 11th century to the first half of 13th century, the Dasht-i Qipchaq 

that refers to the area which had been settled by the Qipchaqs, a Turkish tribe, 
starts from Irtysh River in the east. It lies from the north of the Caspian and 
Black Sea to the Karpats. See Kafalı, 1976, pp. 11–15. İbnü’l-Esir mentions 
that the Dasht-i Qipchaq has pasturage abundantly in summer and winter, and 
it is hot in winter, but it is cool in summer. That’s why; the Mongols chose 
there as their lodging place. See İbnü’l-Esir, 2008, p. 238.
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The Alliance between the Qipchaqs and the Russians
Kotian (Köten, Koten) was the leader of Qipchaqs along with 

Basdi, the other leader of them, who fled to the side of the Dnieper 
River. The reason why Kotian arrived to the Qipchaq Wall and re-
treated to the Russian lands is that he was father-in-law of Mstislav 
Mstislavich the Daring (also the Bold or Udaloy), the Prince of Gali-
cia20. He also had a significant reputation as he had helped to the Rus-
sian princes in their hard times before. Therefore, Kotian expected 
help from both his son-in-law and the other Russian princes21. More-
over, having mentioned how the Mongols were dangerous, Kotian 
frightened them by saying “Our lands today were taken away by the 
Tatars, and they will take yours tomorrow; protect us, but if you do 
not help us, we will be killed today, and you tomorrow”22. Not satis-
fied with these words, Kotian gave presents such as golden and pre-
cious goods, Qipchaq girls, horses and camels, to his son-in-law and 
the other Russian princes.

The Mongols, who defeated the Qipchaqs, aroused much anxiety 
among the Russians. Because of the influence of his father-in-law, 
Mstislav sent messengers to the other Russian princes and invited 
them to discuss the situation in Kyiv. Upon this invitation and warn-
ing, many Russian princes, especially Mstislav Romanovich of Kyiv 
(known in the annals as the Old and the Good), Mstislav Svyatoslavi-
ch of Chernigov, Daniil Romanovich of Volynia, Vsevolod Mstislavi-
ch, son of the prince of Kyiv, Mikhail Vsevolodovich, nephew of 
Chernigov, attended the council of war. They talked among them-
selves and earbashed about who these new invaders were23. Mstislav 
delivered a speech to the attendants of the meeting and said, “If we, 
brethren, do not help them, then they will certainly surrender to the 
Tatars, and then they will have more power”24. According to the deci-
sion taken at the end of the meeting, particularly by the offer of the 

20 The Chronicle of Novgorod, 1914, p. 64.
21 In fact, this alliance between the Qipchaqs and the Russians was not for 

the first time. When a Seljuk military unit attacked to Sudak, the Qipchaqs 
allied with the Russians; but they were defeated to the Seljuk army. See, 
Vernadsky, 1959a, pp. 235–236; Gumilёv, 2003, p. 152.

22 Kurat, 2002, p. 93; Vernadsky, 1959a, p. 237; Solov’ev, 2001, p. 822.
23 Karamzin, 2001, p. 459.
24 Solov’ev, 2001, p. 822; The Chronicle of Novgorod, 1914, p. 65.
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Prince of Galicia, they would not wait for the Mongols to come to 
them, but they would meet them outside of the Russian lands25. How-
ever, Yuri Vsevolodovich, the prince of Vladimir-Suzdal, did not has-
ten to aid to his old rival and did not accept to involve in war 
personally. But later he sent his nephew, Vasilko Konstantinovich, 
along with a brigade26.

The Qipchaqs were very happy when they learned that the Rus-
sians would help them. Even some of them showed their satisfaction 
through converting to the Christianity. Especially, Basti Khan, one of 
the Qipchaqs leaders, was an example of this.

The troops of the Russian princes that finished their preparations 
and gathered on the right side of the Dnieper starting in April, 122327. 
The princes of Chernigov, Kyiv, Smolensk, Galicia, Volynia, Putivl, 
Kursk and Trubetsk came one after another and joined into the main 
army. In the same way, the Qipchaqs came and participated in the 
army which was gathered against the Mongol invasion.

The Kalka Battle
While these developments were happening on the enemy side, the 

Mongols were observing them closely. When they saw that a power-
ful Russian-Qipchaq alliance came into being against them, they ap-
plied the strategy they once had put into practice for the 
Alan-Qipchaqs. Jebe and Sube’tei sent a mission of 10 persons to the 
Russians. In the message, it is stated that the Qipchaqs misinformed 
them (the Russians), they (the Mongols) did not intend ill-will against 
them (the Russians), their problem was only with the Qipchaqs and if 
they (the Russians) had not broken the peace, they would not have an 

25 İbnü’l-Esir, 2008, p. 239; Karamzin, 2001, p. 459. According to Akdes 
Nimet Kurat, if the Russians did not do what the Qipchaqs asked for and 
did not give support, they (the Russians) were worried about that they (the 
Qipchaqs) would ally with the Mongols and attack against them. For this 
reason, they gave response to the call of the Qipchaqs positively. See, Kurat, 
2002, p. 93. According to İlyas Kamalov, the reason why the Russians 
accepted the call of the Qipchaqs was that they comprehended the turn would 
be them after the Qipchaqs. See, Kamalov, 2009, p. 76.

26 Vernadsky, 1959a, 237; Grekov and Yakubovskii, 1950, p. 202; 
Cherepnin, 1977, p. 188.

27 Dimnik, 2003, p. 293.
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ill-will against them28. In fact, in reminding the Russians of the evils 
of the Qipchaqs against the Russians, the Mongols tried to break 
down their alliance and offered a new alliance to the Russians against 
the Qipchaqs as well29. Nevertheless, the Russian princes did not only 
accept the Mongol offers, but also they killed envoys.

The Mongols protested their envoys’ death by sending a second 
mission. In a strongly worded message, the Mongol generals, Jebe 
and Sube’tei, accused the Russians of not listening them and of 
killing their envoys30. Nonetheless this second mission also could not 
persuade the Russians. But this time they did not kill the envoys and 
allowed them to return31. Meanwhile, the combined Russian Army 
mobilized to fight by the Mongols and the first troops crossed the 
Dnieper River on May 23, 1223.

Along with the Qipchaqs’ participation, the Russian army reached 
towards 80.000 people32. Although the Russians were outnumbered, 

28 D’Ohsson 2006, pp. 144–145; Solov’ev, 2001, p. 822; Kurat, 1999, p. 63. 
In The Chronicle of Novgorod the expression is as the following: “Behold, 
we hear that you are coming against us, having listened to the Polovets men; 
but we have not occupied your land, nor your towns, nor your villages, nor 
is it against you we have come. But we have come by God against our serfs, 
and our horse-herds, the pagan Polovets men, and do you take peace with 
us. If they escape to you, drive them off thence, and take to yourselves their 
goods. For we have heard that to you also they have done much harm; and it 
is for that reason also we are fighting them.” See, The Chronicle of Novgorod, 
1914, p. 65; Grekov and Yakubovskii, 1950, p. 202.

29 Karamzin, 2001, p. 459; Vernadsky, 1959a, p. 237.
30 In The Chronicle of Novgorod, it is stated: “Since you have listened 

to the Polovets men, and have killed all our envoys, and are coming against 
us, come then, but we have not touched you, let God judge all.” See, The 
Chronicle of Novgorod, 1914, p. 65. In many sources it is written that in fact 
the Mongols did not aim at attacking the Russians. But in 1206, the Mongol 
Emperor, after taking the name of Chinggis, followed an expansionist policy. 
Thus it is not difficult to predict that the Mongols would follow such a kind of 
policy in the Russian lands. As İlyas Kamalov stated (2009, p. 76), probably 
the most appropriate expression is that the Russians accelerated the process 
of the Mongol invasion by helping to the Qipchaqs.

31 Grekov and Yakubovskii, 1950, p. 203.
32 The number is not certain in the sources. Grousset (2002, p. 246), 

Kamalov (2009, p. 76) and Gumilёv (2003, p. 154) give the number as 
80.000. But Hartog (2004, p. 120) says that their number is 30.000.
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their biggest handicap was having a fragmented structure. Even 
though the commander of the Russian army seemed to be Mstislav 
Mstislavich the Daring, Prince of Galicia, the army had a feudal 
character and each unit was commanded by its own commander. In 
addition to this, there was serious enmity among the princes33. Espe-
cially the princes of Galicia, Kyiv and Chernigov, who all three had 
the name of Mstislav, were not especially cooperative among them-
selves. Before starting war, these unsolved problems were an Achil-
les’ heel. Contrary to this, although there were also Turks in the 
Mongol army, the structure was not fragmented.

Jebe and Sube’tei sent a scout of 1.000 soldiers in order to get 
much information about the Russian army. This battalion was noticed 
by the Russian army near the Dnieper River and was attacked. The 
defeat of this small garrison increased the Russian princes’ courage 
and caused them to move blindly and carelessly34.

A second Mongol detachment was also defeated by Daniil Ro-
manovich and left their animals as they withdrew. This second defeat 
of the Mongols made the Russians more courageous and they kept 
advancing. While the Russian army was gaining ground, the Mongol 
scouts sometimes attacked them and fell back feigning defeat in the 
skirmishes. And the Russian army was advancing forward on the 
routes and when they had pulled away into a certain place which was 
determined in advance by Mongol Commanders – a valley near the 
Kalka River, a branch of Kalchik River – the punishing final battle 
would commence. The retreat lasted for 8 days from the Dnieper 
River35. The reason why the Mongols employed these hit-and-run tac-
tics by small attacks instead of waging a battle with the Russians in 
the first stage was that as a result of walking a long distance, the Rus-
sian soldiers would get tired and hence they could not fight seriously. 
The Mongols could also practice a better war strategy in such a place 
than in an open terrain.

When the Russian army approached to this valley, one part of the 
Mongol army waited in ambush in a forested land on the opposite 
side of the river and the other part was in a point at the lower course 

33 Solov’ev, 2001, p. 823; Gumilёv, 2003, p. 154; Cherepnin, 1977, 
p. 189.

34 Vernadsky, 1959a, p. 237.
35 Solov’ev, 2001, p. 823.
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of the river. The Russian army could not detect this trap. Because, 
when the Russian army came to this valley on May 31, 1223, they 
had made preparations for passing across the river and not for battle. 
Hence the Kalka Battle, which occurred between the two sides, can 
be accepted as a sudden attack operation rather than a pitched battle36. 
The primary reason why the Russians fell in this ambush is that they 
did not send a patrol to the surrounding area. Their judgement clouded 
from the previous victories.

When the military units which belonged to Mstislav Mstislavich, 
the Daring, and Daniil Romanovich of Volynia and also the Qipchaq 
army under the command of Yarun passed over the eastern side of the 
Kalka River, the Russian army was divided into two. The reason why 
Mstislav of Galicia moved apart from the main army is that he did not 
want to share the glory of victory with the other Russian princes37. 
The Mongols, who attacked more severely than before against this 
Russian army at the eastern coast of the river, caused a difficult cir-
cumstance for the Russians; some high ranking commanders, for in-
stance Daniil Romanovich, were injured. But the Mongols did not 
wage battle terribly long and again pulled away.

Mstislav and Daniil, who supposed that the Mongols fled away, 
began to follow them. Hence they deepened the distance from the 
headquarters. While they were following the Mongol army, the second, 
hidden army of the Mongols attacked them suddenly. As this attack 
was not expected, it created a great panic within the Russian ranks; 
however, they rallied and got into a great fight with the Mongols. At 
once Mstislav Mstislavich was fighting with the Mongols, while he 
also asked for help from the princes of Kyiv and Cherginov who were 

36 Rashiduddin and İbnü’l-Esir mention that the Russians were caught 
unawares by the Mongols. See, Rashiduddin, 1999, vol: II, p. 260; İbnü’l-
Esir, 2008, p. 239.

37 Grekov and Yakubovskii, 1950, p. 204. Martin Dimnik collated different 
reasons for acting of Mstislav Mstislavich the Bold alone. On this subject he 
says: “Mstislav of Kyiv was the commander-in-chief. Since Mstislav Udaloy 
acted independently of the other two, and because of his fiery spirit that his 
nickname “the Bold” reflected, he may have been envious of his cousin’s 
position as supreme commander and wished to assume that role himself. 
Or he disagreed with his cousin’s strategy. Finally, he may have wished to 
assume a role in battle different from the one that his cousin assigned to him.” 
See, Dimnik, 2003, p. 295.
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at the headquarters at the western coast of the Kalka River. But they 
disregarded this call – probably because of the disagreement between 
them and Mstislav Mstislavich38. The princes of Kyiv and Chernigov 
waited further so that he would soften up the enemy; thereby the 
Mongols would become weaker. In this way, they would defeat a 
weakened Mongol army more easily and they would receive the ma-
jority of the glory and honour.

Although the princes of Kyiv and Cherginov were not involved in 
the battle, Mstislav Mstislavich and his troops fought well. However, 
they could not resist the Mongols and a panic emerged within the 
army – a route began to take place. Initially the Qipchaqs fled away 
from the battlefield39. As the Qipchaqs fled, this caused much more 
disorder within the army40. Then Daniil, the prince of Volynia, ran as 
well. The final result in favour of the Mongols was becoming clear. 
Mstislav Mstislavich, who saw the flight of Daniil, receded as well 
and retreated to the western coast of the Kalka River. In order to pre-
vent the Mongols from following him, he set fire to the boats left be-
hind41. The flight of Mstislav meant one part of the Russian-Qipchaq 
army, which had divided into two before, was out of the war.

The second group of the Russian army at the western coast of the 
Kalka River could not also resist the Mongols either. Instead of wag-
ing a battle with the Mongols, they preferred to draw back to a hill 
and prepared a simple fortification there. Their initial retreat and re-
grouping was, in fact, prescient of their acceptance of the defeat.

One of the most important commanders in this second group was 
Mstislav Romanovich, the prince of Kyiv42. When the Mongols, who 
had besieged him for three days, could not break the resistance, they 

38 Dimnik, 2003, p. 295; Hartog, 2004, pp. 120–121.
39 Solov’ev, 2001, pp. 823–824.
40 The general opinion of the sources on losing the war was that the 

Qipchaqs had a great role. Especially Karamzin asserts this opinion. According 
to him, although the Qipchaqs were the perpetrators of this war, they killed 
the Russians to take their horses and clothing. See, Karamzin, 2001, p. 461.

41 D’Ohsson 2006, p. 145; Grekov and Yakubovskii, 1950, p. 205.
42 Karamzin criticizes the prince of Kyiv cynically and states: “Meanwhile, 

Mstislav Romanovich of Kyiv was still on the banks of the Kalka River in 
the fortified camp on the rocky mountain, saw the flight of Russians and 
did not budge: memorable example of generosity and military pride!” See, 
Karamzin, 2001, p. 461.
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promised him no harm and release in return for a ransom. The Rus-
sians, who believed in this promise, surrendered to the enemy. But 
the Mongols, true to their usual tactics, did not keep the promise and 
killed many of them. As a last step, they celebrated their glory43. 
Thus, in the third day of the battle, on June 2, 1223, the last Russian 
resistance in the battlefield was destroyed. The nephew of the prince 
of Suzdal, who departed in order to join the block of alliances, turned 
back and thus escaped being killed.

The Russian army, which fled, was pursued up to the Dnieper 
River and the ones who were captured were either taken captive or 
killed44. The Mongols plundered the area up to the city of Novgorod 
Svyatopolk south of Kyiv and this action caused this area utter deso-
lation. Although some commanders like Mstislav, the prince of Gali-
cia, Vladimir Rurikovich, who would later be the prince of Kyiv, and 
Daniil Romanovich were able to avoid being killed by the Mongols, 
many nobles like Mstislav Romanovich of Kyiv, Mstislav Svyato-
slavich of Chernigov and his son Dmitri lost their lives in this battle.

After this triumph, the Mongol army continued to move, but they 
suffered their largest defeat in this process. Upon having learned what 
the Mongol army did, the Bulgarian Turks gave them substantial 
damages by lying in an ambush45. According to İbnü’l-Esir, the Mon-
gol army lost 4.000 people. In spite of this loss, the Mongols went 
along and reached to Chinggis Qagan eventually.

The Consequences of the Battle
The Kalka Battle was the first encounter of the Russians with the 

Mongols. The defeat left a great effect on the Russians as well as the 
Qipchaqs. Since the beginning of Russian history they had never ex-
perienced such a large scale disaster. After the battle, they did not 

43 The Chronicle of Novgorod, 1914, p. 66; Solov’ev, 2001, p. 824; 
Karamzin, 2001, p. 461; Vernadsky, 1959a, p. 238.

44 According to Karamzin, the Mongols killed mercilessly the people, 
following the rule that the losers can not be friends of winners, and that death 
is first necessary to the security of the latter. See, Karamzin, 2001, pp. 461–
462.

45 This behaviour of the Bulgarians caused the Second Dasht-i Qipchaq 
Expedition, which would be directed towards their lands firstly. In the summer 
of 1237 the Bulgarians were defeated.
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have as strong and a powerful army as before. According to the 
sources, six other Russian princes, in addition to the princes of Kyiv 
and Chernigov, along with the Russian nobles accounted for about 
70 killed and merely 10.000 people from the forces of the prince of 
Kyiv were killed46. According to Karamzin, only one-tenth of the 
Russian army could be saved47. Owing to this battle, the entirety of 
Southern Russia trembled. In the Chronicle of Novgorod, the expedi-
tion of the Mongols and their massacres were regarded by the Rus-
sians as a punishment by God for their sins48. Also a mystery was 
created among the Russians as it was not clear that where the Mon-
gols came from and they terrorized them so suddenly and again it was 
not clear that where they went49. Terrible cloud suddenly appeared 
over them, and so suddenly it disappeared.

In fact the number of soldiers who were fighting with the Mon-
gols, in the Russian-Qipchaq alliance was not less. The allied Russian 
forces were more crowded than the Mongol army. When it was evalu-
ated in terms the Russians and Qipchaqs, the battle occurred within 
their territory and it was not far from their homeland like the Mon-
gols. Nonetheless, the Russian-Qipchaq army could not use this ad-
vantage and they were exposed to a great defeat by the Mongols and 
many of their high ranking administrators and commanders were 
killed as well. Suffering such a great defeat in a short time terrified 
the Russians. But this war, which was a complete victory for the 
Mongols, caused them to have a great courage for their next expedi-
tions and enabled them to make their enemies feel as they were psy-
chologically defeated. A feeling of defeatism spread among the 
Russians that the Mongols could not be stopped and resisting against 
them was impossible. Hence, during the Second Dasht-i Qipchaq Ex-
pedition, which began under the commandership of Batu Khan, one 
of the great emperors of the Golden Horde, the Russians constantly 
avoid waging a pitched battle against the Mongols and they stayed on 
the defensive, resisting far less than previously.

46 Kurat, 2002, p. 94, Dimnik, 2003, p. 296; Cherepnin, 1977, p. 189.
47 Karamzin, 2001, p. 461.
48 The Chronicle of Novgorod, 1914, p. 64, 66. Also see, Gudzii, 1949, 

p. 199. Perceiving the Mongols as a punishment of God is also seen in the 
Armenian sources. See, Aknerli Grigor, 2007, pp. 31–32.

49 Vernadsky, 1959a, p. 239.
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For the Russians, destruction had been experienced among the ci-
vilians as well as the soldiers. Their settlements were ruined and peo-
ple were killed.

The Kalka Battle affected later Russian policy and political struc-
ture substantially. Because many Russian princes and nobles were 
killed during the battle, this situation created a political vacuum in 
the region. For example, the throne of Mstislav Romanovich of Kyiv, 
who was killed during the Kalka Battle, remained empty for a while, 
and then Vladimir Rurikovich (Vladimir III) came to the throne. 
Michael Vsevolodovich (later Michael of Chernigov), whose name 
was not mentioned much before and who was not an important politi-
cal figure, gained importance. In place of his uncle Mstislav Svyato-
slavich, who was killed in the Kalka Battle, he sat on the throne in 
the Holy Saviour Cathedral by a ceremony50.

When it is analysed in terms of the Russians, another important 
result of the Kalka Battle was that the Southern Russian Principalities 
lost their gravities and importance as determinants for the future peri-
od of the Russian history. Later, the influence and power passed into 
the hands of the Northern Russian Principalities. The Russian Em-
pire, which would be established later, would be carried out by these 
northern principalities. In the context of Ukraine, after the Kalka 
Battle, Yaroslav Vsevolodovich, later Yaroslav II of Vladimir (1191–
1246), strengthened his power and went on dominated in Kyiv 
between the years of 1236 and 1238.

The Kalka Battle caused also a great destruction for the Qipchaqs. 
From the mid – 11th century to the first half of the 13th century, this 
Turkish community, who adopted the plains in the north of the Cas-
pian and Black Sea as their homeland and was effective to be called 
this area as the Dasht-i Qipchaq (the Qipchaq Steppe), had to leave 
these lands. The Qipchaqs, especially under Kotian, left the region 
and had to flee to the Balkan Peninsula and other ways into Eastern 
Europe down to Hungary. Some of them took refuge in the Byzantine 
Empire51. This migration meant in a way that the Qipchaq pressure on 
the Russians was largely eliminated.

50 Dimnik, 2003, p. 297.
51 Dimnik, 2003, p. 298; Halperin, 2000, p. 235. Halperin defines that the 

number of the Qipchaqs taking refuge in Hungary under Kotian was 40.000; 
but he does not ignore to mention that the amount is exaggerated. Later the 
most of these Qipchaqs converted to the Christianity.
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If the results of Kalka Battle are analysed in terms of the Mon-
gols, the following can be claimed: the First Dasht-i Qipchaq Expe-
dition, in which the Kalka Battle occurred, and which was one of the 
outstanding expeditions of the world war history, was in fact a re-
connaissance mission. “Such an expedition has never been tried be-
fore and will be never tried”52. The administrators of the Mongol 
Empire, which reach to the Caspian Sea, sent a reconnaissance de-
tachment to get more information about the state and people in the 
west, but this military unit took matters into their own hands and 
created a great impact on the lands of Azerbeijan, Georgia and the 
Dasht-i Qipchaq. By this expedition, the Mongols could be acquaint-
ed with the region and the people and also got serious information 
about their power. This information would be the guide for the Sec-
ond Dasht-i Qipchaq Expedition which took place between the years 
of 1229–1242. Also Sube’tei who was one of the commanders in the 
First Dasht-i Qipchaq Expedition would be appointed as the counsel-
lor to Batu Khan.
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APPENDIX 4:

An Illustration of Mongol Feast after the Defeat
of the Prince of Kyiv

Source: David Nicolle, Viacheslav Shpakovsky, Kalka River, 1223: 
Genghiz Khan’s Mongols Invade Russia, Westport, Conn.:

Praeger, 2005, pp. 78–79.

APPENDIX 5:

Worship cross in place of the Kalka Battle, installed in 1998
Source: http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_

no=12208&ob_no=14047 (30.09.2011)
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THE CRIMEAN WAR AND THE OTTOMAN

EMPIRE IN THE EUROPEAN
AND AMERICAN NEWSPAPERS

Europeans experienced many things for the first time in their his-
tory between 1853 and 1856. It was a time of intense technological 
development. For instance, the railways and telegraph were actively 
used for the first time in a war. It was, equally importantly, the first 
time the Ottoman Empire became a part of a European coalition with 
England, France and the Kingdom of Sardinia against Imperial Rus-
sia during the Crimean War. Like other developments, for the first 
time newspapers followed the war and reported daily about events to 
their readers (using the newly viable telegraph technology). So the 
Crimean War can also be considered the first war about which corre-
spondents of newspapers gave daily details. The western press was an 
alliance unto itself, in a way Newspapers which had a large corre-
spondence networks, like The Times, were quoted so often by others 
that news sharing (like we understand the Associated Press and Reu-
ters) found its nascent period during the war. Focusing on the news-
papers, like The Times, The Manchester Guardian, The Observer, 
Journal des Débats, La Presse, New York Daily Times, New York 
Daily Tribune, Hartford Daily Courant, the research aims to investi-
gate reflections of the Crimean War found in the Western press. 

The developments that occurred in the first half of the 19th centu-
ry revealed that the Ottoman Empire had lost its traditional power. 
During the rebellions of the Balkan nations and the Mehmet Ali crisis 
the weaknesses of the empire became more obvious. Russia gave 
military support to the Ottomans during the Egyptian crisis in the 
1830’s and to Europe against revolutionary movements of 1848 and 
1849. Through these engagements, Russia solidified its role as the 
gendarme of the continent. During these two decades, the integrity of 
the Ottoman and Austrian Empires had been maintained by Russia 
who had described these two Empires as “sick man”. For the Austrian 
Empire this phrase would be forgotten soon, but for the Ottoman 

1 Assist. Prof. Dr., Sakarya University, Faculty of Arts and Sciences, 
Department of History. 
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Empire this phrase was continued to be used until the ultimate col-
lapse of the Empire. The “sick man”, in terms of Russia, was a way of 
viewing the “Eastern Question” Tsar Nicola thought that Ottoman 
collapse was approaching soon and the great powers had to think 
about its heritage and the possible post-collapse chaos. But England, 
France and Austria did not find this offer, of allying with Russia, to 
be logical or attractive. They preferred a wait-and-see policy and po-
sitioned themselves tentatively on the Ottoman side. But it was clear 
to everybody that Russia and the Ottoman Empire were on the eve of 
a great war.

 There were many diplomatic problems between the Ottoman Em-
pire and Russia such as dominion over the Bosporus, and role as pro-
tectorate of Orthodox Christianity... These issues alone would be 
enough for a war. But the question of “the Holy Lands” became the 
most important political conflict between these two empires by the 
middle of the 19th century. Russia was discontented about the policy 
of the Ottoman Empire that tried to moderate France and Russia si-
multaneously in the Holy Lands conflict2.

The high tension, directly reflected in the press, between two em-
pires was evident when Russia occupied Moldavia and Wallachia 
(principalities in modern Romania) in June 1853. One of the newspa-
pers in which the reactions of England and France were seen was 
French journal, Moniteur3. In the report, dated July 9th, 1853 the Pa-
risian ambassador of the Ottoman Empire, Rifat Veliyüddin, gave de-
tails about the political atmosphere to the potential ally through 
reports collected from journals. This made the French/Ottoman diplo-
matic relations renewed warmth. An ambassadors’ meeting was held 
at Vienna, the original text of their declaration against Russia and the 
Ottoman Empire was published in London newspaper, The Times. 
The same day, according to telegraphs from Istanbul, the Sultan sent 
his warmest thanks to the Austrian Emperor for his efforts towards 
the preservation of the peace. Despite this, preparations for a war 
were going on. 30.000 soldiers were mobilized by an imperial decree 
(irade) of Sultan Abdulmecid4. Also, The Times correspondent in 

2 Kezban Acar, Resimlerle Rusya, Savaşlar ve Türkler, Ankara 2004, 
p. 11.

3 BOA. HR. MKT. 61/13.
4 The Times, 1 September 1853, p. 7. 



224                                                                                                  Serkan Yazici

Istanbul added that there was no possibility of negotiation regarding 
Menschikoff’s proposal to the Sultan5. Menschikoff’s visit to Istanbul 
and his proposals also provoked public opposition against Russia in 
England. First, on the 5th of June in London, and then on the 22th of 
September in 1853 at Sheffield, English citizens held meetings in or-
der to protest Russia’s “warlike occupation at Turkish territories”6.

About fifteen days later a possible war between Russia and Turkey 
was revived in the European press. One of these journals, Neue 
Preußische Zeitung, comparing armies, argued possible outcomes of 
a war. According to some journalists, the Russian army was in a bet-
ter condition and that in the case of a war, the defeat of the Ottoman 
Empire would not take long. The journalists claimed that in the com-
ing winter there would be a few skirmishes that might possibly take 
place at frontier outposts. While the time for war was approaching, it 
is opined in the German press that the Ottoman Empire would be 
ready to pay any price to protect peace7. In contrast to the optimism 
in the German press, the situation in Istanbul was totally different. 
An 80.000 soldiers, infantry, cavalry, and artillery army mixed with 
volunteers was mobilized towards Edirne (Adrianople)8.

Diplomatic efforts, doomed to fail, mean that eventually Sultan 
Abdulmecid declared war against Russia on October 20th of 1853. 
England and France were not in the war at the beginning; but they 
were waiting very near the Bosporus with their navies. The defeat of 
the Ottoman navy in Sinop Port motivated England and France to en-
ter the war. The ships, some ironclad and others impressive Ships of 
the Line, were among the other dominant technological advances. 
Actually almost all the Ottoman warships, while anchored, were de-

5 The Times, 1 September 1853, p. 8.
6 The Times, “Russia and Turkey, Public Meeting at Sheffield”, 22 Eylül 

1853, p. 12. In an Ottoman archival document about the Crimean War that 
was sent from Istanbul involves the instructions to London based ambassador 
of Ottoman Empire, Kostaki Musurus Pasha, what he should do in order to 
affect English public opinion. Among these instructions the most interesting 
suggested reaching some influential people on English community, organising 
some meetings and to not hesitate spending required money for all these 
BOA. HR. SYS. 903/226.

7 The Times, “Thoughts on a War between Russia and Turkey”, From 
Neue Preußische Zeitung, 6 October 1853, p. 8.

8 The Times, 20 October 1853, p. 7.
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stroyed by Russians and it was recognized as the casus belli for Eng-
land and France9. The Author of one of the most famous books on the 
Crimean War Harold Temperly discusses the biases of press in these 
days: 

“The pressmen were only human, and some, though not all, were 
misled. But if they were divided as to the cause of resignation they 
were unanimous about the ‘massacre’ Palmerstone’s organ, The 
Morning Post said Sinope was a ‘violent outrage’ calling for ‘imme-
diate war’. The Morning Herald thought it ‘a damning disgrace’ 
calling for revenge. The Globe declared Russia ‘not accessible to the 
ordinary motives of the rest of the human family’ and reproved even 
‘the regretted Lord Palmerstone’ for assuming that she was. The lag-
gards trooped into the fold where The Times had already shown them 
the way. The Morning Chronicle decided to, ‘strike down the aggres-
sor’ and the hitherto detached Manchester Guardian said war would 
be precipitated”10.

Joining the war and allying with Ottoman Empire against Russia 
was presented like a humanitarian duty in the English press. Accord-
ing to the Morning Chronicle it was portrayed as a kind of sacred 
duty or obligation11. But soon the British public started to talk about 
the real reasons of England’s entrance into the war. Also the New York 
Daily Times did not hesitate to write about this fact in the article en-
titled, “The Disinterested Allies of Turkey”. From its text:

 “All the world knows and Sultan himself must be aware that Al-
lies of Turkey are acting in behalf of their own interests and for their 
own safety, while masking their real intentions with the warmest pro-
fessions of disinterestedness and magnanimity. They proclaim the in-
tegrity of the Ottoman Empire as the sole object they have in view, 
and declare that the balance of political power in Europe forbids the 
dismemberment or overthrow of that realm”. After these words in the 
article, historical examples were given of how the European Powers 
drive the Ottoman Empire for their own benefits12.

9 La Presse, 13 December 1853, p. 1.
10 Harold Temperly, England and the Near East The Crimea, London 

1936, p. 374–375.
11 Alan Palmer, Son Üç Yüz Yıl Osmanlı İmparatorluğu, Istanbul 1992, 

p. 134.
12 New York Daily Times, 24 July 1854, p. 4.
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Leading newspapers of the allied powers paid great attention to 
the war. Telegraphs, coming from various cities of Europe, were de-
scribing all the developments of war and debates in political circles. 
It was possible to read the details of daily events and news about the 
war from Istanbul, Mostar, Vienna, Bucharest and Paris13. As time 
went on, the latitude of news in journals also changed. At the begin-
ning of the war the news entitled “Russia and Turkey” took place in 
one or two columns. But when England and France became part of 
the war, a few columns on the first pages and also inside of newspa-
pers more pages were allotted to the Crimean War and general infor-
mation about Crimea like its geography etc.14. This situation went 
through the first months of 1855. If there was no extraordinary event 
in Crimea, the news from the front were of the daily political agenda 
of the country. The English journal, The Observer, summarised the 
events in its tenth page by the title of “Summary of Operation in the 
Crimea”. In one of these summarises optimistic and cynical view-
points alike pointed towards a siege of Sebastopol which would later 
involve over eighty thousand English and French soldiers (excluding 
Turkish troops)15. Under the shadow of unending Northern rains, 
winds and disease, the siege dragged on and ultimately Russia could 
not withstand the siege.  

Psychological warfare also appeared in the journals. For instance, 
Imam Shamil’s resistance helped the Ottomans against Russia in the 
Caucasus. The English newspapers prepared some news about the 
problems between Russia and the Circassians16. When the battles 
passed to the Crimean Gulf, in the dispatches sent to Ömer Pasha, the 
sympathy of Tartar community was mentioned. According to these 
dispatches, “The circumstance has produced a deep impression on the 
Tartar population”17. The Language which is used in newspapers, 
particularly in English ones, was also confident and perky. A rushed 
Russian attack was reflected on by The Manchester Guardian with 
these words: “...yesterday night the Russian again made a sortie on 

13 The Manchester Guardian, “Russia and Turkey”, 5 August 1854, p. 5.
14 Journal Des Debats, 7 August 1854, p. 1–2.
15 The Observer, 7 January 1855, p. 10.
16 The Manchester Guardian, “The Operations on the Circassian Coast”, 

5 August 1854, p. 5.
17 The Observer, “Despatches to Omar Pasha”, 2 October 1854, p. 3. 
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the French lines, which as usual, was repulsed...”18. What is more, 
lots of mercy could be seen in the language of The Times. A letter ar-
gues the position of Odessa in the war and gives examples of the situa-
tion and social psychology of the days: “Spare Odessa! Does Mercy, 
does justice, does convenience demand it? Mercy like charity (which 
is the same), must begin at home. To protect the Russian population 
is to relieve the Russian soldier from that duty, and deliberately to 
murder our own soldiers. Justice can ask for Odessa at the utmost not 
more than for a neutral town, and has Odessa been neutral in this 
Crimean War? The convenience of the existence of Odessa has all 
been on the Russian side. But why must we spare anything 
Russian?”19. Among the reasons for using such language in journals 
was creating a psychological resistance and keeping the social sup-
port for the war. But also newspapers were sent to the war zone, so 
news and comments had an effect on the morale of the soldiers20. 
Journal Des Debats was so careful in order to avoid making reading 
in the war zone upset (a price increase was forthcoming too). Ac-
cording to the explanation of the newspaper the reason for the in-
crease was because of increase of mail prices.

Among the battles of Crimean War, the siege of Sebastopol had a 
special importance because of its duration and immense level of 
struggle in and around the city. By the words of The Observer “...it is 
evident from the efforts which both Russians and the allies are making 
that the siege of Sebastopol will be one of the most bloody and force-
ly-contested struggles of which have any record”21. The evaluation of 
the newspaper was truly right. The hardest part of the Crimean War 
and an indelible part of Russian war history took place at Sebastopol. 
Even in the first telegrams from Sebastopol, wherein 4.000 Ottoman 
soldiers went for patrolling after a sub-battle – the allied losses be-
came apparent. 22 A French journal was estimated the number of Rus-
sian troops would reach to about 76.000 by November 20th, 1854. 

18 The Manchester Guardian, “The Crimea: The Siege of Sebastopol”, 
3 January 1855, p. 2.

19 The Times, “Why Spare Odessa”, 21 November 1854, p. 6.
20 Journal Des Debats, 10 September 1855, p.1.
21 The Observer, Siege Operations Before Sebastopol, 30 October 1854, 

p. 2.
22 La Presse, 21 October 1854, p. 1.
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It was hard to capture some strategic places for the Allies. One of 
these places was the Malakhoff Tower which was 850 metres high 
and 150 metres in breadth. Dispatches of General Conrobert to the 
French journal of Moniteur on March 29th were reflecting the strug-
gle: “In the sortie which the enemy made in the night between 22d 
and 23d of March against our works in front of the Malakhoff Tower, 
they were vigorously repulsed, with a loss of 2.000 men killed or 
wounded. Our loss did not exceed 600 men”23. The region, which has 
great importance for Russian defence, also was under sustained at-
tacks of the Allies during 185524. As time went on the prolongation of 
the siege had caused new debates. A publication of The Times, seen 
after some loss of Allies at Sebastopol, along with the New York Daily 
Tribune, alleged English and French papers for creating a pressure of 
success on army and panic among citizens25. 

The Crimean War developed relations between Ottoman Empire 
and European states. The Ottoman Empire, as a part of western coali-
tion, hosted a lot of European elites during the war. Among these im-
portant people of note included the brother of Austrian Emperor 
Archduke Ferdinand Maximilian, two sons of King of Belgium26. Be-
sides them, French Crown Prince Napoléon was also one of guests of 
the Ottoman Sultan. Sultan Abdulmecid accepted Prince Napoléon 
escorted by a Spanish general on November 27th, 185427. England be-
came close to different Muslim groups. The first step towards an al-
liance against Persia had been taken by England and the Emir of 
Afghanistan Dost Muhammed Khan28. 

During the war some infrastructure had also been constructed by 
the Allies. In addition to the current railways, the Allies constructed 
new lines around the camps of their armies. One of these railways 
was in Balaclava which was finished in six weeks by using 10.000 

23 The Manchester Guardian, 7 April 1855, p. 5.
24 Henry Tyrrell, The History of the War with Russia: Giving Full Details 

of the Operations of the Allied Armies, London 1855, Vol. II, p. 276–278.
25 New - York Daily Tribune, 27 November 1854, p. 5.
26 Besim Özcan, “Kırım Harbi Sırasında Bazı Avrupalı Devlet Adamlarının 

Osmanlı Ülkesini Ziyaretleri (1854-1855)”, OTAM, Vol. 9, Ankara 1998, 
p. 287–321.

27 La Presse, 9 December 1854, p. 1.
28 La Presse, 15 December 1854, p. 1. 
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tonnes of iron29. Railways were not the only infrastructure works at 
war zone. Another big work was construction of telegraphic commu-
nication. To bring that project to fruition meant laying cables under 
the sea between Varna and Balaclava some English engineers were 
involved. All Ottoman civil servants were warned against hindering 
English Engineers at Turkish ports30. Also an English ship left from 
England in order to lay electric cables under the sea. This line would 
provide faster telegraph communication from the warzone to Paris 
and London. A French journal, which says that the length of line was 
400 miles, also added at the end of the news some words to motivate 
the Allies: “Here it is the newest products of modern industries on 
service of the nations of continent...”31. The Ottoman general Ömer 
Pasha rendered his thanks to the Royal Engineers for their endeavours 
and for facilitating his armies’ works32. Not only did the ships carry 
materials like cables or rails, they carried soldiers and armaments to 
the Crimea. The citizens of Allied powers also sent aid to the front. 
Among the aid there were beverages along with garments sent for 
keeping soldiers warm. 350 cased of preserved goods and 1000 gal-
lons ale were among the aid collected from the public meetings33. The 
aid for the widows and orphans left behind by casualties of the war 
continued to be collected even after the war34. 

In the first quarter of 1855, western journals continue writing 
columns against Russia. For instance the French Emperor said that 
his army will never turn back to France without taking the control 
of Sebastopol. On the other hand the coalition was enlarged by the 
joining of the Kingdom of Sardinia35. 

By the coming of autumn some claims about coming winter began 
to be seen in journal columns36. Larger numbers of soldiers meant an 
increase in disease37. Cholera became a tragedy which goes beyond 

29 La Presse, 9 December 1854, p. 1. 
30 BOA. İ. HR. 5709.
31 Journal des Débats Politiques et Littéraires, 18 January 1855, p. 1.
32 The Observer 12 February 1855, p. 5.
33 The Times, “Crimean Army Found”, 05 January 1855, p. 6.
34 The Times, 7 Haziran 1856, p. 12.
35 The Manchester Guardian, 28 March 1855, p. 4.
36 The Observer, 2 October 1854, p. 3.
37 The Manchester Guardian, 5 August 1854, p. 4.
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the war zone. At the end of 1854 disease spread to the frontiers of 
Athens38. At the beginning of 1855 cities, including Istanbul, turned 
to big infirmaries. Although there were some field hospitals at war 
zone, Shkodra, Rodos, Izmir became centers for health care of sol-
diers39. In newspapers at the beginning of the summer of 1855, there 
was no extraordinary news except for the problem of disease40. Losses 
of Allies grew at an alarming level. After reaching English losses up 
to 10.000, English journal of Morning Post mentioned its anxiety 
about resting an army at Crimea one year more41.

Russian Resistance under the siege also began to destroy the moti-
vation of allies. Hints of French-English bickering were seen in the 
American press. After a war, which lasted two years, all possibilities 
for England and France were on the table - like losing the war or losing 
the traditional power arrangement. The question of the day was, 
“How Stands the Alliance between France and England now?”42. 
New York newspapers were looking in search of a sensation. Some 
gossip of unhappiness of the Ottoman General Ömer Pasha for ally-
ing with English and French were written at New York Daily Tribune. 
According to the news, Ömer Pasha turned back to Istanbul and 
wanted to be sent to Asia instead of Crimea43. Of course the Ameri-
can newspapers were not the only source of sad news. Dispatches of 
General Simpson published at London Gazette were also depressing. 
The General began with apologies for his words and giving sad news, 
and then claimed that due to slowness of construction of fortification 
work under the Russian bombardment things were going poorly44. 

Good news for Allies came sooner than the dissolution of their 
coalition. Sebastopol fell in September. The news about the marching 
of allied troops the day before was the herald of success45. According 

38 Journal des Débats Politiques et Littéraires, 10 December 1854, p. 1.
39 The Manchester Guardian, 10 February 1855, p. 5.
40 The Manchester Guardian, “The Crimea: The Siege of Sebastopol”, 

30 June 1855, p. 5.
41 La Presse, “On lit dans le Morning Post”, 22 July 1855, p. 1.
42 New York Daily Times, “How Stands the Alliance between France and 

England now!”, 24 July 1855, p. 4.
43 New York Daily Tribune, “The State of Europe”, 9 August 1855, p. 5.
44 The Manchester Guardian, 4 August 1855, p. 1.
45 Journal des Débats Politiques et Littéraires, 10 September 1855, p. 1.
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to news brought by the Boyona steamship from, Sebastopol city was 
captured after a peerless bombardment. And also according to infor-
mation looks “quite possible or even totally right” from the Vienna 
Embassy of Russia Prince Gortschakoff, Russian withdrawal from 
Batchiserai, Simperepol and Perekop was confirmed. A commission 
was held for the sake of accounting for the property and ammunitions 
left by the Russian Army. The language of journals quickly changed, 
the news of Allies victory were more glowing: “Heroic Ally forces 
were at Eupatoria, Sebastopol and everywhere anymore” 46.

The fall of Sebastopol created a great enthusiasm in the western 
world. It was celebrated in a wide area from Anatolia to Britannia. 
Lady Hornby, who narrates her memoirs in Istanbul during the 
Crimean war, states that the fall of the city was announced with sal-
vos and Greeks who thought their benefit was in the Russian victory 
were not glad to hear the news at all47.

In England the celebrations changed the shape of the media land-
scape. As Glasgow newspapers stated, one feast after another in honour 
of Sebastopol’s occupation was prepared. The of festival was decked 
with the English, Ottoman, French and Sardinian flags and with the 
names of victorious commandants like Omar Pasha, Raglan, St. Ar-
naud, Simpson and Colin Chambell. The glasses were raised in a toast 
in the memory of the casualties. Similar fellowship showed between 
allied states48. According to the news from The Moniteur, Ottoman 
Sultan Abdulmecid was going to donate the income of Ottoman 
goods which were sold in 1855 in a Paris exhibit to the orphans and 
widows left behind by the French soldiers who died during the 
Crimean war49.

However, the war had not finished completely. According to the 
news from The Daily News; after stating his army’s misery, Prens 
Gorçakoy asked Tzar Alexander which option to choose: whether to 
fight with the troops he still had or to evacuate Crimea50. Even if there 
was Russian originated news saying that Russian Army was in a good 

46 La Presse, 20 September 1855, p. 1.
47 Lady Hornby, Kırım Savaşında Istanbul, Istanbul 2007, p. 46.
48 The Manchester Guardian, “Crimean War at Glasgow”, 15 October 

1855, p. 4.
49 The Manchester Guardian, 15 December 1855, p. 4.
50 The Manchester Guardian, “The Crimea”, 26 October 1855, p. 1.
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condition in the Belgian newspaper Nord, the Western alliance 
thought they lowered the enemy’s guard. The good news were coming 
from all the fronts of eastern Kars51. Not all papers bad such optimis-
tic reports. The Hartford Daily Courant complained about laziness of 
the allied armies as well as their spending time to be in peace and 
safe during the winter52.

By 1855, alliance forces started to turn back to their countries in 
parts. Military troops turning back to Paris, where state offices sus-
pended, formed a cortege of kilometres long. People welcomed the 
soldiers and windows were ornamented. Lists of troops coming back 
were catching eyes in the newspapers53. Istanbul and surrounding 
places served as an infirmary in December. Wounded and sick sol-
diers pour into Haydarpasa, Kuleli, even Izmit which was a district of 
Istanbul that time54. Especially soldiers from Egypt and Tunisia were 
the victims of the harsh Crimean climate. Only 2.300 out of approxi-
mately 20.000 Egyptian and 3.000 out of approximately 10.000 Tuni-
sian soldiers, who were defeated not by the war itself but by the harsh 
climate conditions, survived. They were in hospitals because of fever 
and various epidemics. On the other side, according to the informa-
tion received from Russian resources, the Russian army, fighting on 
many fronts at the same time, needed more soldiers especially in the 
northern fronts like the Baltics. Truce was imminent55.

According to the Western newspapers, the Russian army lost all 
its positions. French engineers were destroying citadels/castles like 
Fort Nicholas and Fort Alexander which surrounded Sebastopol in or-
der to devastate it is defensive position permanently. However when 
looking at the Russian newspaper Le Caucase, the positive news 
coming from Kars frontline was the relief of the Tsar. It was claimed 
that the Russian army was going to complete the occupation of Arda-
han and capture Erzurum too56. But maybe, it was more reasonable to 

51 The Manchester Guardian, “The Repulse of Russians at Kars”, 9 No-
vember 1855, p. 1.

52 Hartford Daily Courant , “The Crimean War”, 17 November 1855, p. 2.
53 La Presse, “Retour de la Garde et de Quatre Régiments de Ligne de 
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54 The Manchester Guardian, 15 December 1855, p. 4.
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56 The Observer, “The British Army is the Crimea: Destruction of Fort 

Alexander”, 2 March 1856, p. 3.
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read the story of the fall of Kars from American newspapers. New-
York Daily Tribune, unlike its European examples, could express the 
mistakes of western coalition army more bravely. According to an 
American journalist’s analyses based on the English documents, the 
Ottomans lost Kars, a state in the position of the key of Erzurum, be-
cause of shoddy defensive strategies57. However, the Kars front was 
not the only place where the tactical mistakes of the war seen. As a 
wounded English colonel told in grief, in Sebastopol, thousands of 
English soldiers who were put forward in order to confuse Russian 
artillerists in favour of French soldiers lost their life58.

Apart from the war, which continued which was cooling off by the 
summer of 1855, the post war diplomacy became another war area. 
The signing of the peace treaty took until March. Even the rumours 
about the signing of the peace treaty were enough to decorate the city 
with the lanterns called as “lampion” 59. Not only did European cities 
get excited with the news of peace. At the end of March, marine trade 
stirred up60. The treaty putting an end to the war was composed of 
34 clauses. Even if issues like war indemnity and evacuation and res-
toration of the places occupied were solved, some controversies like 
drawing boundaries for Danube principalities were lacking solutions 
owing to the impatience of French emperor Napoléon, according to 
the reports61. The Treaty of Paris re-established the status quo of pre-
war period. For all the states of the coalition the Russian danger was 
delayed. Economic interest of Great Britain and France and the integ-
rity of Sultan’s lands were under guarantee of a multilateral treaty for 
some decades62. And after the treaty, Crimean War started to take 

57 New - York Daily Tribune, “The Fall of Kars”, 8 April 1856, p. 4.
58 Lady Hornby, Kırım Savaşında Istanbul, Istanbul 2007, p. 49.
59 The Manchester Guardian, 2 April 1856, p. 2.
60 The New York Times, “Three Days Later From Europe”, 5 April 1856, 

p. 1. By signing of the Peace treaty in September of 1856 all the Black Sea 
trade became normal. One of the priorities of Tzar Alexander was exhilarating 
the Black Sea trade. To realise this purpose the “Russian Company of 
Navigation and Trade” which engaged in commercial activities at all ports 
of Black sea was founded through his personal support. The Times, “The 
Russian Mercantile Navy”, 24 September 1856, p. 5.

61 New York Daily Tribune, “Unfinished Business of the Peace Congress”, 
12 May 1856, p. 6.

62 Osmanlı Belgelerinde Kırım Savaşı, Ankara 2006, p. 66.
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place in newspapers with stories of heroic deeds turned to a strong 
nostalgia, with song and drink and hearty veteran spirit intact63.

Conclusion
This fierce war concluded in favour of the Allies including of 

course the high points of the fall of Sebastopol and the death of Tsar 
Nicola. Finally, Alexander II ascended to the throne. In early 1856, 
the Western newspapers discussed the balance sheet of the war and 
then debated the conditions of new peace period. While the Crimean 
War approximated the Ottoman State to Europe, the World media for 
the first time followed such a great event with all its details day to 
day. A war became in the focus of mass media for the first time. The 
war, which fills up the newspaper columns with all its horror, created 
different reflections in American and European presses. While sensa-
tional news and political rumours were found in American newspa-
pers, English and French newspapers presented the first examples of 
the psychological warfare embodied in the newspapers’ columns.
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АНОТАЦІЇ. ANNOTATIONS. АННОТАЦИИ

Бушаков В. А.
ЯПОНСЬКІ ГЕОГРАФІЧНІ НАЗВИ СІКУКА

НА ПІВДЕННОМУ САХАЛІНІ
Автор пояснює походження японських ойконімів Сікука, Нара-

Сікука та Камі-Сікука, потамоніма Сікука-ґава й ороніма Сікука-
даке та російських потамоніма й ойконіма Сіска (Шішка), 
етимологізуючи потамонім з айнського слова shish “розтягнутий, 
розширений”.

Bushakov V. A.
THE JAPANESE GEOGRAPHICAL NAMES SIKUKA

AT THE SOUTHERN SAKHALIN
The author explains origin of the Japanese oiconyms Sikuka, 

Nara-Sikuka and Kami-Sikuka, potamonym Sikuka-gawa and oronym 
Sikuka-dake and the Russian potamonym and oiconym Siska (Shish-
ka) etymologizing the potamonym from the Ainu word shish “spread 
out”.

Бушаков В. А.
ЯПОНСКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ СИКУКА

НА ЮЖНОМ САХАЛИНЕ
Автор объясняет происхождение японских ойконимов Сикука, 

Нара-Сикука и Ками-Сикука, потамонима Сикука-гава и оронима 
Сикука-даке и русских потамонима и ойконима Сиска (Шишка), 
этимологизируя потамоним из айнского слова shish “растянутый, 
расширенный”.

Гриценко Я. В.
РОЛЬ МЕТАФОРИ (AL-’ISTI‘ĀRA)

В АРАБСЬКИХ ПАРЕМІЯХ
У статті зроблено спробу узагальнити відомості про місце ме-

тафори (al-’isti‘āra) в теорії тропів Абд аль-Кагіра аль-Джурджані 
та дослідити роль, яку вона відіграє в пареміологічних одиницях 
арабської мови.
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Grytsenko Ya. V.
THE ROLE OF METAPHORE (AL-’ISTI‘ĀRA)

IN ARABIC PAREMIAS
The article attempts to summarize information about the place of 

metaphor (al-’isti‘āra) in the theory of tropes of Abd al-Qahir al-Jur-
jani and explore the role it plays in paremiological units of the Arabic 
language.

Гриценко Я. В.
РОЛЬ МЕТАФОРЫ (AL-’ISTI‘ĀRA)

В АРАБСКИХ ПАРЕМИЯХ
В статье предпринимается попытка обобщить сведения о месте 

метафоры (al-’isti‘āra) в теории тропов Абд аль-Кахира аль-
Джурджани и исследовать роль, которую она играет в паремио-
логических единицах арабского языка.

Днепровський М. В.
ЗНОВ ВІДКРИТИЙ КУЛЬТОВИЙ ПЕЧЕРНИЙ

КОМПЛЕКС В ІСТОРИЧНОМУ ЦЕНТРІ БАХЧИСАРАЯ
І ПРОБЛЕМА ЛОКАЛІЗАЦІЇ ВІРМЕНСЬКИХ

РЕЛІГІЙНИХ ЦЕНТРІВ
У СТОЛИЦІ КРИМСЬКОГО ХАНСТВА

Релігійна діяльність кримських вірмен залишається мало вив-
ченою. Так, локалізації встановлених на основі аналізу письмо-
вих джерел трьох вірменських духовних центрів у Бахчисараї 
заважали ряд нестикувань у цих джерелах. Отримані нами нові 
дані прояснюють це питання.
У архіві художника і археолога Д. М. Струкова нами було знай-

дено згадку про печерну церкву, що знаходиться в м. Бахчисараї. 
Iнші відомості про цю церкву у відомих джерелах відсутні. Об-
стеженням на місцевості у 2007–2008 рр. був виявлений комплекс 
скельних споруд із шести печер, розташований по вул. Горького, 
28а – 30. Печери зберегли ряд цікавих архітектурних деталей.
У північно-східній стіні першої з них є велика ніша, ліворуч і 

праворуч від неї – дві ніші меншого розміру. Прямі аналогії зі 
скельними храмами Закавказзя дозволяють трактувати цю печеру 
як церкву, де середня ніша служила абсидою, а ліва і права – жер-
товником і діаконником відповідно. Літургійні особливості храму 
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дозволяють передбачити, що він висічений не пізніше за XII ст. У 
другому приміщенні є залишки скельних пілонів і карниз, що до-
бре зберігся. Третє і четверте приміщення мають напівкруглі пів-
нічні стіни, причому у третій печері верхня, склепінчаста частина 
стіни містить п’ять невеликих, сильно зруйнованих ніш, схожих 
на залишки сталактитової обробки, а у стіні четвертого примі-
щення є велика абсидоподібна ніша, що наводить на думки про 
існування тут ще однієї скельної церкви або каплиці. Таким чи-
ном, ряд виявлених архітектурних особливостей комплексу зму-
шують передбачити його християнський культовий характер.
Порівняльний аналіз його приміщень із печерними спорудами 

городища Ані (майже всі з яких датуються XII–XIII ст.) виявив 
ряд аналогій. Надалі нами було встановлено, що на планах 
м. Бахчисарая 1786 і 1811 рр., що зберігаються в Російському 
Державному архіві древніх актів (РГАДА), в місці, що цікавить 
нас, відмічений хрестоподібний об’єкт, який на плані 1811 р. по-
значений як “Вірменська церква в ім’я Успіння Пресвятої Бого-
родиці”. Наземний характер церкви пояснює її тривале віднов-
лення після руйнування греками в 1634 р., а наявність поблизу 
неї двох печерних церков виявляє місце, де складалися в цей 
період пам’ятні записи, а також пояснює подвійне найменуван-
ня цього релігійного центру (Святої Богородиці і св. Григорія 
Просвітителя). Знімаються також інші протиріччя в письмових 
джерелах, що пов’язані з печерною церквою в ім’я Пресвятої Бо-
городиці, оскільки з’ясовується, що таких однойменних церков 
насправді було дві.
Колишнє трактування уламків другої церкви як “напівпечерної” 

надовго зняло питання про її первинну локалізацію. Ми вважаємо, 
що визначення, що міститься в письмових джерелах – “вона ж 
суть церква без основ” – означає первинне місце розташування 
цього храму в нависаючому (тобто позбавленому опори) скель-
ному виступі. На нашу думку, він знаходився на північний схід 
від місця розкопок, біля штольні, і відламався в результаті роз-
робки каменю між 1830 р. і 1865 р.
Удалося локалізувати також залишки наземного храму св. Гри-

горія Просвітителя і “новозбудовану” церкву Святої Богородиці. 
Її прив’язка до плану міста показує, що вона розташовувалася 
приблизно на місці нинішнього будинку № 18 по вул. Горького.
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Таким чином, результати наших досліджень дозволяють уточ-
нити кількість відомих із письмових джерел духовних вірмен-
ських центрів у Бахчисараї, локалізувати їх, а також прослідкува-
ти етапи їхньої еволюції.

Dneprovsky N. V.
THE NEWLY DISCOVERED CULT SPELAEAN COMPLEX 

IN THE HISTORICAL CENTER OF BAKHCHISARAI
AND THE PROBLEM OF LOCALIZATION

OF ARMENIAN RELIGIOUS CENTERS
IN THE CAPITAL OF CRIMEAN KHANATE

The religious activity of Crimean Armenians is not yet fully inves-
tigated. For example, the former attempts to localize three Armenian 
spiritual centers in Bakhchisarai mentioned in the narrative sources, 
partly failed due to inner contradictions in these sources.

The new data got by us give the possibility to clear up this ques-
tion. In the archive of the artist D. M. Strukov we have found the un-
certain mention about the presence of a cave church in Bakhchisarai. 
In 2007–2008, by an inspection at the spot, the rock-cut six-cave com-
plex was discovered at Gorki street, 28a – 30. There is a large niche in 
the north-eastern wall of first of the caves with two minor niches at the 
left and at the right of it. We concern this cave as a church, with an ap-
sis in the middle niche, whilst the prothesis and the diakonikon were 
disposed in the left and the right niches respectively.

The third and fourth apartments also have half-rounded northern 
walls. In the third cave vaulted part of wall contains five small, 
strongly ruined niches, which look like tailings of the stalactite fini-
shing, and there is a large apsis-like niche in the wall of fourth apart-
ment, that points on an idea about existence here of another rocky 
church or a chapel.

The comparative analysis of these apartments and the caves of the 
settlement of Ani leads us to the conclusion about Armenian origin of 
Bakhchisarai caves.

Later we have discovered, that on the plans of Bakhchisarai drawn 
at 1786 and 1811, a cruciform object (which on a plan 1811 is noted 
as the Armenian church in the name of “Dormition of the Holy Moth-
er of God”) is marked at the place of our interest.

On-surface type of this church explains its too long-time renewal 
after its destruction in 1634. And the presence of two nearby spelaean 
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churches points a place, where memorable records were made at that 
period, and explains the double name of this religious center (the 
Holy Mother of God and St. Gregory the Illuminator).

Other contradictions in narrative sources, concerning the spelaean 
church, are also dissolved, as, in fact, there were two churches of the 
same name.

Former interpretation of the second church as “semispelaean” for 
a long time drew away attention from the question about its primary 
localization. To our opinion, it was situated to the NE from the place 
of excavations.

We succeeded also to localize on-surface temple of St. Gregory 
the Illuminator (just at the place of excavations) and the “newly built” 
church of the Holy Mother of God, which was situated approximately 
at the spot, nowadays addressed as Gorki street, 18.

Thus, the results of our investigations enable us to specify the 
number of Armenian religious centers in Bakhchisarai, known from 
narrative sources, to localize them, and also to trace the stages of their 
evolution.

Днепровский Н. В.
ВНОВЬ ОТКРЫТЫЙ КУЛЬТОВЫЙ ПЕЩЕРНЫЙ
КОМПЛЕКС В ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ

БАХЧИСАРАЯ И ПРОБЛЕМА ЛОКАЛИЗАЦИИ
АРМЯНСКИХ РЕЛИГИОЗНЫХ ЦЕНТРОВ
В СТОЛИЦЕ КРЫМСКОГО ХАНСТВА

Религиозная деятельность крымских армян остаётся мало изу-
ченной. Так, локализации установленных на основе анализа пись-
менных источников трёх армянских духовных центров в Бахчиса-
рае мешал ряд нестыковок в этих источниках.
Полученные нами новые данные проясняют этот вопрос.
В архиве художника и археолога Д. М. Струкова нами было 

найдено упоминание о находящейся в г. Бахчисарае пещерной 
церкви, другие сведения о которой в известных источниках отсут-
ствуют. Обследованием на местности в 2007–2008 гг. был выяв-
лен комплекс скальных сооружений из шести пещер, расположен-
ный по ул. Горького, д.д. 28а – 30.
Пещеры сохранили ряд интересных архитектурных деталей. В 

северо-восточной стене первой из них имеется большая ниша, а 
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слева и справа от неё – две ниши меньшего размера. Прямые ана-
логии со скальными храмами Закавказья позволяют трактовать 
данную пещеру как церковь, где средняя ниша служила абсидой, 
а левая и правая – жертвенником и диаконником соответственно. 
Литургические особенности храма позволяют предположить, что 
он высечен не позднее XII в. Во втором помещении имеются 
остатки скальных пилонов и хорошо сохранившийся карниз. 
Третье и четвёртое помещения имеют полукруглые северные сте-
ны, причём в третьей пещере верхняя, сводчатая часть стены со-
держит пять небольших, сильно разрушенных ниш, похожих на 
остатки сталактитовой отделки, а в стене четвёртого помещения 
имеется большая абсидоподобная ниша, что наводит на мысль о 
существовании здесь ещё одной скальной церкви или часовни. 
Таким образом, ряд выявленных архитектурных особенностей 
комплекса заставляют предположить его христианский культо-
вый характер. Сравнительный анализ его помещений с пещерны-
ми сооружениями городища Ани (почти все из которых датируют-
ся XII–XIII вв.) выявил ряд аналогий. В дальнейшем нами было 
установлено, что на планах г. Бахчисарая 1786 и 1811 гг., храня-
щихся в Российском Государственном архиве древних актов 
(РГАДА), в интересующем нас месте отмечен крестообразный 
объект, который на плане 1811 г. обозначен как “Армянская цер-
ковь во имя Успения Пресвятыя Богородицы”. Наземный харак-
тер церкви объясняет её длительное восстановление после раз-
рушения греками в 1634 г., а наличие вблизи неё двух пещерных 
церквей выявляет место, где составлялись в этот период памят-
ные записи, а также объясняет двойное наименование данного 
религиозного центра (Святой Богородицы и св. Григория Про-
светителя). Снимаются также другие кажущиеся противоречия 
в письменных источниках, связанные с пещерной церковью во 
имя Пресвятой Богородицы, поскольку выясняется, что таких 
одноимённых церквей в действительности было две.
Прежняя трактовка обломков второй церкви как “полупещер-

ной” надолго сняла вопрос о её первоначальной локализации. 
Мы полагаем, что содержащееся в письменных источниках вы-
ражение “она же суть церковь без основ” означает первоначаль-
ное местоположение этого храма в нависавшем (т.е. лишённом 
опоры) скальном выступе. По нашему мнению, он находился 
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северо-восточнее места раскопок, возле штольни, и отломился в 
результате разработки камня между 1830 г. и 1865 г.
Удалось локализовать также остатки наземного храма св. Гри-

гория Просветителя и “новопостроенную” церковь Святой Бо-
городицы. Её привязка к плану города показывает, что она рас-
полагалась приблизительно на месте нынешнего дома № 18 по 
ул. Горького.
Таким образом, результаты наших исследований позволяют 

уточнить количество известных из письменных источников ду-
ховных армянских центров в Бахчисарае, локализовать их, а так-
же проследить этапы их эволюции.

Кульчинський О. Б.
ХРОНІКА “ТАРІГ-Е КАМАНІЧЕ” ТА УКРАЇНСЬКЕ

ПИТАННЯ В ОСМАНО-ПОЛЬСЬКИХ
ПЕРЕМОВИНАХ 1672 РОКУ

Стаття присвячена фрагменту османського літопису ХVІІ сто-
ліття “Таріг-е Каманіче”, що кілька років тому привернув увагу 
турецьких науковців та був опрацьований і представлений латин-
ським алфавітом. Читачеві пропонується його переклад україн-
ською мовою з османотурецької, а також коротке тлумачення 
найважливіших місць, котрі стосуються нашої вітчизняної істо-
рії. Літопис “Таріг-е Каманіче” ще досі масштабно не репрезен-
товано ані в роботах європейських істориків, ані турецьких – по-
передніх століть.

Kulchynskyi O. B.
CHRONICLE “TARIH-E KAMANICHE”

AND UKRAINIAN ISSUE IN THE OTTOMAN-POLISH
NEGOTIATIONS OF 1672

The article is devoted to the fragment of the 17th century Ottoman 
chronicle “Tarih-e Kamaniche” which attracted the attention of Turkish 
scholars a few years ago and was transliterated by Latin letters. The 
reader is offered Ukrainian translation of the fragment from Ottoman 
Turkish language and the interpretation of its most important places 
concerning Ukrainian history. Hitherto the chronicle “Tarih-e Kama-
niche” was not widely represented nor in the works of European, nor 
Turkish historians of the previous centuries.
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Кульчинський О. Б.
ХРОНИКА “ТАРИХ-Е КАМАНИЧЕ” И УКРАИНСКИЙ

ВОПРОС В ОСМАНСКО-ПОЛЬСКИХ
ПЕРЕГОВОРАХ 1672 ГОДА

Статья посвящена фрагменту османской летописи ХVII века 
“Тарих-е Каманиче”, которая несколько лет назад привлекла вни-
мание турецких ученых и была обработана и представлена ла-
тинским алфавитом. Читателю предлагается его перевод на 
украинский язык с османотурецкого, а также краткое толкование 
самых важных мест, касающихся нашей отечественной истории. 
Летопись “Тариг-е Каманиче” еще до сих пор масштабно не фи-
гурировала ни в работах европейских историков, ни турецких – 
предыдущих столетий.

Марков Д. Є.
ЗАХІДНИЙ НЕПАЛ: ПРОБЛЕМА ІНКОРПОРАЦІЇ

І СТАТУСУ ВАСАЛЬНИХ КНЯЗІВСТВ
(КІНЕЦЬ XVIII – ПОЧАТОК XIX СТ.)

Стаття розглядає процес та особливості входження гімалай-
ських князівств Західного Непалу до складу єдиного непальського 
королівства наприкінці XVIII – початку XIX ст. на прикладі кня-
зівства Мустанг (Ло). На основі документів аналізується 
соціально-політичне становище в князівстві, а також система від-
носин між королем Непалу і князем Мустангу, що була встанов-
лена у 1788–1790 рр. Проводяться також паралелі з деякими 
іншими васальними державами регіону. Стаття описує соціально-
політичну систему залежних від князя Мустангу державних 
утворень (“князівств-данників”). Особлива увага приділяється 
соціокультурному аспекту розвитку князівства Мустанг в означе-
ний період.

Markov D. Ye.
WESTERN NEPAL: THE PROBLEM OF

INCORPORATION AND STATUS OF THE VASSAL STATES
(LATE XVIII – EARLY XIX CENTURY)

The article is devoted to the process and peculiarities of incorpo-
ration of the Himalayan kingdoms of Western Nepal into the unified 
kingdom of Nepal (the end of XVIII – the beginning of XIX century) 
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taking the principality of Lo (Mustang) as an example. Social and 
political situation in the kingdom as well as the system of relations 
between the king of Nepal and the king of Mustang is being analyzed 
according to the documents. The aspects similar to some other vassal 
states & Mustang are being compared and studied. The article also in-
vestigates the socio-political system of the state formations dependent 
to Mustangi raja “tributary kingdoms”. Special attention is paid to the 
socio-cultural aspect of development of the kingdom of Mustang 
during this period.

Марков Д. Е.
ЗАПАДНЫЙ НЕПАЛ: ПРОБЛЕМА ИНКОРПОРАЦИИ

И СТАТУСА ВАССАЛЬНЫХ КНЯЖЕСТВ
(КОНЕЦ XVIII – НАЧАЛО XIX ВВ.)

В статье рассматривается процесс и особенности вхождения 
гималайских княжеств Западного Непала в состав единого не-
пальского королевства в конце XVIII – начале XIX вв. на примере 
княжества Мустанг (Ло). На основании документов анализируется 
социально-политическое положение в княжестве, а также система 
отношений между королем Непала и князем Мустанга, устано-
вившаяся в 1788–1790 гг. Проводятся также параллели с некото-
рыми другими вассальными государствами региона. Статья со-
держит описание социально-политической системы зависимых 
от князя Мустанга государственных образований (“княжеств-
данников”). Особое внимание уделяется социокультурному 
аспекту развития княжества Мустанг в данный период.

Мурашевич К. Г.
КИТАЙСЬКИЙ ВІЛЬНИЙ ВІРШ ПОЧАТКУ ХХ СТ.:

ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН У ЖАНРОВІЙ
ТА СТИЛЬОВІЙ ПАРАДИГМАХ

Із розвитком нового вірша китайські поети відмовляються від 
класичної форми віршування. Поширюється вільний вірш (вер-
лібр), який виник під впливом європейської поезії. У цей період 
також активно розвивається поезія у прозі. Нові спроби віршуван-
ня порушували унормовані в поезії тонування, закони рими й рит-
му. Реакцією на таке явище в китайській літературі 20-х років був 
трактат “Закони поезії”, написаний Вень Ідо, у якому розроблені 
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чіткі правила тонування, римування й ритміки. Крім того, китай-
ська поезія початку ХХ ст. збагатилася новими жанрами.

Murashevych K. G.
CHINESE FREE VERSES OF THE BEGINNING

OF XX CENTURY: SPECIAL FEATURES OF CHANGES
IN GENRE AND STYLE PARADIGM

With the development of new lyrics Chinese poets renounced clas-
sical poetic forms. Under the influence of European poetry free verses 
appeared. During this period the poetry in prose also begins to be 
popular. New poetic style had broken the former rules of rhyme and 
rhythm in versification. The treatise “The rules of versification” writ-
ten by Wen Ido was the reaction on this phenomenon in Chinese lit-
erature of 1920’s. It created new rules of rhyme and rhythm and 
tones’ position in Chinese poetry. The Chinese poetry of the begin-
ning of the XX century was enriched with new genres.

Мурашевич Е. Г.
КИТАЙСКИЙ СВОБОДНЫЙ СТИХ НАЧАЛА ХХ СТ.:

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЖАНРОВОЙ И СТИЛЕВОЙ ПАРАДИГМАХ

С развитием новой поэзии в Китае поэты отказываются от 
классической формы стихосложения. Под влиянием европейской 
поэзии появляется свободный стих (верлибр). В этот период также 
активно развивается поэзия в прозе. Новые попытки стихосложе-
ния нарушали ранее сформированные в поэзии законы рифмы, 
ритма и тонирования. Реакцией на такое явление в китайской ли-
тературе 20-х годов был трактат “Законы поэзии”, написанный 
Вэнь Идо, в котором были представлены четкие правила рифмы 
и ритмики. Кроме того, китайская поэзия начала ХХ в. обогати-
лась новыми жанрами.

Павлішина Л. Ф.
ОСОБЛИВОСТІ ТА ТРУДНОЩІ ПЕРЕХОДУ

ЯПОНІЇ ВІД “СИСТЕМИ 55 РОКУ”
ДО КОАЛІЦІЙНОГО ПРАВЛІННЯ

У 1993 р. правляча ЛДП в результаті розколу втратила владу, 
яку утримувала протягом 38 років, і в Японії розпочався період 
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коаліційних урядів. Проте перші коаліційні уряди зіткнулися з 
непереборними проблемами, такими як необхідність узгодження 
позицій, готовність до компромісу, загроза втрати своєрідності 
політики та інші. Усі ці проблеми партії мусили вирішити у най-
коротший термін.

Pavlishyna L. F.
PECULIARITIES AND DIFFICULTIES OF TRANSITION

FROM “THE 55th YEAR SYSTEM” TO COALITION
GOVERNMENT IN JAPAN

In 1993 the ruling LDP as a result of a split lost its power that held 
for 38 years and the coalition cabinet era began in Japan. But the first 
coalition cabinets ran into insurmountable problems, such as necessi-
ty to come to an agreement, readiness to make compromises, the 
threat to lose peculiarities of parties’ policy etc. All these problems 
had to be solved by the parties in the shortest time.

Павлишина Л. Ф.
ОСОБЕННОСТИ И ТРУДНОСТИ ПЕРЕХОДА

ЯПОНИИ ОТ “СИСТЕМЫ 55 ГОДА”
К КОАЛИЦИОННОМУ ПРАВЛЕНИЮ

В 1993 г. правящая ЛДП в результате раскола лишилась вла-
сти, которую удерживала на протяжении 38 лет, и в Японии нача-
лась эра коалиционных кабинетов. Но первые коалиционные 
правительства столкнулись с непреодолимыми проблемами, та-
кими как необходимость согласования позиций, готовность к 
компромиссу, угроза утраты своеобразия политики партий и др. 
Все эти проблемы партии должны были решить в кратчайшие 
сроки.

Пилипчук Я. В.
САКСІН: АСПЕКТИ ЕТНІЧНОЇ
ТА ПОЛІТИЧНОЇ ІСТОРІЇ

Пропонована стаття присвячена історії Нижнього Поволжя у 
Х–ХІІІ ст. Населення Саксіну було поліетнічним. Його можна по-
ділити на місцеве та іноземне. До місцевого населення входили 
огузи та нащадки хозар. Серед іноземного населення були при-
сутні волзькі булгари та аланські колоністи. Кипчаки залишили 
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по собі “Царьовські кургани” і були федератами Саксіну. Ці кип-
чаки походили із західної, а не східної частини Дашт-і Кипчак. 
Саксін – це не частина Дашт-і Кипчак, а окремий регіон. Він 
складався з кількох міст. Найбільш відомими з них є городища 
Мошаїк та Самосдєлка. Після падіння Хозарського каганату 
Нижнє Поволжя потрапило під владу огузів. Протягом двох сто-
літь місцеве населення асимілювалося огузами. Під час кипчаць-
кої експансії Саксін зберіг незалежність. У війні з йємеками 
саксіни покладалися на союз із вождівством Шаруканідів.

Pylypchuk Ya. V.
SAQSIN: ASPECTS OF ETHNIC

AND POLITICAL HISTORY
This article is devoted to the history of the Lower Volga region in 

X–XIII centuries. Population of Saqsin was multi-ethnic. It can be di-
vided into local and alien. Khazars and Oghuzs were the local popu-
lation. Aliens population included Volga Bulgarians and Alanian 
colonists. Qipchaqs left after themselves “Tsarovski mounds” and 
were Phoederatoi of Saqsin. These Qipchaqs came from the western, 
not the eastern part of Dasht-i-Qipchaq. Saqsin is not part of the 
Dasht-i-Qipchaq, but a separate region. It consisted of several cities. 
The most famous of these are Moshayik and Samosdelka. After the 
fall of the Khazar Khaganate Lower Volga region fell under the power 
of Oghuzs. For two centuries the local population was assimilated by 
Oghuzs. During Qipchaq expansion Saqsin retained independence. In 
the war with Yemeks Saqsins relied on an alliance with the chiefdom 
of Sharukanids.

Пилипчук Я. В.
САКСИН: АСПЕКТЫ ЭТНИЧЕСКОЙ
И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ

Данная статья посвящена истории Нижнего Поволжья в 
Х–ХІІІ вв. Население Саксина было полиэтничным. Его можно 
разделить на местное и иноземное. К местным жителям относи-
лись огузы и потомки хазар. Среди иноземного населения при-
сутствовали волжские булгары и аланские колонисты. Кыпчаки 
оставили по себе “Царевские курганы” и были федератами Сак-
сина. Это были кыпчаки не из восточной, а из западной части 
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Дешт-и-Кыпчак. Саксин не являлся частью Дешт-и-Кыпчак, а 
был отдельным регионом. В Саксин входило несколько городов. 
Наиболее известные – это городища Мошаик и Самосделка. После 
падения Хазарского каганата Нижнее Поволжье оказалось под 
властью огузов. На протяжении двух веков местное население 
ассимилировалось огузами. Во время кыпчакской экспансии 
Саксин сохранил независимость. В войне с йемеками саксины 
полагались на альянс с вождеством Шаруканидов.

Соєгов М.
ТАЛАНОВИТИЙ ТУРКМЕНСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК – 

УЧАСНИК ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ
Стаття розповідає про життя і літературну діяльність знаме-

нитого туркменського поета, прозаїка і журналіста Ати Ніязова 
(1906–1943) – учасника визволення України від фашистських за-
гарбників. Старший лейтенант Ата Ніязов загинув смертю героя 
21 листопада 1943 року в бою поблизу міста Кривий Ріг (Дніпро-
петровська область, Україна) і був похований у селі Калачевське. 
Його фронтове і творче життя потребує детальнішого вивчення.

Soyegov M.
A TALENTED TURKMEN WRITER – 

PARTICIPANT OF UKRAINE’S LIBERATION
The article tells about the life and literary career of the famous 

Turkmen poet, novelist and journalist Ata Niyazov (1906–1943) – 
participant of Ukraine’s liberation from Nazi invaders. Senior Lieu-
tenant Ata Niyazov died the death of the hero in November 21, 1943 
in the battle near the city of Kryvyi Rih (Dnipropetrovsk region, 
Ukraine), and was buried in the village of Kalachevske. His front line 
and creative life requires more detailed study.

Соегов М.
ТАЛАНТЛИВЫЙ ТУРКМЕНСКИЙ ПИСАТЕЛЬ –
УЧАСТНИК ОСВОБОЖДЕНИЯ УКРАИНЫ

В статье рассказывается о жизни и литературной деятельности 
знаменитого туркменского поэта, прозаика и журналиста Аты 
Ниязова (1906–1943) – участника освобождения Украины от фа-
шистских захватчиков. Старший лейтенант Ата Ниязов пал 



250                                                             Анотації. Аnnotations. Аннотации

смертью героя 21 ноября 1943 года в бою в окрестностях города 
Кривой Рог (Днепропетровская область, Украина) и был похоро-
нен в селе Калачевское. Его фронтовая и творческая жизнь тре-
бует более детального изучения.

Субота І. О.
СТАНОВЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ КРИТИКИ
В АРАБСЬКИХ КРАЇНАХ ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ

У статті розглядається процес становлення літературної крити-
ки в країнах Перської затоки. Приділяється увага найголовнішим 
виданням першої половини ХХ ст., оскільки становлення літера-
турної критики було нерозривно пов’язане з виникненням преси, 
в якій друкувались більшість критичних праць. Відводиться важ-
ливе місце впливу сиро-американської школи, шкіл “Диван” та 
“Аполлон” на розвиток критичної думки в арабських країнах За-
токи, а також провідній ролі романтичної течії у її формуванні. 
Називаються імена найважливіших критиків регіону, розглядають-
ся завдання та функції літератури, що ними визначаються.

Subota I. O.
THE ESTABLISHMENT OF THE LITERARY CRITIQUE

IN THE ARABIAN GULF REGION
The article depicts a process of the literary critique establishment 

in the Arabian Gulf Region. Attention is paid to the main editions in 
the first half of the 20th century, so far as the literary critique 
establishment was closely tired with the emergence of the press in 
which the majority of critical works have been published. The accents 
are made on the important influence of The New York Pen League, 
The Divan School and The Apollo School on the development of the 
literary critique, as well as on the important role of Romanticism in 
its formation. Also the most important critics are named and their 
definitions of the literature tasks are viewed.

Субота И. О.
СТАНОВЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ

В АРАБСКИХ СТРАНАХ ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА
В статье рассматривается процесс становления литературной 

критики в странах Персидского залива. Уделяется внимание глав-
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ным изданиям первой половины ХХ ст., поскольку становление 
литературной критики было тесно связано с возникновением 
прессы, в которой печаталось большинство критических работ. 
Отводится важное место влиянию сиро-американской школы, 
школ “Диван” и “Аполлон” на развитие критической мысли в 
арабских странах Залива, а также ведущей роли романтического 
течения в ее формировании. Называются имена важнейших кри-
тиков региона, рассматриваются задачи и функции литературы, 
которые ими определяются.

Сирф В. І.
ҐАҐАУЗЬКА ФОЛЬКЛОРИСТИКА

(історіографічний огляд)
У даній статті оглядово представлена історіографія наукових і 

науково-популярних робіт у галузі ґаґаузької фольклористики, 
видрукуваних упродовж останнього часу (кінець XIX – початок 
XXI ст.). Видана література, будь то наукові дослідження чи 
фольклорні збірки, дозволяє не тільки простежити шлях станов-
лення ґаґаузької фольклористики, узагальнити і систематизувати 
досвід збирання, обробки, видання ґаґаузького фольклору, а й ви-
словити припущення щодо перспектив розвитку зазначеної галу-
зі знань.
Найбільший внесок у справу колекціонування, вивчення та 

едиції фольклорної спадщини ґаґаузів внесли такі вчені і до-
слідники, як: В. О. Мошков, А. Й. Манов, В. Зайончковський, 
Л. О. Покровська, Г. А. Гайдаржи, С. С. Курогло, М. А. Дурбай-
ло, М. М. Колса, М. Г. Бабоґлу, Л. С. Чімпоєш. У сфері їхніх ін-
тересів знаходилися наступні проблеми: класифікація і система-
тизація фольклорних жанрів і видів; синкретичність змісту 
фольклорних текстів; релігійно-міфологічна складова пісенної та 
наративної творчості; опис окремих жанрових різновидів усної 
народно-поетичної творчості (пісня, маані, балада, дастан, чарів-
на казка, прислів’я і приказка, загадка) з позицій їх структури і 
функціональної спрямованості тощо.
Передбачається підготовка до видання найближчим часом 

низки фольклорних збірок з приватних колекцій ґаґаузознавців 
мовою оригіналу з обов’язковим збереженням діалектних особли-
востей. Буде продовжено роботу і над перекладними (в першу 
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чергу російською та румунською мовами) збірками ґаґаузьких 
народних казок. Важливим завданням ґаґаузької фольклористики 
є створення Покажчика казкових сюжетів за міжнародною систе-
мою, що дозволить чіткіше з’ясувати характер і своєрідність ґа-
ґаузького казкового сюжету, а також зіставити ґаґаузьку народну 
казку зі світовою з точки зору типології і запозичення.
На порядку денному також систематизація та класифікація 

прозових і афористичних жанрів, обрядового, ігрового та дитя-
чого фольклору ґаґаузів, подальший структурно-функціональний 
аналіз фольклорних творів. Нарешті, більш пильної уваги потре-
бує до себе вивчення генези та мови фольклору.

Syrf V. I.
GAGAUZ FOLKLORISTICS

(historiographical review)
This article presents a review of historiography of scholar and 

popular publications in the field of Gagauz folkloristics, which saw 
the light in the recent past (the late 19th – early 21th centuries). The 
published literature, both scientific studies and collections of folklore 
texts, allows us not only to trace the formation of the Gagauz folklor-
istics, to generalize and systematize the experience of collecting, pro-
cessing, and publication of the Gagauz folklore, but also suggests 
prospects for further development of this branch of knowledge.

The greatest contribution to collecting, studying and publishing 
of the Gagauz folklore heritage was made by such researchers as 
V. A. Moshkov, A. I. Manov, Vl. Zayonchkovsky, L. A. Pokrovska-
ya, G. A. Gaydarzhi, S. S. Kuroglo, M. A. Durbaylo, M. M. Colsa, 
N. I. Baboglu, L. S. Chimpoesh. In the area of their interest there 
were the following problems: classification and systematization of 
folklore genres and types; syncretism of content of folklore texts; re-
ligious and mythological component of songs and narrative art; a de-
scription of certain forms of oral popular poetry (song, maani, ballad, 
dastan, fairy tale, proverb, riddle) in terms of their structure and func-
tional orientation, etc.

In the coming years, there is intended to prepare for publication a 
number of private folklore collections in the original language pre-
serving dialect features. There will be continued the translation (pri-
marily in Russian and Romanian) of Gagauz collections of folk tales. 
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An important task of the Gagauz folkloristics is the creation of the 
Index of Plots of the Tales according to the international system, that 
will allow to determine more definitely the nature and characteristics 
of the Gagauz fairytale, and to compare Gagauz folk tale with the 
world tales on the types and borrowings.

On the agenda here is also the systematization and classification 
of prose and aphoristic genres, ritual, game, and children’s folklore 
of the Gagauz, further structural and functional analysis of folklore 
creations. Finally, study of the genesis and language of folklore will 
demand a greater attention.

Сырф В. И.
ГАГАУЗСКАЯ ФОЛЬКЛОРИСТИКА

(историографический обзор)
В данной статье обзорно представлена историография науч-

ных и научно-популярных работ в области гагаузской фолькло-
ристики, увидевших свет в течение последнего времени (конец 
XIX – начало XXI вв.). Изданная литература, будь то научные 
исследования или фольклорные сборники, позволяет не только 
проследить путь становления гагаузской фольклористики, обоб-
щить и систематизировать опыт собирания, обработки, издания 
гагаузского фольклора, но и предположить перспективы даль-
нейшего развития указанной отрасли знаний.
Наибольший вклад в дело коллекционирования, изучения и 

издания фольклорного наследия гагаузов внесли такие ученые и 
исследователи, как: В. А. Мошков, А. И. Манов, Вл. Зайончков-
ский, Л. А. Покровская, Г. А. Гайдаржи, С. С. Курогло, М. А. Дур-
байло, М. М. Колса, Н. И. Бабоглу, Л. С. Чимпоеш. В сфере их 
интересов находились следующие проблемы: классификация и 
систематизация фольклорных жанров и видов; синкретичность 
содержания фольклорных текстов; религиозно-мифологическая 
составляющая песенного и нарративного творчества; описание 
отдельных жанровых разновидностей устного народно-поэтичес-
кого творчества (песня, маани, баллада, дастан, волшебная сказ-
ка, пословица и поговорка, загадка) с позиций их структуры и 
функциональной направленности и др.
В ближайшие годы планируется подготовка к изданию ряда 

фольклорных сборников из частных коллекций гагаузоведов на 
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языке оригинала с обязательным сохранением диалектных особен-
ностей. Будет продолжена работа и над переводными (в первую 
очередь на русский и румынский языки) сборниками гагаузских 
народных сказок. Важной задачей гагаузской фольклористики 
является создание Указателя сказочных сюжетов по международ-
ной системе, что позволит выявить характер и своеобразие га-
гаузского сказочного сюжета, а также сопоставить гагаузскую 
народную сказку с мировой с точки зрения типологии и заим-
ствований.
На повестке дня также находится систематизация и классифи-

кация прозаических и афористических жанров, обрядового, игро-
вого и детского фольклора гагаузов, дальнейший структурно-
функциональный анализ фольклорных произведений. Наконец, 
более пристального внимания требует изучение генезиса и языка 
гагаузского фольклора.

Туров І. В.
РОЛЬ БУДЕННОГО БАЖАННЯ В ДУХОВНІЙ

ПРАКТИЦІ РАННЬОГО ХАСИДИЗМУ
Пропонована стаття присвячена аналізу ролі побутового бу-

денного бажання у віровченні та духовній практиці раннього ха-
сидизму. Факти регулярного звернення вірян до лідерів хасид-
ського руху (цадиків) із метою здійснення їхніх прохань щодо 
матеріального добробуту, здоров’я та решти побутових проблем 
є загально відомими. Але оцінка того, що відбувається, у пропо-
відях хасидів не є однозначною. У повчаннях цадиків містяться 
як засудження прагнення віруючих до земних благ, так і заклики 
використовувати їх на благо служіння Господу. У пропонованій 
статті обґрунтовується гіпотеза, за якою здійснення побутових 
бажань віруючого було для хасидів одною з найважливіших ду-
ховних практик, що не поступається за своєю значущістю міс-
тичній медитації.

Turov I. V.
ORDINARY DESIRE ROLE IN SPIRITUAL PRACTICE

OF THE EARLY HASSIDISM
The present article is devoted to the analysis of role of ordinary 

desire in the teaching and spiritual practice of the early Hassidism. 
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Facts of regular appeal of believers to the leaders of Hassidic move-
ment (tsadicim) with the purpose of embodiment of their requests 
concerning health, material prosperity and other domestic necessities 
are well-known. But the estimation of the situation in the Hassidic 
sermons is ambiguous. Instructions of tsadicim contained both con-
viction believers’ aspiration to the worldly goods and, as well, ap-
peals to use them for the good of the service to Lord. The present 
article proposes hypothesis that the realizing of the ordinary wishes 
of believer, according to the Hassidic views, presented one of the ma-
jor spiritual practices, which is equal by its importance to mystic 
meditation.

Туров И. В.
РОЛЬ ОБЫДЕННОГО ЖЕЛАНИЯ В ДУХОВНОЙ 

ПРАКТИКЕ РАННЕГО ХАСИДИЗМА
Предлагаемая статья посвящена анализу роли обыденного бы-

тового желания в вероучении и духовной практике раннего хаси-
дизма. Факты регулярного обращения верующих к лидерам ха-
сидского движения (цадикам) с целью исполнения их просьб, 
касающихся здоровья, материального благополучия и других 
бытовых потребностей, являются общеизвестными. Но оценка 
происходящего в хасидских проповедях неоднозначна. В поуче-
ниях цадиков содержится как осуждение стремления верующих 
к земным благам, так и призывы использовать их на благо слу-
жения Господу. В настоящей статье обосновывается гипотеза, 
утверждающая, что исполнение обыденных желаний верующего, 
согласно воззрениям хасидов, было важнейшей духовной прак-
тикой, не уступающей по своему значению мистической медита-
ции.

Хаутала Р.
КОМУНІКАТИВНІ АСПЕКТИ ДИПЛОМАТИЧНИХ
ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ ДЕРЖАВАМИ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ
ТА ІМПЕРІЄЮ МОНГОЛІВ У XIII СТОРІЧЧІ

Пропонована стаття присвячена дослідженню еволюції ди-
пломатичних відносин між імперією монголів та Західною Євро-
пою у період з 1245 р. до 1280 р. Автор публікації розглядає 
тільки найбільш релевантні політичні аспекти дипломатичних 
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відносин і фокусує увагу на аналізі мовних проблем, що виника-
ли під час перемовин.
Дипломатичні відносини монгольських ханів із правителями 

Західної Європи ускладнювались лінгвістичними проблемами, 
котрі часто заважали взаєморозумінню. Врегулюванню європей-
ських контактів із кочівницькою імперією заважала надзвичайна 
лінгвістична некомпетентність західних дипломатичних послів. 
Тому у нашій статті приділена увага постійному вдосконаленню 
лінгвістичних здібностей католицьких послів, що мало централь-
не значення для налагодження дипломатичних зв’язків між Єв-
ропою та імперією монголів.
З точки зору теорії міжнародних комунікацій, дипломатичне 

листування між монгольськими ханами та правителями Західної 
Європи має особливий інтерес, оскільки зміст дипломатичного 
листування зазнавав суттєвої переробки їх різними перекладача-
ми. Значну роль для зростання посередницької ролі дипломатич-
них перекладачів мала надзвичайна лінгвістична ізольованість 
католицького світу за домонгольської доби.
Дипломатичні зв’язки Західної Європи з монгольськими воло-

дарями безпосередньо залежали від посередницької діяльності 
перекладачів, котрі не тільки мали свободу в інтерпретації змісту 
дипломатичних документів; але й мали вплив на перебіг дипло-
матичних перемовин, результати котрих часто визначались їхні-
ми особистими політичними інтересами.

Hautala R.
THE LINGUISTIC ASPECTS OF THE DIPLOMATIC

RELATIONS BETWEEN WESTERN EUROPE
AND MONGOL EMPIRE IN THE 13th CENTURY

The article deals with the evolution of diplomatic contacts between 
the Mongol Empire and Western Europe in the period from 1245 to 
1280. The author considers only the most relevant political aspects of 
diplomatic relations and focuses on the analysis of linguistic prob-
lems that appeared in the course of the negotiations.

Western diplomatic relations with the Mongolian rulers were com-
plicated by linguistic problems which frequently impeded the 
achievement of the mutual understanding. The initial settlement of 
the European contacts with the nomadic empire was made difficult by 
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the extreme linguistic incompetence of the western diplomatic en-
voys. This paper focuses on the gradual improvement of the linguistic 
abilities of Catholic ambassadors, crucial to the establishment of the 
diplomatic relations between Europe and the Mongol Empire.

The diplomatic correspondence between the Mongol khans and 
the rulers of Western Europe analyzed in this article is of particular 
interest from the point of view of the theory of the international com-
munications, since the contents of diplomatic messages undergone 
substantial revision by their diverse translators. An extraordinary lin-
guistic isolation of the Catholic world in the pre-Mongol period 
mainly caused the apparent growth of the intermediary role of the 
diplomatic interpreters. European diplomatic relations with the Mon-
gol rulers depended directly on the mediation of interpreters who not 
only had an extensive freedom in interpreting the content of the mes-
sages, but could well have a significant impact on the very course of 
diplomatic negotiations, which results were often determined by their 
personal political interests.

Хаутала Р.
КОММУНИКАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ

ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ
ГОСУДАРСТВАМИ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ
И ИМПЕРИЕЙ МОНГОЛОВ В XIII ВЕКЕ

Настоящая статья посвящена рассмотрению эволюции дипло-
матических связей между империей монголов и Западной Евро-
пой в период с 1245 г. по 1280 г. Автор статьи затрагивает только 
наиболее релевантные политические аспекты дипломатических 
отношений и фокусируется на анализе языковых проблем, воз-
никших в ходе развития переговоров.
Дипломатические отношения монгольских ханов с правителя-

ми Западной Европы осложнялись лингвистическими проблема-
ми, которые нередко затрудняли достижение взаимопонимания. 
Урегулированию европейских контактов с кочевнической импе-
рией препятствовала чрезвычайная лингвистическая некомпе-
тентность западных дипломатических послов. Поэтому в данной 
статье особое внимание уделяется рассмотрению постепенного 
совершенствования лингвистических способностей католических 
послов, которые имели центральное значение для налаживания 
дипломатических связей между Европой и империей монголов.
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С точки зрения теории международных коммуникаций, анали-
зируемая в настоящей статье дипломатическая переписка между 
монгольскими ханами и правителями Западной Европы представ-
ляет собой особый интерес, так как содержание дипломатических 
посланий подвергалось существенной переработке их разнород-
ными переводчиками. Немалое значение для очевидного роста 
посреднической роли дипломатических переводчиков имела чрез-
вычайная лингвистическая изолированность католического мира 
в домонгольский период. Дипломатические связи Западной Евро-
пы с монгольскими правителями непосредственно зависели от 
посреднической деятельности переводчиков, которые не только 
обладали обширной свободой в интерпретации содержания по-
сланий, но и вполне могли иметь существенное влияние на сам 
ход дипломатических переговоров, результаты которых часто 
определялись их личными политическими интересами.

Черноіваненко В. В.
ЕРОТИЧНІ МОТИВИ В 1–2 КНИГАХ САМУЇЛА

І ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНТЕКСТ:
ІСТОРІЯ ПРОБЛЕМИ І СУЧАСНІ ДИСКУСІЇ

Пропонована стаття присвячена еротичним пасажам і моти-
вам у Біблії, у першу чергу з 1 і 2 Книг Самуїла, де оповідається 
про взаємини Давида і Йонатана. Мета статті полягає насампе-
ред у тому, аби розглянути згадані взаємини як через призму 
основного джерела (ТаНаХу), так і шляхом залучення інших літе-
ратурних пам’яток давнього Близького Сходу (наприклад, Епосу 
про Гільгамеша). Крім того, у статті здійснюється новітній огляд 
праць провідних дослідників у галузі квір-біблеїстики з ураху-
ванням попередньої історіографії.

Chernoivanenko V. V.
EROTIC MOTIFS IN THE 1–2 BOOKS OF SAMUEL AND 

LITERARY CONTEXT:  A HISTORY
OF THE PROBLEM AND CURRENT DISCUSSIONS

The article is dedicated to erotic passages and motifs of the Bible, 
firstly from the 1 and 2 Books of Samuel which narrate about rela-
tions between David and Jonathan. The principal purpose of the arti-
cle is to consider mentioned relations both in terms of the key source 
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(Tanakh) and with the engaging of other accounts of ancient Near 
East (e.g., The Epic of Gilgamesh). Furthermore, the author of the ar-
ticle conducts a survey of recent researches in the Queer Bible Stud-
ies with a glance to previous historiography.

Черноиваненко В. В.
ЭРОТИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В 1–2 КНИГАХ САМУИЛА

И ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНТЕКСТ: ИСТОРИЯ
ПРОБЛЕМЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ДИСКУССИИ

Настоящая статья посвящена эротическим пассажам и моти-
вам в Библии, в первую очередь из 1 и 2 Книг Самуила, где пове-
ствуется об отношениях Давида и Ионафана. Цель статьи заклю-
чается, прежде всего, в том, чтобы рассмотреть упомянутые 
отношения как через призму основного источника (ТаНаХа), так 
и посредством привлечения других литературных памятников 
древнего Ближнего Востока (например, Эпоса о Гильгамеше). 
Кроме того, в статье осуществляется новейший обзор работ ве-
дущих исследователей в области квир-библеистики с учетом 
предыдущей историографии.

М. Біляль Челік
БИТВА НА РІЧЦІ КАЛКА ТА ЇЇ НАСЛІДКИ

Після обрання каганом на великому курултаї 1206 р. усіма 
тюркськими та монгольськими племенами, Чингіз (1206–1227) 
вирушив у далекі походи. Насамперед довоювавши Північний 
Китай, він зосередив увагу на східному та західному Туркестані 
та отримував одну перемогу за іншою, не зупинившись навіть 
після падіння монгольської династії Хорезма. Під проводом 
Джебе та Субедей-Багатура монголи просувалися південніше та 
західніше Каспію у північному напрямку. Вони наштовхнулись 
на половців – кипчаків на чолі з Юрієм Кончаковичем. Коли 
монголи повоювали та вбили цього кипчацького лідера, новий 
їхній ватажок Котян попросив по допомогу руського зятя Мстис-
лава Мстиславовича Галицького. Питання обговорювалося на 
великому віче у Києві, і було вирішено вийти проти монголів. 
Дізнавшись про укладання половецько-руського союзу, монголи 
надіслали своїх послів, яких у Києві було вбито. 23 травня 
1223 р. руський авангард перейшов Дніпро на човнах, наштов-
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хнувшись на передовий загін монголів, які втечею заманили 
руських у пастку. Обдурені русичі та половці переслідували во-
рога до річки Калка, тоді як основне монгольське військо знахо-
дилось по той бік річки. Не кажучи ні слова своїм руським та 
половецьким союзникам, Мстислав Мстиславич переправився 
через річку та наказав наступати, монголи знов відступили, і 
лише у найбільш вигідному стратегічно місці несподівано напа-
ли. Руське військо втратило змогу чинити опір і було наголову 
розбите. Означена битва мала неабиякі наслідки, адже русичі 
стали нездатні чинити монголам опір у подальших звитягах, піс-
ля загибелі у цій битві деяких південноруських князів виник по-
літичний вакуум, а кипчаки більше не являли для русичів загрози, 
змушені відкочувати на захід.

M. Bilal Çelik
THE BATTLE OF KALKA AND ITS CONSEQUENCES

Having been elected as emperor (qagan) in the great assembly 
(quriltai) of 1206 by all the Turkish and Mongolian tribes, Chinggis 
(also Ghengis, etc) (1206–1227) initiated far reaching conquests. 
First, he conquered the Northern China. After that he turned his atten-
tion to Eastern and then Western Turkestan; he conquered these lands 
one by one. The Mongol warriors did not stop after destroying the 
Muslim dynasty of Khorazm, and some of them under the command 
of the Mongol generals, Jebe and Sube’tei Baatur, and continued their 
way through those areas south and then west of the Caspian Sea 
heading the north. Firstly, they encountered with the Qipchaqs 
(Polovtsi) under the command of Yuri Konchekovich. When the Mon-
gols defeated and killed this Qipchaq leader; their new leader, Kotian 
(Köten, Koten), appealed for help from his Russian son-in-law Mstis-
lav Mstislavich the Daring, Prince of Galicia. Upon this request, all 
princes of Southern Russia held a military council in Kyiv and de-
cided to wage a battle against the Mongols. When the Mongols 
learned that an alliance emerged between the Russians and the Qip-
chaqs, they wanted to prevent it. However, as they could not prevent 
this mutual action, their envoys were killed by the Russians. On 
Tuesday, May 23, 1223, the Russian vanguard crossed the Dnieper 
in boats and clashed with the Mongol scouts, who fled away and left 
their livestock behind. Not having realized that this was a ruse, the 
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Russians and the Qipchaqs pursued the Mongols up to the River of 
Kalka. But the main Mongol forces were on the other side of the 
river. Mstislav Mstislavich, who was the commander-in-chief, with-
out saying any word to the other commanders within the allied Rus-
sian-Qipchaq army, crossed the river and ordered his soldiers to 
attack on the Mongols. Upon this assault, the Mongols again fell 
back in a feigned retreat. In a suitable place for themselves, the Mon-
gols turned their way to their enemies. The Russian army could not 
resist this sudden Mongol attack and the disorder, panic, and broken 
ranks soon meant the Russian army was routed. In a short time, a 
great part of the Russian army was killed and the remnants fled. The 
Mongols became victorious. This battle paved way to some impor-
tant consequences. Among them, the Russians would not resist the 
future Mongol attacks. After the death of some of the Southern Rus-
sian princes in this battle, for a while, a political vacuum came into 
being in that area. In terms of the Qipchaqs, as they would not be a 
threat to the Russians any longer, they were obliged to migrate to the 
west. In this proceeding, all of these developments, which occurred 
before, during and after the battle, are examined in detail using ex-
haustive literature.

М. Биляль Челик
БИТВА НА РЕКЕ КАЛКА И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

После избрания императором (каганом) на большом сходе 
(курултае) 1206 г. всеми тюркскими и монгольскими племенами, 
Чингиз (1206–1227) предпринял ряд дальних походов. Сначала 
он завоевал Северный Китай, а затем сосредоточил свое внима-
ние на восточном и западном Туркестане и одерживал победу за 
победой, не остановившись даже после падения мусульманской 
династии Хорезма. Под командованием Джебе и Субедей-
Багатура монголы продолжили свое продвижение южнее и затем 
западнее Каспия, направляясь на север. Прежде всего, они стол-
кнулись с кыпчаками (половцами), возглавляемыми Юрием Кон-
чаковичем. Когда монголы разгромили и убили этого кыпчакского 
лидера, их новый вождь, Котян, обратился за помощью к своему 
русскому зятю, Мстиславу Мстиславичу (Смелому) Галицкому. 
В ответ на это князья Южной Руси провели военное вече в Кие-
ве, порешив выступить против монголов. Узнав о заключении 
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союза между русичами и половцами, монголы стремились пре-
дотвратить коалицию и послали своих послов, которые были 
убиты в Киеве. Во вторник, 23 мая 1223 г. русский авангард пе-
ресек Днепр на ладьях и натолкнулся на передовой отряд монго-
лов, который отступал, увлекая русичей в ловушку. Обманутые 
русичи и половцы преследовали монголов до реки Калка. Однако 
основные силы монголов стояли по ту сторону реки. Мстислав 
Мстиславич, ни слова не говоря другим русским и половецким 
князьям – союзникам, переправился через реку и направил свое 
войско на монголов. Монголы снова отступили и лишь в наиболее 
подходящем для них месте внезапно атаковали. Русское войско, 
неспособное к сопротивлению, поддалось панике, и за короткое 
время было наголову разбито противником. Данная битва имела 
немаловажные последствия, ибо сопротивление русских было 
окончательно сломлено – после гибели в этом сражении некото-
рых южнорусских князей возник политический вакуум, а кыпча-
ки более не представляли для русичей угрозы и были вынуждены 
откочевать на запад.

Серкан Язиджи
КРИМСЬКА ВІЙНА ТА ОСМАНСЬКА ІМПЕРІЯ

У ЄВРОПЕЙСЬКИХ ТА АМЕРИКАНСЬКИХ ГАЗЕТАХ
Питання контролю над землями, що вважалися святими, ста-

новило прецедент для одного з найважливіших конфліктів ви-
значних політичних гравців 19 ст. Як відомо, Росія не лише 
порівняла Османську імперію з важко хворою людиною Європи, 
але й запропонувала поділити її землі поміж великих європей-
ських держав. Однак Франція та Великобританія на цю пропози-
цію не пристали. Така політична атмосфера створила передумови 
для початку Кримської війни, у якій Англія, Франція та Осман-
ська імперія виступили єдиною антиросійською коаліцією. Про-
тягом трьох років війни Британія, Франція та Османська імперія, 
що вперше воювали на одному боці, набули відмінного політич-
ного та соціального досвіду. Традиційно сприймана Європою як 
“інакший” в сенсі протистояння “Схід–Захід”, Османська імперія 
вперше розглядалася Західною Європою як союзник та повно-
правний суб’єкт. З іншого боку, частина османського суспільства 
почала визнавати Захід, тоді як для інших він усе ще лишався 
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“підступними невірними”. Зміни у свідомості обох цивілізацій, 
що встановили та налагодили між собою прямі стосунки протя-
гом Кримської війни, добре проілюстровані на шпальтах того-
часних джерел масової інформації. Стаття покликана дослідити 
Кримську війну за матеріалами центральних британських, фран-
цузьких та американських газет: The Times, The Manchester 
Guardian, The Observer, Journal des Débats, La Presse, New York 
Daily Times, New York Daily Tribune, Hartford Daily Courant.

Serkan Yazici
THE CRIMEAN WAR AND THE OTTOMAN EMPIRE
IN THE EUROPEAN AND AMERICAN NEWSPAPERS

The question of control over the Holy Lands was one of the most 
important political conflicts among the great powers by the middle of 
19th century. Besides describing the Ottoman State as the sick man of 
Europe, Russia proposed a partitioning of Ottoman lands among the 
Great Powers. But France and Great Britain did not accept this pro-
posal because they considered the integrity of the Ottoman State as 
necessary for their continued power. This political atmosphere condi-
tioned the beginning of The Crimean War in which Britain, France 
and the Ottoman State were in a coalition against Russia. During 
three years of war, Great Britain, France and the Ottoman State, to-
gether for the first time on the same side, gained very different politi-
cal and social experiences. Having been recognized by the Western 
powers as the “other” in terms of East/West civilization, the position 
of the Ottoman State as an ally and social entity in the eyes of Euro-
peans was something quite new and original. On the other side of the 
coin, there were the Ottomans who began to recognize the West, and 
still see the West, as “unbeliever-infidels”. The mental transformation 
of the two civilizations that had established a direct relationship with 
each other during the Crimean War was clearly reflected in contem-
porary (i.e. 19th century) media sources. This paper aims to examine 
the Crimean War with the use of British, French and American news-
papers. The sources for this study are the leading newspapers in their 
country: The Times, The Manchester Guardian, The Observer, Jour-
nal des Débats, La Presse, New York Daily Times, New York Daily 
Tribune, Hartford Daily Courant.



264                                                             Анотації. Аnnotations. Аннотации

Серкан Языджи
КРЫМСКАЯ ВОЙНА И ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ
В ЕВРОПЕЙСКИХ И АМЕРИКАНСКИХ ГАЗЕТАХ

Вопрос контроля над землями, считающимися святыми, стал 
поводом для одного из наиболее серьезных конфликтов ведущих 
политических игроков 19 ст. Как известно, Россия не только 
сравнила Османскую империю с тяжело больным человеком Ев-
ропы, но и предложила разделить ее территорию между великими 
европейскими государствами. Однако Франция и Великобрита-
ния не согласились с этим предложением, ибо рассматривали 
османскую территориальную целостность в качестве необходи-
мого условия своей мощи. Данная политическая атмосфера соз-
дала предпосылки для начала Крымской войны, в которой 
Англия, Франция и Османская империя выступили в составе ан-
тироссийской коалиции. За три года войны эти страны, впервые 
воевавшие по одну сторону, приобрели значительный полити-
ческий и социальный опыт. Традиционное восприятие Осман-
ской империи как “иной” в терминах противостояния Востока и 
Запада впервые было дополнено восприятием ее как союзника и 
полноценного субъекта. С другой стороны, некоторая часть 
османского общества начала признавать Запад, тогда как для 
других он продолжал оставаться “подлыми неверными”. Измене-
ния в сознании обеих цивилизаций, установивших и наладивших 
между собой прямые связи в ходе Крымской войны, хорошо от-
ражены на страницах центральных европейских средств массо-
вой информации 19 ст.: The Times, The Manchester Guardian, The 
Observer, Journal des Débats, La Presse, New York Daily Times, 
New York Daily Tribune, Hartford Daily Courant.
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