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Батенко Г. В.

РОЗВ’ЯЗАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПИТАННЯ
ДЛЯ ЄВРЕЙСЬКОГО НАРОДУ

Питання про обрання території для майбутньої єврейської дер-
жави тісно пов’язано з історією створення та діяльністю Всесвіт-
ньої Сіоністської Організації. З перших днів заснування ВСО її 
лідери почали активно шукати територію, де нація знайде не 
лише притулок, а й місто майбутнього державотворення.
На початку ХХ століття Палестина являла собою одну з най-

більш відсталих в економічному відношенні країн Близького 
Сходу, на її території не було ніяких значних покладів корисних 
копалин. Палестина опинилася в центрі уваги європейських дер-
жав через своє винятково вигідне стратегічне розташування. На 
території Єгипту був прокладений Суецький канал, який зв’язав 
Середземне море з Індійським океаном і став найважливішою 
ланкою світових комунікацій. Через територію Палестини прохо-
дили основні сухопутні магістралі між Середземноморським 
узбережжям і Перською затокою, в сусідній Месопотамії німець-
кі геологи знайшли величезні запаси нафти.
Наприкінці XIX століття сіоністи стали домагатися підтримки 

Великобританії, яка після окупації в 1882 році Єгипту розглядала 
Палестину як найважливішу ланку в системі своїх майбутніх во-
лодінь на арабському Сході. У свою чергу, Великобританія мала 
потребу в союзнику для зміцнення своїх позицій на Близькому 
Сході, у тому числі й для боротьби за Палестину. Такими союз-
никами стали сіоністи, які намагалися переконати Великобрита-
нію в тому, що в Палестині саме з ними вигідніше мати справу, 
ніж із арабською феодально-монархічною верхівкою. Так, один 
із лідерів сіонізму писав про те, що “євреї будуть сприяти розви-
тку країни, утвердженню в ній цивілізації та створять ефектив-
ний захист Суецького каналу” [Waines 1977, 226].
Основоположник політичного сіонізму Т. Герцль написав 

наприкінці XIX століття книгу “Єврейська держава. Досвід но-
вітнього розв’язання єврейського питання”, в якій не позначив 
визначеного місця розташування єврейської держави: “У даний 
момент я можу дати всю інформацію про “землю обітовану”, 
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крім одного – її місцезнаходження”. Т. Герцль писав також, що: 
“Усі народи, у яких живуть євреї, – явні чи замасковані антисемі-
ти”. Тому підкреслювів: “Нехай нам нададуть суверенітет на 
якій-небудь частині земної кулі, достатньої для задоволення 
справедливих вимог нації, про інше ми подбаємо самі” [Герцль 
1898, 74].
За п’ять років до опублікування книги, у 1893 році Т. Герцль 

пропонував поголовне водохрещення єврейських дітей, щоб євреї 
злилися з корінними європейськими народами. Він хотів зверну-
тися до римського Папи із проханням про допомогу в цій кампа-
нії. Герцлю дали зрозуміти, що Папа ніколи не прийме його 
[Лакер 2000, 129].
У серпні 1897 року в Базелі (Швейцарія) на Першому міжна-

родному з’їзді сіоністів Т. Герцль виступив із програмою сіоніст-
ського руху. Програма містила в собі: “1. Сприяння організованої, 
масової колонізації Палестини. 2. Придбання визнаного всіма 
країнами законного права на колонізацію Палестини. 3. Створен-
ня постійної організації для об’єднання всіх євреїв під прапором 
Сіонізму” [Palestine. A Study of Jewish, Arab and British Policies 
1947, 40,114].
З’їзд у Базелі прийняв програму Т. Герцля; на ньому була 

заснована ВСО, яка “об’єднувала всіх євреїв, які визнають про-
граму сіонізму і сплачують шекель” [Киселев 1988, 19].
Конгрес проголосив метою сіонізму “створення в Палестині 

закріпленого в публічному праві осередку для єврейського наро-
ду”. Програма проголошувала: “Сіонізм прагне створити для єв-
рейського народу правоохоронний притулок у Палестині. Для 
досягнення цієї мети конгрес мав на увазі: 1. Доцільний розвиток 
колонізації Палестини єврейськими хліборобами та робітниками. 
2. Залучення та згуртованість усіх євреїв у місцеві та загальні 
союзи відповідно до законів кожної країни. 3. Зміцнення єврей-
ського національного почуття та самосвідомості. 4. Попередні 
заходи для одержання згоди уряду на здійснення цілей сіонізму” 
[Гасратян 1999, 63].
Після Першого конгресу ВСО розгорнула пропаганду ідей сіо-

нізму, результатом якої стало значне збільшення кількості його 
прихильників. Рабини вважали, що іудаїзм може розвиватися 
тільки в Палестині, думаючи при цьому, що Палестина повинна 
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належати євреям у політичному розумінні, а єврейська держава 
повинна будуватися тільки на релігійних принципах – “Ерец Іс-
раель для народу Ізраїлю відповідно до Тори Ізраїлю” [Encyclo-
pedia of Zionizm and Israel 1971, 791].
У книзі “Єврейська держава”, говорячи про можливе місце 

державотворення, Т. Герцль згадує, крім Палестини, також і Ар-
гентину. На думку Герцля, надання євреям земель в Аргентині 
було б дуже вигідним самій республіці Аргентині. Із цього мож-
на зробити висновок, що остаточної думки про те, де євреї пови-
нні створити свою державу, у лідерів сіоністського руху ще не 
склалося. На перших сіоністських конгресах пропонувалися Ар-
гентина, Синайський півострів, Кіпр; сіоністські лідери просили 
у португальського уряду дозволу на поселення в Мозамбіку, у 
бельгійського уряду – в Конго. На V сіоністському конгресі в 
1901 році Т. Герцль офіційно підтвердив, що кінцевою метою сіо-
ністів є тільки Палестина [Garaudy 1986, 153–154]. Цієї позиції 
дотримувалася більшість лідерів англійських євреїв до Першої 
світової війни.
Висування сіоністськими лідерами ідеї державотворення в 

Палестині мало й міжнародний аспект; ідея повернення євреїв на 
“землю предків” у Палестину повинна була зацікавити європей-
ські держави, що претендували на захоплення країни. Однак сіо-
ністським лідерам необхідно було підвести під цю ідею теоре-
тичну базу. Для того щоб довести, що протягом тисячоліть євреї 
прагнули повернутися в Палестину та створити там єврейську 
державу, була використана теорія про стародавність сіонізму. Ві-
домий англійський сіоніст Норман Бентвич писав: “Сіонізм та-
кий же давній, як і полон єврейського народу в часи руйнування 
храму Навуходоносором” [Bentwich 1946, 60, 115].
Із цим твердженням можна було погодитися, якби мова йшла 

про стародавність сіонізму релігійного, заснованого на вірі у при-
хід “месії”, який поверне всіх євреїв у Палестину. Що ж стосуєть-
ся існування з найдавніших часів сіонізму як політичного руху, що 
ставив мету – практично здійснити “реставрацію Ізраїлю” в Па-
лестині, не чекаючи приходу “месії”, то варто визнати, що такого 
сіонізму щонайменше до середини XIX століття не виникало.
Ідея повернення євреїв до Палестини і створення там єврей-

ської держави належала не Т. Герцлю та іншим лідерам I сіоніст-
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ського конгресу. Першим, хто вказав на можливість повернення 
євреїв до Палестини, був Наполеон Бонапарт, який готував Єги-
петську експедицію 1798–1801 років. Обіцяючи євреям “повер-
нути їм” Палестину, Наполеон мав лише одну мету – одержати у 
єврейських банкірів додаткові кошти на фінансування походу в 
Єгипет і Сирію. Наполеон опублікував прокламацію, що закли-
кала євреїв Азії й Африки приєднатися до нього, щоб повернути 
Єрусалим. 
Декабрист Пестель висунув пропозицію у своїй програмі 

заснувати єврейську державу в Малій Азії, а Мануїл Ной, амери-
канський суддя, письменник і дипломат, запропонував заснувати 
єврейський штат під назвою Арарат на Гранд-Айленд біля Буф-
фало [Лакер 2000, 100, 65].
Конкретний план єврейської колонізації Палестини з подаль-

шим установленням у країні англійського впливу висунула Ве-
ликобританія. Ще в 1840 році відомий англійський політичний 
діяч лорд Шафтесбюрі виступив за використання євреїв для 
захоплення Англією Палестини. Цей проект був опублікований 
на сторінках “Таймс” 17 серпня 1840 р. Він полягав у такому: 
європейські євреї могли викупити чи орендувати у султана землі 
в Палестині, а п’ять великих держав виступили би гарантами 
державотворення. Усі вважали, що ініціативу щодо повернення 
євреїв до Палестини повинна взяти на себе Англія. Єврейська 
держава буде служити буфером між Туреччиною та Єгиптом і 
підсилить вплив Англії у Східному Середземномор’ї [Лакер 
2000, 66–67].
У цьому ж році в Берліні з’явився ще один проект, що пропо-

нував створити єврейську державу на американському Середньому 
Заході – в Арканзасі чи Орегоні. Американський уряд надав би 
цю територію для єврейської держави за десять мільйонів дола-
рів. Для досягнення цього плану необхідно заснувати агентство 
за зразком Ост-Індійської кампанії, що займеться формуванням 
мононаціональної республіки, громадянами якої будуть лише єв-
реї [Лакер 2000, 691].
Оскільки Палестина була складовою частиною Османської 

імперії, то лідери сіоністського руху остерігалися відкрито про-
голошувати свою мету, особливо після молодотурецької революції; 
вони уникали терміна “держава”, говорячи лише про “батьків-
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щину”. Т. Герцль писав: “Я зробив усе, що міг, щоб переконати 
прихильників державотворення в Палестині, що ми повинні знайти 
якийсь евфемізм, що відбивав би все, що ми маємо на увазі, але 
так, щоб не провокувати турецьких правителів згаданої землі. Я 
запропонував замінити слово “держава” синонімічним словом 
“Heimstaаte”... Така історія цього виразу, про який так багато гово-
рять. Він був двозначним, але ми всі розуміли, про що мова йде. 
Для нас він означав “Judenstaat”, у той час і означає те ж саме і 
зараз” [Sykes 1965, 24, 115].
Сіоністи розуміли, що для колонізації Палестини і надалі – 

державотворення, їм необхідна підтримка європейських держав. 
У своїх щоденниках Т. Герцль писав про те, що Великобританія 
“...більше за кого-небудь зацікавлена в сіонізмі, тому що найко-
ротший шлях в Індію лежить через Палестину. Політичні діячі 
Великобританії першими зрозуміли необхідність колоніальної 
експансії, тому я упевнений, що тут, у Великобританії, сіонізм, 
що є колоніальною ідеєю, буде зустрінутий з розумінням, причо-
му, дуже швидко...” [Our Roots are Still Olive 1977, 26].
Гасло сіоністів “Земля без народу – народу без землі” ігнору-

вало той факт, що до кінця сторіччя в Палестині проживало більш 
півмільйона людей, для яких вона була батьківщиною; навіть при 
тому, що якби якого-небудь арабського мешканця Близького Схо-
ду в XIX – на початку ХХ століть запитали про те, хто він такий, 
“він міг би охарактеризувати себе як мусульманина чи христия-
нина, як члена якого-небудь племені чи роду, як жителя якого-
небудь міста чи села, але навряд чи йому спало би на думку назва-
ти себе арабом” [Гойтейн 2001, 220].
У листопаді 1898 року Т. Герцль у Палестині зустрівся з кай-

зером Вільгельмом II і запропонував йому план колонізації єврея-
ми Палестини під німецькою егідою. Однак кайзер відхилив цю 
пропозицію, побоюючись негативного ставлення до втручання 
Німеччини у справи Османської імперії з боку Англії, Франції та 
Росії. При цьому Герцль зіграв на страху кайзера перед рево-
люціонерами-соціалістами: євреї будуть продовжувати постачати 
революційні партії лідерами і їхніми сподвижниками, якщо кай-
зер не чинитиме тиск на султана у справі розв’язання єврейсько-
го питання. У офіційному комюніке повідомлялося тільки те, що 
імператор висловив прихильний інтерес до зусиль, спрямованих 
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на вдосконалення сільського господарства в Палестині, тому що 
це сприяло добробуту турецької імперії і цілком відносилося до 
суверенітету султана. Вільгельм II явно втратив колишній інтер-
ес до проектів сіоністів [Лакер 2000, 157, 159].
У травні 1901 року Герцль звернувся з аналогічною пропози-

цією до турецького султана, що свідчило про те, що сіоністські 
лідери не відкидали можливості здійснити свої плани і без допо-
моги західноєвропейських держав. Герцль намагався переконати 
султана в тому, що якщо той віддасть євреям Палестину, то вони 
можуть узяти на себе зобов’язання керувати фінансами Туреччи-
ни, що врятує країну від фінансового краху. Євреї допоможуть 
Туреччині виплатити її борг іноземним державам і допоможуть 
провести індустріалізацію країни. Єврейська держава, нейтраль-
на за своїм характером, стане бар’єром між Сходом і Заходом. За 
це європейські держави повинні будуть забезпечити гарантії іс-
нування цієї держави, святі місця будуть мати особливий статус. 
І як наслідок – цей проект буде означати розв’язання єврейського 
питання.
Султан був готовий обговорити єврейську імміграцію в Малу 

Азію, але ті, хто прибули у країну, повинні були прийняти 
турецьке підданство, а поселення повинні бути розсіяні, а не 
сконцентровані в одній області країни. У відповідь на це Герцль 
повинен створити синдикат для консолідації громадських 
обов’язків Туреччини і взяти концесію на розробку всіх турець-
ких копалень. У цій пропозиції не було Палестини, тому вона 
була не прийнята сіоністами. Герцль писав потім, що султан за-
пропонував занадто мало й зажадав занадто багато. Але Абдул 
Хамід II також відповів відмовою, додавши: “Коли моя імперія 
розпадеться, можливо, вони одержать Палестину задарма. Але 
розпастися може тільки наш труп. На вівісекцію я ніколи не по-
годжуся” [Лакер 2000, 155].
У 1904 році було отримано відмову на пропозицію Т. Герцля 

утворити єврейську державу у Триполі і від італійського короля 
Віктора Еммануїла III [Quigley 1990, 10].
Що стосується Франції, то вона в питанні про підтримку пла-

нів державотворення зайняла вичікувальну позицію.
У цих умовах Т. Герцль прийняв рішення переорієнтуватися 

на Великобританію. У своєму листі до відомого англійського 
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колонізатора Сесіля Родса він пояснював, що переселення євреїв – 
питання державотворення – є, власне кажучи, колоніальним пи-
танням, розв’язання якого може взяти на себе Великобританія, 
одержавши при цьому значні вигоди для себе [Our Roots are Still 
Olive 1977, 24, 118].
Подібне звертання основоположника політичного сіонізму і 

його послідовників до Великобританії було не єдиним. Не пооди-
нокими були й апеляції до монархів Німеччини, Італії, Росії та 
Туреччини. Реальних обіцянок сіоністам з питання переселення 
євреїв у Палестину від монархів цих держав не надійшло.
У червні 1902 року Т. Герцль обговорював з англійським бан-

кіром Ротшильдом питання про заселення єврейських населених 
пунктів не в Палестині, а в Уганді чи на Кіпрі [Migeon 1970, 
135, 160].
У жовтні 1902 року Герцль був прийнятий міністром колоній 

Джозефом Чемберленом. Чемберлен у принципі не відкинув 
ідею про створення єврейської колонії у південно-східній частині 
Середземномор’я. Міністр був прихильником ідеї заселення євреїв 
у єгипетському Бруці (Ваді аль-Ариш), якщо на це буде згідний 
віце-король лорд Кромер. У відповідь на цю пропозицію Герцль 
заявив: “Ми не підемо в Єгипет – ми там уже були” – і наполягав 
на районі Хайфи, сподіваючись “переконати Туреччину здати цей 
район в оренду за дешевою ціною, якщо євреї приїдуть в Аль-
Ариш і доведуть, що сіонізм – справа серйозна” [Лакер 2000, 173].
Віце-король Єгипту лорд Кромер відкинув проект, що стосу-

вався Аль-Ариша, тому що фахівці з іригації зробили висновок: 
для успішного виконання цього проекту буде потрібно в п’ять 
разів більше води, ніж було підраховано спочатку. Відведення та-
кої кількості води з Нілу вони вважали неможливим. 12 травня 
1903 року Герцль одержав телеграму з повідомленням про те, що 
проект остаточно відхилений. У 1903 році вже й прем’єр-міністр 
Бальфур запропонував “забрати” євреїв із Великобританії, висе-
ливши їх в Уганду [Garaudy 1986, 119].
Підтримавши загалом ідею про державотворення, Великобри-

танія спочатку запропонувала для єврейської колонізації не Па-
лестину, а Уганду, очевидно, все ще побоюючись відкрито 
заявити про свої плани захоплення Палестини. ВСО після цього 
прийняла рішення направити в Уганду комісію для ознайомлення 
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з країною. На Шостому Сіоністському конгресі обговорювалися 
пропозиції Великобританії про створення єврейського національ-
ного осередку в Уганді. Герцль у своїй промові зазначив, що 
Уганда ніколи не була й не стане Сіоном. Але в той же час було 
прийнято розглядати Уганду як тимчасове розв’язання єврей-
ського питання: там можна буде зосереджувати єврейських емі-
грантів, щоб не допустити їхнього розсіювання по усьому світу 
[Лакер 2000, 181].
Було вирішено послати комісію у Східну Африку. Деякі деле-

гати, у тому числі і фракція Мізрахи, підтримали цей проект. 
Причинами підтримки угандського варіанта були: “по-перше, 
члени партії Мізрахи не могли не прислухатися до думки бага-
тьох представників ортодоксальних кіл, що сіоністи хочуть 
передбачити справу, яка повинна вчинитися Месією (а саме по-
вернення євреїв у Палестину). По-друге, вони боялися, що до-
тримання віруючими євреями релігійних розпоряджень, якщо 
Палестина виявиться під владою світських сіоністів, буде усклад-
нено. Угандський проект, на їхню думку, знімав і ту, й іншу пробле-
му” [Гасратян 1999, 68].
Отже, питання про місце державотворення залишалося в той 

час ще відкритим, остаточне рішення було прийнято пізніше. 
Після смерті Т. Герцля в 1904 році, у віці 44 років, у сіоністсько-
му русі утворилися два угруповання: перше було готовим на дер-
жавотворення де завгодно (у тому числі й в Уганді), друге ж по-
годжувалося тільки на Палестину. А в 1905 році в Лондоні була 
заснована Єврейська територіальна організація під керівництвом 
Ізраїля Зангвілля, її підтримали ліві угруповання Східної Євро-
пи, які також залишили сіоністський рух, як і “територіалісти”. 
Останні відкололися від сіоністів після того, як ВСО відмовилася 
прийняти план переселення євреїв в Уганду. Територіалісти не 
визнавали Палестину домом для євреїв, заперечували “історичні 
права євреїв на цю країну”. Єврейська територіальна організація 
спорядила експедицію в Анголу для дослідження можливості 
створення там єврейських поселень. Розглядалися також варіан-
ти Триполітанії, Техасу, Мексики, Австралії та Канади. Усі ці 
проекти завершилися провалом.
У 1904 році з Росії у Великобританію перебрався Хаїм Вейц-

ман, який після смерті Т. Герцля став лідером політичного сіонізму. 
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На перших сіоністських конгресах Х. Вейцман виступав практич-
но проти будь-якої пропозиції Т. Герцля чи інших сіоністських лі-
дерів про державотворення поза Палестиною [Абдеррахман 1985, 
10, 86].
У Великобританії Х. Вейцман розгорнув бурхливу політичну 

діяльність щодо пропаганди вигод для Великобританії від під-
тримки нею сіоністського руху. На VII сіоністському конгресі в 
1905 році угруповання, очолюване X. Вейцманом, одержало пе-
ремогу. Таким чином, було остаточно вирішено створення єврей-
ської держави в Палестині. На VII конгресі була прийнята 
резолюція із приводу Палестини: відкидаючи опору на філантро-
пів і стратегію створення дрібних поселень, діяльність сіоніст-
ського руху повинна бути спрямована на індустріалізацію та 
зміцнення становища сільськогосподарських поселень у Палес-
тині – “по можливості – на демократичних засадах” [Лакер 2000, 
194].
Незабаром Х. Вейцман знайомиться з майбутнім прем’єр-

міністром Великобританії Д. Ллойд Джорджем, з відомими по-
літичними та державними діячами Великобританії Бальфуром і 
Гербертом Семуелем. Після зустрічі з Вейцманом Семуель під-
готував великий меморандум для прем’єр-міністра Асквіта, у 
якому пропонував після закінчення війни установити британ-
ський протекторат над Палестиною, тому що французький 
протекторат був небажаний, а інтернаціоналізація країни не-
здійснена.

I світова війна, що розпочалась у серпні 1914 року, і у якій Ту-
реччина виступила на боці Німеччини, остаточно переконала Ве-
ликобританію, що прийшов час підтримати прагнення лідерів 
ВСО. Остаточне рішення було висловлено на одній із численних 
зустрічей Бальфура і X. Вейцмана, перший заявив: “Я вірю в те, 
що, коли гвинтівки змовкнуть, ви одержите свій Єрусалим” 
[Waines 1977, 27].
Отже, ВСО та її лідери розв’язали найважливіше історичне 

питання – можливість повернення єврейського народу на Бать-
ківщину. Реалізація досягнення та початок заселення палестин-
ських земель сформують інші проблеми, спровокують етнічні 
конфлікти та військові заворушення, але процес державотворен-
ня розпочато, і територію обрано остаточно та одноголосно.
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ІРОНІЧНА ПЕРЕІНТЕРПРЕТАЦІЯ
ЛЕКСИЧНОГО ЗНАЧЕННЯ ГЕБРАЇЗМІВ
ЯК СЛОВОТВОРЧА ТЕНДЕНЦІЯ ЇДИШ

Сукупна кількість лексичних одиниць давньоєврейського по-
ходження (у спеціалізованій літературі з досліджуваного питання 
не завжди розрізняють власне давньоєврейські та арамейські 
елементи, причому в межах нашої статті не робимо цього й ми) 
становить, в середньому, близько п’ятнадцяти відсотків словни-
кового складу їдиш та являє собою одну з рис, які найпомітніше 
відрізняють цю мову від усталених параметрів “середньоєвро-
пейського стандарту” [Уорф 1960, 140]. Гебраїзми в їдиш неодно-
разово поставали як об’єкт аналізу у працях М. Вайнрайха, 
Д. Каца, П. Векслера, Н. Джейкобса та інших зарубіжних науков-
ців, тоді як найбільш релевантним вітчизняним дослідженням з 
цього питання є кандидатська дисертація О. Берднікової “Семіт-
ський компонент в мові їдиш”, яка містить детальний лексико-
семантичний та структурний аналіз давньоєврейських запозичень. 
Однак з огляду на констатоване дисертантом “значне відставання 
у їхньому дослідженні” [Берднікова 2006, 1], а також беручи до 
уваги фактичну відсутність спроб наукової дескрипції семітсько-
го компонента їдиш у координатах новітніх лінгвістичних пара-
дигм, це питання залишається одним із найактуальніших у су-
часній їдишистиці.
Функціонування гебраїзмів у їдиш традиційно пов’язують, 

насамперед, зі сферою релігійного культу (так, בית־הּכנסת – ‘сина-
гога’, ברית – ‘обряд обрізання’, עׂשרת־הדיברות – ‘Десять запові-
дей’), а також із тими аспектами патріархального життєвого 
устрою єврейської громади, які детерміновані численними релі-
гійними приписами юдаїзму (חלף – ‘ніж для забою домашніх тва-
рин та птиці’, חרוסת – ‘пасхальна приправа з яблук, горіхів, спецій 
та вина’, ּפאה – ‘пейса’ тощо). Саме тому, наприклад, лінгвістич-
ним еквівалентом антирелігійної кампанії в СРСР стало штучне 
вилучення з радянського варіанта їдиш переважної більшості 
слів давньоєврейського походження, незалежно від сфери функ-
ціонування вербалізованих понять. Так, у словнику С. Рохкінда 
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та Х. Шкляра з позначкою “застаріле” подаються не лише слова, 
які, серед іншого, можна застосувати і для опису релігійних по-
нять, – наприклад, סײדער – ‘порядок’ та ‘пасхальна вечірня трапе-
за’ або ж ּפגאמ – ‘щербина (якщо тварину забито щербатим ножем, 
релігійні євреї не вживають її м’ясо в їжу. – А. З.)’ та ‘дефект, не-
долік’, – але й гебраїзми нейтральної конотації: האנָאכע – ‘поступка’, 
 музикант’ та багато‘ – קלעזמער ,’занепад‘ – יערידע ,’згода‘ – האסקָאמע
інших [Рохкинд, Шкляр 1940]. Надалі вищезгаданий підхід утвер-
дився як обов’язковий у вітчизняній їдишистиці, а тому навіть 
значно пізніше Е. Фалькович констатував, що давньоєврейські 
слова та вирази були історично запозичені їдиш для позначення 
“релігійних, культових, судових, моральних, комерційних, побу-
тових тощо” понять [Фалькович 1989, 666], тоді як загальний кон-
текст цитати підводить до думки про доцільність інтерпретації 
згаданого явища у, перш за все, історичному аспекті.

З огляду на вищезазначені обставини, а також низку інших 
історичних факторів, спроби по-справжньому комплексного та 
об’єктивного висвітлення функціональної природи давньоєврей-
ських запозичень в їдиш характеризують, перш за все, новітні 
наукові дослідження. Зокрема, виваженою видається позиція 
О. Берднікової, яка, справедливо визнаючи пріоритетну роль лек-
сичних одиниць для позначення релігійних понять (385 одиниць 
із 1800 досліджених), все ж зазначає, що семітські запозичення 
зустрічаються “на будь-якому мовному рівні від спеціалізованих 
термінів… до прокльонів, від власних імен до вульгарного жар-
гону…” [Берднікова 2006, 7]. Більшу категоричність демонструє 
з цього приводу Єврейська енциклопедія, в якій стверджується: 
“Попри широко розповсюджену серед нефахівців думку, між 
функціями елементів словникового складу їдиш та їхнім похо-
дженням не існує жодного жорсткого співвідношення. Так, різні 
слова з івриту та арамейської мови можуть мати урочисті, ней-
тральні і навіть розмовні конотації залежно від індивідуального 
слова. Характер процесу змішання різнорідних елементів у їдиш 
не дозволяє точно визначити процентне співвідношення слів із 
різних джерел у цій мові” [ЄЕ].

Обидва запропонованих підходи мають як сильну, так і слабку 
сторону, адже попри врахування об’єктивно наявних у системі 
мови семантико-стилістичних особливостей відповідних слів та 
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виразів, що є безумовно позитивним моментом, наведені судження, 
разом з тим, не вичерпують аналізованої проблеми як такої. Зокре-
ма, лексичні одиниці, які вербалізують релігійні поняття, можуть 
мати декілька різко відмінних значень (наприклад, חד־גדיא – досл. 
‘один козлик’; ‘пісня, яку співають на пасхальному седері’ або 
‘(ірон.) в’язниця’), з огляду на що запропонована українською 
дослідницею функціональна класифікація гебраїзмів у їдиш не 
може вважатися абсолютною. Натомість позиція авторів Єврей-
ської енциклопедії має своїм кінцевим наслідком фактичну від-
мову від спроб групування гебраїзмів за будь-якими параметрами, 
що не може бути прийнятним із наукової точки зору, тоді як потен-
ційно плідним елементом такого підходу є думка про недоціль-
ність залучення теоретичних положень структурної лінгвістики 
для опису специфіки новоєврейських мовних реалій.
Питання додатково ускладнюється ще й тією обставиною, що 

в лексичному корпусі їдиш можна чітко виділити два класи дав-
ньоєврейських запозичень, які М. Вайнрайх назвав, відповідно, 
Whole Hebrew (WH) та Merged Hebrew (MH) елементами [Wein-
reich 2008], та які істотно відрізняються за рівнем асиміляції та 
стилістичними параметрами. Таку концепцію фактично поділяє і 
О. Берднікова, зазначаючи, що “перша група походить із писем-
ного варіанту мови, а друга, жива, передається з покоління в по-
коління через звичайну, усну мову в процесі її природного 
розвитку. Такий корпус слів дуже динамічний, сповнений почут-
тями й емоціями, скептичною іронією і гумором, тобто всім тим, 
що могли дати реалії існування в діаспорі” [Берднікова 2006, 12]. 
Однак М. Вайнрайх вказує і на ще одну принципову закономір-
ність функціонування аналізованих лексичних одиниць, конста-
туючи їхню взаємопроникність, вільний перехід принаймні 
деяких елементів WH у функціональний клас MH та навпаки: 
«Коли гість виголошує слова подяки після сімейного обіду, на 
який його запросили, він скаже, згідно з правилами Whole Hebrew, 
“Нехай Всевишній благословить цього /´baal-ha´bajis/ (господа-
ря)”, але в розмові за столом він називатиме його /balə´bos/ або /
bal´bus/, як того і вимагає Merged Hebrew. Таку саму відмінність 
спостерігаємо постійно, причому не лише на рівні цілих речень 
або фраз, але й на рівні окремих лексичних одиниць» [Weinreich 
2008, 351].
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М. Вайнрайх не наводить таких прикладів, однак факти пере-
конливо свідчать, що перехід окремих слів із WH у семантико-
стилістичну площину MH (нерідко з додаванням слов’янських 
та германських морфологічних елементів) міг супроводжувати-
ся значним розширенням або й повним переосмисленням пер-
винного значення відповідних давньоєврейських коренів. Так, 
серед численних похідних від аналізованого дослідником ге-
браїзму בעל־הבית – ‘хазяїн, господар’ зустрічаємо בעל־הביתל – 
‘обиватель, міщанин’ (зауважимо повне переосмислення значен-
ня давньоєврейських слів בעל – ‘пан, хазяїн’ та בית – ‘будинок’ у 
контексті нових реалій – ‘людина, яка володіє будинком у місті, 
а отже належить до стану міщан’, пор. рос. домовладелец) та 
קינד  .чемна, гарно вихована дитина’ (пор. укр‘ – בעל־הביּתישע 
діал. хазяйське дитя) тощо. Однак подекуди мала місце й ціл-
ком полярна, антонімічна переінтерпретація, про яку не зга-
дує не лише М. Вайнрайх, але й численні словники. Зокрема, 
іудаїстська молитва давньоєврейською мовою, в якій ідеться про 
богообраність євреїв, містить слова ״ַאּתה בחרּתנו״ – “Ти обрав 
нас”. Проте в “Подорожніх замальовках” І.-Л. Переца читає-
мо: אױסגעהַאקטע ״פערגעלטע פענסטער איז ַַא סימן פון ״אתה בחרתנו״‚ בפרט נָא 
זעק...״ און  קישעלעך  מיט  פערטרעטענע   Пожовкле» – [17 ,ּפרץ] שױבען‚ 
скло у вікнах є ознакою житла “богообраних”, особливо якщо 
деякі шибки вибиті, а дірки запхані подушками й мішками». А 
оскільки наявність у лексичної одиниці ַאּתה־בחרּתנוניקעס – ‘бого-
обрані’ – регулярного жартівливо забарвленого значення реєструє 
і їдиш-російський словник О. Солдатова [Солдатов 2009], сло-
вовживання єврейського класика не можна тлумачити як звичай-
ний художній оказіоналізм.

Як бачимо, вищезгадані особливості функціонування давньо-
єврейських елементів у їдиш спонукають до постановки питання 
про іронічну переінтерпретацію їхнього первинного значення як 
регулярну словотворчу тенденцію даної мови, з огляду на що 
уможливлюється адекватніша дескрипція семантико-стилістичної 
специфіки обох груп гебраїзмів, які виокремлює О. Берднікова. 
Це завдання видається особливо актуальним також із огляду на 
те, що наявні дослідження з їдишистики виконані здебільшого на 
основі структурної парадигми, яка, попри загальну переконли-
вість отриманих результатів, дозволяє описати мовні реалії їдиш 
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лише в дуже обмеженому обсязі, що справедливо констатували 
вище автори Єврейської енциклопедії. 
У координатах новітніх лінгвістичних парадигм слово все 

частіше постає як своєрідний культурний вибір, який не лише 
обслуговує практичні потреби комунікації, але й, разом із тим, 
містить світоглядну, етнопсихологічну, національно-культурну 
тощо оцінку вербалізованих понять, що вимагає широкого залу-
чення відповідних екстралінгвістичних даних при дослідженні 
лексичних пластів певного конотативного забарвлення – зокрема, 
в аспекті пошуку паралелей між емпірично фіксованими мовни-
ми фактами та теоретичними узагальненнями інших гуманітар-
них дисциплін [Селіванова 2008]. У контексті вивчення феномену 
іронічного в такій специфічно “народній” мові, якою, безумовно, 
постає їдиш (пор. широко відоме прислів’я: “Хто не знає іври-
ту – той неосвічений, а хто не знає їдиш – той не єврей”) немож-
ливо оминути революційну для свого часу концепцію сміхової 
культури М. Бахтіна, яка була вперше сформульована науковцем 
на матеріалі європейських культурних реалій середньовіччя та 
Відродження [Бахтин 1990], а потому була розвинена у працях 
численних послідовників російського вченого (Ю. Лотман, 
Д. Лихачов, С. Аверинцев, У. Еко та ін.) до рівня абсолютного 
культурного алгоритму, який описує, з відповідними уточнення-
ми, феномен народного сміху в різних конкретно-історичних та 
етнокультурних параметрах. У межах цієї концепції народна смі-
хова культура інтерпретується як специфічна амбівалентна стихія 
“буття навиворіт” (пародіювання релігійних обрядів, підкресле-
ний еротизм, акцентована увага до “матеріально-тілесного низу” 
тощо), яка “руйнує всю знакову систему, що існує у світі культури” 
та “повертає світові його первинну хаотичність” [Лихачев 1987, 
343]. Згідно з ученням М. Бахтіна та його послідовників, таке 
сміхове або ж “карнавальне” світовідчуття (як і супутні йому 
норми поведінки) характеризувалося особливою хронологічною 
імперативністю, а надалі матеріалізувалося як стабільний компо-
нент відповідного корпусу ідіом, усталених виразів, прислів’їв, 
народних жартів, розповсюджених мотивів літературних творів 
тощо.
Специфіка реалізації “вивернутої назовні” поведінки в кон-

тексті традиційної єврейської культури загалом добре висвітлена 
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[Ковельман 2007, 115–122; Лейдерман] і навряд чи потребує до-
даткових коментарів, тоді як її власне мовний аспект відомий 
набагато менше. Так, сучасний американський дослідник Н. Кар-
лен, автор книги “Історія їдиш”, здивовано констатує: “У давньо-
єврейській Біблії Бог змальовується як такий собі герой коміксу, 
суворий Месія, який так і сипле чудесами та блискавками (as a 
comic book Messiah, all thunderbolts and miracles), Він вселяє бла-
гоговіння і жах, карає на смерть онаністів та перетворює Лотову 
дружину, яка всього лише хотіла помилуватися краєвидом, на со-
ляний стовп. Але новоєврейський Бог (the Yiddish God) більше 
нагадує невдаху, – це такий собі shlemiel (очевидно שלימזל‚ שלים־
-невдаха, телепень’, тобто скоріше shlimazl – А. З.), який за‘ – מזל
був, де ж його чарівна кнопка. Кожен міг звернутися до Нього на 
їдиш і пустити zetz (словесну шпильку) з приводу Його недбаль-
ства” [Karlen 2008, 8–9]. Типовий приклад ставлення до божества 
в мовно-культурній конвенції їдиш демонструє, за Н. Карленом, 
новоєврейське прислів’я: “Якби Бог жив на землі, Йому б пови-
бивали всі шибки” [Karlen 2008, 8–9].
Констатована дослідником закономірність та викладені вище 

спостереження дозволяють висунути гіпотезу, згідно з якою про-
понована М. Вайнрайхом концепція співіснування в їдиш WH та 
MH елементів є не лише фонетичною закономірністю, а, скорі-
ше, явищем набагато ширшого порядку. Зокрема, логічним ви-
дається припущення про те, що в лінгвокультурному вимірі 
проблеми перехід лексичної одиниці із класу WH до класу MH 
являє собою специфічне “перемикання кодів”, тобто абстрагу-
вання мовця від когнітивного простору івриту та сприйняття ним 
нової, тобто властивої їдиш, мовної картини світу. При цьому 
зауважимо, що, як було показано вище, такий перехід нерідко 
супроводжувався акцентуванням саме іронічного компонента 
останньої. З огляду на це, однією з перспективних класифікацій-
них схем для опису функціонування давньоєврейських елементів 
у їдиш видається “сміхова”, яку ми розуміємо, виходячи з вищез-
гаданих загальнотеоретичних принципів. У межах цього підходу 
гебраїзми класу MH досліджуються з позицій іронічної “виверну-
тості назовні” їхнього лексико-стилістичного значення, порівняно 
з первинним змістовим наповненням відповідних WH-одиниць, 
причому останні переважно постають як “висока” лексика (ре-
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лігійні терміни, біблійні й талмудичні реалії та цитати, поетизми 
тощо).
У такому контексті стає очевидним, що лексичний корпус дав-

ньоєврейських запозичень у їдиш як такий уже позначений низкою 
прикметних амбівалентно-“карнавальних” рис. Зокрема, специ-
фічною характеристикою слів для позначення семантичного поля 
“матеріально-тілесного низу” є їхня слабка стилістична, а поде-
куди й семантична розчленованість, нерідка відсутність окремих 
одиниць для позначення нейтрально-евфемізованого та знижено-
розмовного варіантів одного й того ж поняття тощо. Як наслідок 
маємо суцільний ряд гебраїзмів, у змістовому наповненні яких 
вищезгадані варіанти зливаються в один, який вживається як у 
царині релігійних приписів, так і у вульгарно-побутовому дис-
курсі: наприклад,  ּתחת– ‘сідниці; (груб.) дупа’, טינוף – ‘кал; (груб.) 
лайно’, שילשול – ‘пронос; (груб.) різачка, свистуха’, השּתנה – 
‘(нейтр. та груб.) сеча’, בצים – ‘яєчка; (груб.) яйця’, אבר – ‘орган, 
член (тіла)’ та ‘статевий член’, נידה – ‘жінка в період менструації’ 
та ‘менструація’, צורך – ‘потреба’, צורך דעם   вдовольняти‘ – טָאן 
природні потреби’ (пор. рос. cходить по нужде) тощо. 
Переосмислення значення лексичних одиниць при переході 

WH > MH реалізується, здебільшого, у вигляді двох виразних 
тенденцій: 1. “високе” значення словникового елемента зали-
шається властивим лише івриту, тоді як їдиш інкорпорує його у 
“низькому” значенні; 2. “високе” та “низьке” значення співісну-
ють у мовній системі їдиш, актуалізуючись у відповідних сферах 
комунікації. Прикладами першої стратегії запозичення можуть 
бути такі лексичні одиниці, як ּכלב – на івриті ‘собака, пес’, на 
їдиш ‘(ірон.) собака’ (пор. рос. шавка, зауважимо також ּכלבטע – 
‘(лайл.) сучка’); בן – на івриті ‘син’, на їдиш ‘(ірон.) синок, сину-
ля’ (пор. тж. בן־הנידה – ‘(досл.) син породіллі, в якої якраз була 
менструація’, ‘(лайл.) сучий син’); חכם – на івриті ‘мудрий, му-
дрець’, на їдиш ‘(ірон.) розумник’ (пор. тж. חכם־בלילה – ‘(досл.) 
розумний уночі’, тобто ‘дурний’); חכמה – на івриті ‘мудра’, на 
їдиш ‘(ірон.) розумниця’; אכילה – на івриті ‘їжа’, на їдиш ‘(ірон.) 
їжа’ (пор. рос. шамовка, пор. тж. אכלען – ‘(ірон.) їсти’); דברים – на 
івриті ‘слова’, דיבורים – на їдиш ‘(ірон.) слова, балачки’ (пор. 
 балакати’) тощо. Другу тенденцію ілюструють такі (.ірон)‘ – דברן
приклади: אװיר – ‘(поет.) повітря’ та ‘сморід; кишкові гази’ (пор. 
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тж. אװירדיק – ‘смердючий’); חקירה – ‘дослідження; глибокі роз-
думи’ та ‘(ірон.) мудрування, роздумування’ (пор. тж. חקירהן – 
‘заперечувати; обговорювати’ та ‘(ірон.) мудрувати’); דרשה – 
‘проповідь; складний коментар’ та ‘(ірон.) промова’ (пор. тж. 
 ’дорогоцінність, прикраса‘ – ּתכשיט ;(’розбалакувати‘ – האלטן דרשה
та ‘(ірон.) синок, синуля’ (пор. рос. золотце); הולך – ‘одяг, вбран-
ня’ та ‘(ірон.) манера, поведінка’ (пор. карнавальну традицію пе-
ревдягання, рос. ряженье) тощо, де перше значення дублює дав-
ньоєврейське, а друге актуалізується лише в системі їдиш.
Не менш продуктивним варіантом переходу є переосмислення 

значення, марковане додаванням слов’янських або германських 
морфологічних елементів, у контексті якого, відповідно, маємо: 
-на івриті ‘м’ясник’ (пор. підкреслену важливість даної про – קצב
фесії в контексті релігійних приписів іудаїзму щодо кашруту) та 
 ,на їдиш ‘(презирл.) м’ясник, живоріз (про м’ясника – קצבניאק
хірурга тощо)’ (пор. рос. коновал); ּכליזמר – на івриті ‘музика, 
музикант’ та ּכליזמרוק – на їдиш ‘(зневажл.) музика’ (пор. рос. 
музыкантишка, лабух); ממזר – на івриті ‘незаконна дитина, бай-
стрюк’, ממזרוק – на їдиш ‘байстрюк’, а також ‘крутій, пустун’; 
אשת־ ,’на івриті та їдиш ‘заміжня жінка, чужа дружина – אשת־איש
למד־ ;(’коханець‘ – אשת־אישניק .пор. тж) ’на їдиш ‘коханка – אישניצע
 на івриті ‘тридцять шість’ (цифрове значення передається – װָאװ
буквами ל та ו), тобто ‘тридцять шість праведників, які, за леген-
дою, таємно живуть серед представників кожного покоління’, 
 на їдиш ‘(перен.) добропорядна, скромна людина’ та – למד־װָאװניק
‘(ірон.) демонстративно скромна людина, лицемір’; ּכל־בו – на ів-
риті ‘всеохоплююче вчення, енциклопедичний твір’, ּכל־בוניק – на 
їдиш ‘(ірон.) майстер на всі руки, всезнайка; такий, якому влас-
тиві всі вади без виняткку’ (пор. англ. Jack of all trades and master 
of none); ּתלמוד – на івриті ‘Талмуд’, ּתלמודיסט – на їдиш ‘(ірон.) 
талмудист (формаліст, схоласт, плутаник)’; ּכלל – на івриті ‘пра-
вило’, קלעלן – на їдиш ‘(ірон.) викладати’ [Рохкинд, Шкляр 1940] 
тощо.
Серед основних семантичних класів, компоненти яких най-

частіше підлягають іронічному переосмисленню, слід особливо 
виділити обрядово-релігійний, з огляду на що зустрічаємо, окрім 
вищезазначених, такі лексичні новоутворення: ּתורה – ‘Тора’ та 
‘(ірон.) наукова вправність’ [Солдатов 2009], ּתרגום – ‘арамейська 
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мова’ та ‘(ірон.) маячня, китайська грамота’, בעל־בכי – ‘кантор, 
який молиться в жалісливому стилі’ та ‘людина, яка постійно 
скаржиться; плакса’ [Вайнблат], בטלן – ‘постійний відвідувач си-
нагоги, любитель посперечатися із приводу інтерпретацій Тори 
та Талмуду’ та ‘ледащо, нероба’, צדיק – ‘праведник, чудотворець’ 
та ‘лицемір, святенник’, ּתיקון – ‘духовне очищення’ та ‘(ірон.) го-
рілка’, ּפיזמון – ‘літургічний спів’ та ‘(ірон.) нудне повторення од-
ного й того ж’; יצר  коротка молитва, яку читають після‘ – אשר 
відвідування туалету’ та אשר־יצר־ּפאּפיר – ‘(ірон.) туалетний папір’ 
[Spivak, Bloomgarden 1911], ּכּפרה – на івриті ‘обряд спокутуван-
ня, який виконують у Судний день’, на їдиш маємо вираз שלָאגן 
.лаяти, паплюжити’ тощо (.жарт)‘ – ּכּפרות
Особливим варіантом переінтерпретації значення давньоєв-

рейських виразів, які надалі заповнюють лакуни словникового 
складу їдиш, є переосмислення змістового наповнення біблійних, 
талмудичних тощо цитат, унаслідок чого останні, повністю збе-
рігаючи первинний вигляд, набувають кардинально нового та, 
подекуди, виразно іронічного забарвлення: так, חרש שוטה וקטן – на 
івриті ‘глухонімий, ідіот та малолітній (три категорії людей, які, 
згідно з талмудичним ученням, звільняються від відповідальнос-
ті за свої вчинки)’, на їдиш – ‘(жарт.) бідолаха’; סגי־נהור – на іври-
ті ‘сповнений світла’, на їдиш ‘сліпий’ (в обох випадках маємо 
приклади специфічно карнавального підкреслення фізичних не-
доліків [Бахтин 1990]); ברוך שּפטרני – на івриті ‘нехай буде благо-
словенний Той, хто звільнив мене (від відповідальності)’ – благо-
словення батька на посвяті сина у повноправні члени єврейської 
громади, на їдиш ‘(ірон.) Аби здихатися! Аби з рук!’; בּתך  ברחל 
 на івриті ‘за твою молодшу дочку Рахіль’ (варіант цитати – הקטנה
зі шлюбного договору), на їдиш ‘(жарт.) ясно обговорювати всі 
умови’; קולות־וֿברקים – на івриті ‘крики та блискавки’, на їдиш 
‘(ірон.) пишномовність’; שערי־רחמים – на івриті ‘ворота милосер-
дя’, на їдиш ‘(ірон.) в’язниця’; ּכפול־שמונה – на івриті ‘два рази по 
вісім’, тобто ‘правильно складений (про чотири нитки цицит) – 
так, щоб донизу звисали вісім кінців’, на їдиш, серед іншого, 
‘(ірон.) махровий, страшенний’ (пор. рос. густопсовый); טריף־
-на івриті ‘нечисте (трефне) та заборонене’, на їдиш ‘атеїс – ּפסול
тична або революційна література’; בורא־מאורי־האש – на івриті 
‘творець вогню зі світла (про Бога)’, на їдиш маємо вираз בורא־
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מאכן -на ів – קדושים־וטהורים ;’пустити червоного півня‘ –מאורי־האש 
риті ‘святий та чистий (про мученика)’, на їдиш маємо вираз מאכן 
.вбивати, відривати голову’ тощо (.жарт)‘ – פאר א קדושים־וטהורים

Численні приклади такого типу знаходимо в мовленні Тев’є-
молочника, героя широко відомих творів класика новоєврейської 
літератури Шолом-Алейхема (Ш. Н. Рабиновича). При цьому ці-
каво відзначити, що вищезгадана особливість їдиш притаманна 
мовленню персонажа й у ширшому аспекті: Тев’є не лише “зло-
вживає” переосмисленими цитатами, але й вигадує нові, які з 
власної ініціативи проголошує нібито сакральними. Так, з одного 
боку, в текстах Шолом-Алейхема знаходимо: ״עס איז געװען װי אין ּפסוק 
טרעהרען הײשעריקען.  די  װי  געקנאקט  הָאט  מע  רש״י׃  ויאכלו ־ מאכט   שטעהט׃ 
אױגען״ די  אין  געשטעלט  מיר  זיך   Как в Писании сказано: “И» – הָאבען 
вкушали…” А значит это – набросились, как саранча! У меня 
даже слезы на глаза навернулись…» [26 ,1912 שלום עליכם; Шолом-
Алейхем 1969, 37]; ״װי אין דער מגילה שטעהט׃ והשתיה ּכדת ־ אלסדינג דארף 
בעטראכט...״  Как в предании об Эсфири написано: “Питье» – זַײן 
шло чинно”, – все это надо обмозговать как следует» [שלום עליכם 
1912, 69; Шолом-Алейхем 1969, 66]; ״װי זָאגט ער׃ יָאה עני תא לישראל 
קבצן״ א  פַײנט  אױף  הָאט  אלײן  גָאט   Как сказано: “Приличествует» – ־ 
бедность Израилю”, – сам бог бедняка не любит» [עליכם  שלום 
1912, 82; Шолом-Алейхем 1969, 75]; ״װי אין ּפסוק שטעהט׃ ויסעו ויחנו ־ 
 как» – ויחנו ויסעו ־ איז דער טַײטש פָאהר דו צו מיר‚ װעל איך פָאהרען צו דיר...״
в Писании сказано: “И отправились и остановились, останови-
лись и снова оправились”, – что означает – вы к нам, а мы к 
вам…» [116 ,1912 שלום עליכם; Шолом-Алейхем 1969, 97]; ״א שטיקעל 
 גליק‚ װָאס איך הָאב מיך דערמָאהנט אינ׳ם ּפסוק׃ לנכרי תשיך ־ מיט ּפָאליציע דארף
-К счастью, я вспомнил, что в Пи» – מען װיסען‚ װי אזױ צו האנדלען...״
сании сказано: “Иноземцу отдавай в рост”, – с полицией надо 
уметь ладить…» [עליכם  ,Шолом-Алейхем 1969 ;138 ,1912 שלום 
 ״און לא ארכו הימים ־ ס׳הָאט אביסעל געדױערט ביז מיר הָאבען געשטשלט א ;[114
 и “недолго тянулись дни”, то есть я хочу сказать, что» – חוּפה״
прошло все-таки довольно много времени, пока мы их обвенча-
ли» [139 ,1912 שלום עליכם; Шолом-Алейхем 1969, 114]; ״װי אין ּפרק 
-как в Пи» – שטעהט געשריבען׃ שלש השאכלו ־ ער הָאט געגעסען פאר דרַײ...״
сании сказано: “Трое, что ели…” – ел за троих…» [עליכם  שלום 
1912, 144; Шолом-Алейхем 1969, 119]. З іншого боку, відповідно, 
маємо такі приклади: ״ַאסּכקורדא גמרא׃  א  איך‚  זָאג  פארהאן‚   ״ס׳איז 
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 דמסקנּתא דקרנּוסא דפרסמכּת״ און אין הארצען טראכט איך מיר׃ זָאלסט אזױ זַײן
 В» – מיט דער נָאז קצבניאק‚ װי ס׳איז גָאר פארהאנ אזא גמרא אױף דעם װעלט...״
Талмуде, – говорю я, – сказано: “Аскакурдо демасканто декурно-
се дефарсмахто (тобто набір слів без будь-якого змісту – А. З.)”. 
А сам думаю: чтоб ты так с носом был, живодер, как что-нибудь 
похожее где-нибудь сказано!» [עליכם -Шолом ;55 ,1912 שלום 
Алейхем 1969, 54]; ״איר װײסט דָאך‚ זָאג איך‚ װָאס דער ּתרגום אונקלס זָאגט 
 אױף לבן הארמי׃ ״ֵמָזַנְבָּתא ְדַחִזיָרָתא א ַמאַכאְנּת ְשְטַרײִמיָלָתא״ ? קוקט ער אױף
עס״? הײסט  ״װָאס־זשע  מיר׃  צו  מאכט  און  ּבני־אדם  אין  הָאהן  א  װי   מיר‚ 
 ״דָאס הײסט‚ זָאג איך‚ אז פון א חזיר׳שען עק קָאן מען קַײן שטרַײמעל נישט מאכען״.
– «Вы, наверное, знаете, что у нас в Писании сказано насчет Ла-
вана Арамейского: “Из хвостито поросяти шапкато не сваргани-
то…” А он смотрит на меня, как баран на новые ворота, и 
спрашивает: – Что же это значит? – Это значит, – отвечаю я, – из 
поросячьего хвоста шапки не сварганишь!» [,1912 עליכם   שלום 
148–147; Шолом-Алейхем 1969, 121] тощо. 
З вищесказаного видно, що іронічне переосмислення значення 

гебраїзмів являє собою продуктивну тенденцію поповнення слов-
никового складу мови їдиш та потребує подальших досліджень в 
аспекті когнітивних та лінгвокультурних параметрів останньої. 
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ДЕРВІЗА: ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Вступ. Одним із рідкісних явищ тюркської календарної об-
рядовості стало кримськотатарське свято Дервіза. Своїми джере-
лами воно не тільки не бере початок з ісламської традиції, але й 
припадає на день осіннього сонячного рівнодення, себто – 22 ве-
ресня. Схожого свята ми не знайдемо ні в Туреччині, ні в решті 
тюркських країн. Тим часом турецька енциклопедія засвідчує ціл-
ковиту втрату традиції святкування Дервізи й кримськотатар-
ською діаспорою в Туреччині [Türk Ansiklopedi 2011, http://www.
turkansiklopedi.com/kultur/41-gelenekler/8302-derviza.html]. Щоправ-
да, український дослідник В. А. Бушаков у своєму матеріалі “Ка-
лендарне свято кримських татар Дервіза в порівняльному висвіт-
ленні” зазначає, що кримські татари, які мешкають у цій країні, 
святкують її й досі [Бушаков 1998, 4].
Загалом же, більшість наявних джерел щодо вивчення Дерві-

зи засвідчують, що кримськотатарський народ гучно святкував 
це свято на півострові до початку Великої Вітчизняної війни, від-
так – і до своєї депортації з батьківщини 1944 року. Далі тривале 
перебування кримських татар на чужині спричинило суттєву 
втрату традиції святкування Дервізи [Бушаков 1998, 4].

2. Постановка завдання. Отже, для фольклористів з етногра-
фами залишається не так багато “живих” джерел, насамперед но-
сіїв кримськотатарських звичаїв довоєнного часу, для вивчення 
цього елементу календарної обрядовості тюркських народів. Тим 
часом писемні відомості сходознавців та мандрівників 18–20 ст. 
про Дервізу також украй нечисленні, а то й, узагалі, рідкісні, 
порівняно з більш відомими кримськотатарськими святами, 
здебільшого поширеними й на решті територій тюркського світу, 
як-от: Наврез, Гидирлєз, Ораза-байрам (аналог Рамазану), Курбан-
байрам тощо [Араджиони, Герцен 2008, 20–570]. Тоді як сучасні 
етнографічні описи Дервізи та дослідження з її історії ми знахо-
димо у працях незначної кількості науковців, серед яких передусім 
варто виділити: Куртієва Р. І., Бушакова В. А., Рославцеву Л. І., 
а також – турецького науковця І Ерсоя. Причому дослідники роз-
ходяться у своїх припущеннях щодо етимології назви свята, а 
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питання його виникнення й досі залишається нез’ясованим. Най-
гостріше ж актуальність дослідження Дервізи визначає те, що 
свято перебуває на межі зникнення.
Отже, в нашому матеріалі ми постараємося зосередитися на 

описових моментах цього свята як таких, що відображають уні-
кальні самобутні елементи кримськотатарської етнографії, а та-
кож привернути увагу дослідників до ролі Дервізи як фактора 
утвердження самоідентичності кримських татар у новітньому 
періоді їхньої історії.
Головною ж метою нашої статті є висвітлення актуальних пи-

тань дослідження Дервізи, пошуки шляхів їхнього вирішення та 
аналіз нинішнього стану етнографічно-фольклорної традиції 
святкування Дервізи.

3. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як ми вже зга-
дували, основні з останніх досліджень та публікацій, присвячених 
Дервізі, ми знаходимо у працях Куртієва Р. І., Бушакова В. А., 
Рославцевої Л. І., а також – у роботі турецького науковця І. Ерсоя 
“Діаспора та ідентичність”. Тут варто одразу зауважити, що пра-
ця І. Ерсоя відображає проблему збереження ідентичності серед 
кримськотатарської діаспори на прикладі дотримання традиції 
іншого свята – Тепречу, – отож, Дервізу розглянуто в ній лише 
побіжно та на основі матеріалів українських фольклористів або 
ж популярних свідчень з живих уст. Тому ми не проводимо де-
тального аналізу тієї частини його наукової монографії, що сто-
сується Дервізи. Однак турецький дослідник, використовуючи 
спогади письменника Р. Фазила, робить актуальний наголос на 
деяких особливих моментах із новітньої історії свята, пов’язаних 
із національним Рухом опору кримських татар. Власне, ці мо-
менти ми й взяли до уваги при викладі основної проблематики з 
дослідження свята [Ersoy 2008, 73–75].
Натомість Р. Куртієв, посилаючись на особисто зібрані свід-

чення, описує Дервізу як день осіннього сонячного рівнодення, 
що символізує для кримських татар “відмирання” сил природи, 
завершення літнього “життєдайного” періоду та перехід до осені 
й зими. Тому як свято аграрне, себто й пов’язане з річним соняч-
ним циклом у контексті землеробських архетипів, спільних для 
різних народів світу, Дервіза стала для кримських татар днем 
підбиття підсумків своєї праці з часу весняного свята Гидирлєза 
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(святкується у першу п’ятницю травня), себто весняно-польових 
робіт, збору врожаю та озимих посівів [Куртиев 1996, 37–38].
Рославцева Л. І., описуючи святкування Дервізи, зазначає, що 

цього дня підбивалися підсумки всіх сільськогосподарських ро-
біт і завершалися посіви озимих. Чабани спускалися з гір разом 
із отарами. Проводили розрахунки з оплати праці. Увечері ж, на-
передодні свята, господині, давши лад у хаті, пекли хлібини, що 
звалися так само, як і новорічний пиріг, – “колете”. Уранці, в 
день свята, хлопчики очищали хлів та окурювали його димом, а 
дівчата у святковому вбранні розкидали полями попіл. Свята 
організовували гуртом мешканці кількох сіл, що належали до од-
нієї общини – “джемаат”. Для зібрання общини вибирали місце 
біля джерела, зручне для гулянь. Свято починалося з молитви й 
жертвоприношення. У жертву приносили барана, якого купували 
у складчину, так само, як і всі продукти разом із подарунками для 
переможців змагань під час гулянь. Про початок свята сповіщали 
дівчатка 10–12 років, одягнені в овечі кожухи, що в цьому разі 
символізували наближення зими. Тим часом парубки споруджу-
вали для дівчат на виданні гойдалки [Рославцева 2008, 263].
Окрім того, краєзнавець Р. І. Куртієв, виділяючи фольклорні 

особливості святкування Дервізи, окремий акцент робить на на-
родних ворожіннях, приказках, спортивних та хореографічних еле-
ментах, пов’язаних із цим святом. Наприклад, кримськотатарські 
жінки цього дня котять з гір сито (“елек”). Якщо сито падає догори 
дном, то урожай очікується невеликий, якщо набік – зернові ви-
ростуть високі. Також на святі відбуваються змагання танцю-
ристів, співаків, поетів, знавців; організовуються змагання з націо-
нальної боротьби куреш. Тільки під час Дервізи змагаються з 
кидання каменя вдалину, при цьому примовляючи: “Хай чорні дні 
повернуться тоді, коли повернеться цей камінь”, іншими словами – 
ніколи. Неодмінно відбуваються ярмарки. Зазвичай святкування 
завершується спільним танцем – хораном, – що постає як танець 
єдності народу в досягненні спільної мети [Куртиев 1996, 37–38].
Не менш важливо й те, що на Дервізу у кримських татар по-

чинався період весіль: виходив старий у червоному поясі й кидав 
камінці, що символізувало початок весіль. Натомість у листопаді 
(“бош ай” – кримтат.) весілля вже закінчувалися [Куртиев 1996, 
37–38].
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Загалом же, і Р. І. Куртієв, і Л. І. Рославцева пояснюють похо-
дження назви “Дервіза” як “входження в інший світ” або ж “во-
рота у світ”, виводячи її етимологію від перських слів “дер” 
(“ворота”) й “вазе”. Р. І. Куртієв при цьому посилається на Персь-
ко-російський словник під редакцією Рубінчика Ю. А. [Куртиев 
1996, 37–38]. Зазначимо, що слово “дервазе” у значенні “ворота”, 
“фортечні” або ж “міські” ворота ми знаходимо і в енциклопедич-
ному словнику османотурецької мови під редакцією Девелліоглу 
[Devellioğlu Ferit 1990, 177]. Натомість В. Бушаков, котрий трива-
лий час вивчав топоніміку Кримського півострова, услід за Р. Кур-
тієвим наголошує у своїй статті “Календарне свято кримських 
татар Дервіза в порівняльному висвітленні”, що одним із місць 
святкування Дервізи, безперечно, було урочище Дербіза, розташо-
ване між селами Коккоз та Єні-Сала; натомість сама назва свята 
походить не від перського “дервазе”, а від іншого слова цієї ж 
мови – “дарюза”, що означає “жебракування”, “милостиня”, “ви-
прошування милостині”. За такої етимології “Дервіза” стає близь-
кою за значенням до назви весняного таджицького свята “Дегі 
дервіш” (“котел дервіша, злидаря, жебрака”) [Бушаков 1998, 4].
Отже, важливим аспектом дослідження свята “Дервізи” у пра-

цях науковців стає і його походження у світлі етнографічної ком-
паративістики. Скажімо, В. Бушаков, посилаючись на свідчення 
уродженця Верхнього Керменчика в Бахчисарайському районі 
В. Гарагуля, зазначає, що Дервіза святкувалася лише в тих татар-
ських селах, де раніше кримськими греками відзначалося кален-
дарне свято Панаїр до їхнього виселення в Північне Приазов’я в 
1779 р. [Бушаков 1998, 4]. Окрім того, святкування “Панаїру” має 
чимало схожих елементів зі святкуванням Дервізи. Власне, як ві-
домо, Панаїр має характер поширеного у православ’ї “храмово-
го” або ж “престольного” свята, яке відзначалося в кожному селі. 
Отож, наразі й досі святкується маріупольськими греками [Ива-
нова 2004]. Усе це наштовхує В. Бушакова на думку про безпосе-
редній історичний зв’язок між кримськотатарською Дервізою та 
грецьким “Панаїром”, а то й успадкування кримськими татарами 
традиції цього календарного свята від греків, що мешкали у Кри-
му [Бушаков 1998, 4].

4. Виклад основних положень. Виділивши основні проблеми 
у згаданих публікаціях, гадаємо, що для наближення до етимоло-
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гічних джерел та історії вивчення свята потрібно також звернути 
більшу увагу на саме географічне розташування урочища Дербі-
за, пов’язані з ним історичні події тощо, окрім того, врахувати 
поширення географічних назв на Близькому та Середньому Схо-
ді з такими назвами, як Дервазе-Алипач, Дервазе-Імам, Дервазе-
Каракель, Дервазе-Карши, Дервазе-Намазгіах, Дервазе-Огланд, 
Дервазе-Пезар, Дервазе-Салохане, Дервазе-Самарканд, Дервазе-
Ширгиран [Большой географический атлас мира 2010]. Відтак 
одним із ключів до розуміння етимологічних джерел назви “Дер-
віза”, як і її історії, може стати “Словник народних географічних 
термінів” Мурзає ва Е. М. Стаття “Дарбаза, Дар ваза” в його ро-
боті подає нам таке значення цього топоніма (гадаємо, буде до-
цільним навести окремі її уривки): «Букв. “ворота” (іран., тюрк.). 
У топонімії – гірський прохід, урочище між пагорбами. Тадж. й 
узб. форма дарвоза; азерб. дарваз; туркм. дервезе. Пор. арм. дар-
вас – “ворота” і груз. Дар базі – “царський двір”… Більшість то-
понімів у Середній Азії, на Кавказі, Середньому Сході: 
Дарваза – район Сіркових бугрів у Туркменських Каракумах; пер. 
Дарбаза, пер. Дарвозакум і хр. Дарвазськй (Дарваз) у Таджикис-
тані одні автори виводять від тадж. слів дар – “двері” й баз – 
“прочинений”, тобто, прочинені двері. Другі вважають цю назву 
похідною від дорбоз – “канатоходець”. Дарваза у Вірменії; На-
дарбазеві й Дарбазі у Грузії; Дарвазбіна в Азербайджані. За кор-
доном – Дервазі в Ірані». Причому, далі мовознавець відсилає до 
таких топонімів, як Дара, Дербент, Дурр(н) [Мурзаев 1984, 172].
Доречним, на нашу думку, зважаючи на перську етимологію 

“дервізи”, буде й аналіз версії про зв’язок свята з перським Міх-
ріганом, що має зороастрійську традицію та був присвячений 
богу Митрі, адже за епохи Сасанідів в Ірані та в Арабському ха-
ліфаті він мав не менше значення, ніж Новруз [Бушаков 1998, 4]. 
Утім, насамперед потрібно звернути увагу на зв’язок Дервізи із 
Сембеле, святом татар, що мешкають на території Росії. Адже 
Себмеле також припадає на 21–23 вересня, символізує той-таки 
збір урожаю, підсумок аграрного року та після Дервізи є другим 
святом у тюркському світі, що припадає на день осіннього соняч-
ного рівнодення [Галеев, Ханбиков 1985]. Таким чином Дервіза 
й Сембеле стали єдиними cпорідненими за своїм значенням й 
обрядовістю святами тюркського світу, що припадають на день 
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осіннього сонячного рівнодення. Враховуючи ж генеалогічну 
мовну та антропологічно-генетичну спорідненість кримських і 
казанських татар, їхні історично-культурні взаємозв’язки й кон-
такти, на нашу гадку, можна висунути версію і про етнографічно-
фольклорний зв’язок між Дервізою та Сембеле або навіть їхнє 
спільне коріння.
Натомість, повертаючись до сучасності, зазначимо, що не 

менш важливими для дослідників фольклорної традиції святку-
вання Дервізи є ті письмові спогади, котрі залишили деякі із су-
часних кримськотатарських письменників та поетів, вихідців із 
депортованого покоління цього народу, зокрема такі постаті, як 
А. Муртазаев, Р. Фазил або Л. Софу. Адже вони відображають 
традицію святкування Дервізи не лише на Батьківщині крим-
ських татар, але й на чужині, в місцях депортації, у Центральній 
Азії [Фазыл, Софу 1982, 44].
Ось як красномовно описують святкування Дервізи Р. Фазил 

разом із Л. Софу у творі “Амет-Ханнынъ йылдызы”:
“…На майдані велелюдно – Дервіза. Десь лунає музика, а десь 

підстрибує аж до неба гойдалка. А он – палає вогонь, киплять ка-
зани, шкварчать чебуреки. Лоскочуть носа запахи смакоти. Звіс-
но, люди тут цілий день розважаються, ласують всякою всячиною 
та відпочивають. Нині для них свято” [Фазыл, Софу 1982, 44].
Ще одним цінним джерелом для кримськотатарської етногра-

фії та історії є спогади Різи Фазила, котрі можна віднайти в його 
епістолярному спадку:

«Вельмишановний Ільхане Ерсою, брате мій! – звертається 
письменник Різа Фазил у своєму листі кримськотатарською мо-
вою до турецького науковця, – Дервіза – це аж ніяк не Тепреч. 
Хоча Тепреч також святкувався у Криму, і весною його святкува-
ли в усіх селах. Однак Дервіза у Криму – це всенародні гуляння, 
які мають характер штучного та національного свята, яке ще на-
зивають Куз байрами (“Осіннє свято”’) або Берекет Байрами 
(“Свято врожаю”). Перша Велика кримська Дервіза була органі-
зована 1923 року в селі Кутлак у Судацькому районі. На ту Дер-
візу з’їхалися мешканці з усіх кінців Криму та перетворили її на 
всенародне національне гуляння. У святкуванні Дервізи тоді брав 
участь навіть Голова ЦВК Кримської АСРР Велі Ібрагімов – він і 
відкрив свято… А 1924 року в Ускютте, що вважалося найбільшим 
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селищем у Криму, відбулася друга Кримська Дервіза. Беручи 
участь і в ній, Велі Ібрагімов знову провів те саме неймовірно 
зворушливе відкриття свята. Основні риси Дервізи: національна 
боротьба, кінські перегони, катання на гойдалках, ігри, пісні, ма-
сові забави, змагання, роздача нагород, застілля, веселощі, та-
нець “Кайтарма” тощо. Кримські татари не забули це прекрасне 
свято й на засланні після всіх пережитих страждань… 1968 року 
народ провів святкування Великої Дервізи в місті Чірчіку на око-
лицях Ташкента. Я опублікував чималий репортаж про цю подію 
в газеті “Ленінський прапор”. Проте коли люди зібралися в тому 
місті на святкування Дервізи, міліція та радянські війська розі-
гнали їх кийками та водометами, багатьох кинули до в’язниці 
(щоб кримські татари не об’єднувалися й не відзначали націо-
нальних свят). Коли ж наш народ став масово повертатися на 
батьківщину, 1990 року він із часу заслання уперше відсвяткував 
Дервізу на рідній землі в селі Буюк Озенбаш. І на цю Дервізу 
з’їхалися майже всі репатріанти з цілого Криму» [Fazıl Riza 2006, 
http://groups.yahoo.com/group/kirim/message/2427].
Тут варто зауважити, що святкування Дервізи в узбецькому 

місті Чірчік, про яке згадує у своєму листі Різа Фазил, стало особ-
ливо пам’ятним у новітній історії кримськотатарського народу. 
Адже безпосередньо з чірчікськими подіями пов’язані арешти й 
ув’язнення, котрі в анналах історії кримськотатарського руху 
опору отримали назву “процес десяти”. Саме стільки кримсько-
татарських дисидентів постали перед судом унаслідок святкуван-
ня Дервізи в Чірчіку. Уже за нашого часу одному з них Айдеру 
Барієву історик Гульнара Бекірова присвятила на кримськотатар-
ському радіо “Мейдан” свою радіопередачу “Тарих левхалары”. 
Передача ґрунтувалася на усних свідченнях та архівних докумен-
тах [Бекирова 2010, http://kirimtatar.com/index.php?option=com_co
ntent&task=view&id=511&Itemid=382]. 
Власне, після Чірчікських подій свято Дервіза потрапило не 

лише до епістолярії Різи Фазила, але й до історичних праць про 
кримськотатарський рух опору [Бекірова 2001, http://www.cidct.
org.ua/uk/publications/book/7.html], як і у працю Ільхана Ерсоя, при-
свячену збереженню ідентичності кримськотатарської діаспори.
Конкретизуючи ж спомини Різи Фазила та відомості про “про-

цес десяти” додамо, що 1968 р. кримські татари вирішили 
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відсвяткувати національне свято “Дервіза” в м. Чірчіка Ташкент-
ської області 21 квітня, приурочивши його до дня народження 
В. Леніна. Причому, така дата була обрана доволі символічно, 
оскільки ім’я Леніна асоціювалося зі створенням Кримської 
АРСР – автономії, яку кримські татари резонно вважали “своєю” 
національною державністю. Проте влада не визнала таких виявів 
національної самобутності з боку недавно директивним спосо-
бом “укорінених” мешканців Узбекистану (на той час уже вий-
шов Указ від 5 вересня 1967 р., де кримські татари були названі 
“громадянами татарської національності, що раніше проживали 
в Криму”) [Бекірова 2001, http://www.cidct.org.ua/uk/publications/
book/7.html]. Відтак мирні відпочивальники зазнали нападу сол-
дат і міліціонерів, були побиті й облиті з водометів пожежними 
командами. Близько трьохсот осіб заарештували, десятеро з них 
згодом постали перед судом [Бекирова 2010, http://kirimtatar.com/
index.php?option=com_content&task=view&id=511&Itemid=382].
На наступний день телеграма про Чирчикські події була посла-

на правозахисникові генералу П. Григоренко, який зразу ж озна-
йомив із нею іноземних кореспондентів на прес-конференції, 
влаштованій на приватній квартирі. Згідно з тим-таки П. Григо-
ренком, саме після святкування Дервізи в Чірчіку “кримськота-
тарський національний рух” став відомим усьому світові” 
[Бекирова 2010, http://kirimtatar.com/index.php?option=com_conte
nt&task=view&id=511&Itemid=382].
Таким чином, як стає зрозуміло з досліджень краєзнавця 

Р. Куртієва, історика та журналістки Г. Бекірової, турецького нау-
ковця Ільхана Ерсоя, а також – зі свідчень письменників Р. Фазила, 
Л. Софу, політв’язнів-учасників “процесу десяти” й дослідників 
кримськотатарського Руху опору [Özcan Kemal 2011, http://www.
emelvak.org/surgun/?author=1&paged=2], Дервіза впродовж ба-
гатовікової історії народу не просто набула рис одного з кален-
дарних народних обрядів, але й, найпаче з часів депортації, окрім 
усього, стала своєрідним символом національного єднання, тим 
народним святом, яке покликане цього дня збирати й гуртувати 
весь кримськотатарський народ [Türk Ansiklopedi 2011, http://
www.turkansiklopedi.com/kultur/41-gelenekler/8302-derviza.html]. 
Зокрема, одне з найпромовистіших свідчень цьому – Велика 
Дервіза в Узбекистані 1968 року, оскільки навіть сама дата її 
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святкування була перенесена з 22 вересня на квітень та в хитрий 
спосіб приурочена до річниці з дня народження В. І. Леніна.
До певної міри наголошує на такій національно-єднальній 

особливості Дервізи й український науковець Бушаков В. А. у 
своїй статті, опублікованій 1998 року в газеті “Голос Криму”. До-
слідник зазначає, що на території сільрад (мова йде про довоєн-
ний період) проводилася мала Дервіза, мешканці кількох рад 
відзначали середню Дервізу, а велика Дервіза охоплювала цілий 
район. Далі Бушаков В. А. вказує, що у наш важкий час повер-
нення та облаштування народу на півострові Кримськотатар-
ський фонд культури намагається відродити давнє свято, себто 
засвідчує наміри кримськотатарської еліти в контексті загальної 
реанімації культури народу повернути широкому загалові й таке 
самобутнє явище, як Дервіза [Бушаков 1998, 4].
Зважаючи на дату публікації статті Бушакова В. А. (1998 р.), 

ми вирішили за допомогою електронних ЗМІ простежити, на-
скільки вдається кримськотатарському народові відродити тра-
дицію святкування Дервізи. Результат такого моніторингу може 
мати практичне значення і для подальших досліджень у галузі 
новітньої історії та етнографії кримських татар, ставши одним з 
індуктивних елементів для аналізу процесів відродження культу-
ри автохтонного народу Криму в цілому.
Отож станом на лютий 2011 року пошукова система “Google” 

надає нам 14 повідомлень про святкування Дервізи в різних на-
селених пунктах півострова. Зважаючи на багатомовну ситуацію 
в Україні та на півострові, пошук було здійснено кримськотатар-
ською мовою кириличними та латинськими літерами, а також – 
українською та російською мовами. Отже, згідно з електронними 
ресурсами, святкування Дервізи в часовій послідовності в різних 
населених пунктах півострова відбувалося таким чином:

1. 2003 р. в містах Сімферополь, Симеїз та селі Морському (Кап-
сихор) [18 2003, http://www.restin.crimea.ua/article.php?id=29702];

2. 2005 р. в м. Бахчисараї під гаслом “Єднання заради розбудови” 
[19 2005, http://www-ki-old.rada.crimea.ua/nomera/179/edinenie.html]; 

3. 2006 р. у селищі Бештерек та місті Сімферополь [20 2006, 
http://www.kirdebirlik.org/yazi.asp?yazi=200609114];

4. 2007 р. у м. Сімферополь [21 2007, http://mincult.kmu.gov.ua/
mincult/uk/publish/category/81406];
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5. 2008 р. в Сімферополі [22 2008, http://crimea.unian.net/ukr/
detail/7150 ];

6. 2009 р. у с. Калинівка Ленінського району [23 2009, http://
www.tourism.crimea.ua/min_tur/kalendar.html]; 

7. 2009 р. в ОЦКД м. Севастополя [24 2009, http://www.sevtolib.
iuf.net/index.php?id=6]; 

8. 2009 р. в селі Бурульча Білогорського району [25 2009, 
http://viperson.ru/wind.php?ID=602094&soch=1];

9. 2009 р. в селі Приозерне Ленінського району [26 2009, http://
my.mail.ru/community/krimtatarlar/63BA9865D70F2CF8.html];

10. 2009 р. в с. Тепловка Сімферопольского району 2010 року 
на рівні фестивалю кримськотатарського мистецтва [27 2009, 
http://www.qha.com.ua/haber2.php?id=4726];

11. 2010 р. в с. Тепловка Сімферопольского району 2010 року 
на рівні фестивалю кримськотатарського мистецтва [28 2010, 
http://gvardeyskoe.org/2010/09/derviza-prazdnik-sbora-urozhaya-i-
vstrechi-druzey-urozhaya/#more-3596]; 

12. 2010 р. у школі 1-3 ступенів с. Зуя Білогорського району 
[29 2010, http://mektep.ho.ua/index.php?type=all&mode=1&id=59
&lang=_crt]; 

13. 2010 р. в смт. Роздольне в межах фестивалю кримськотатар-
ської культури “Акъ-Шейх чёллеринде” (“У степах Ак-Шейха”) 
[30 2010, http://news.allcrimea.net/news/2010/9/13/1284376500/]; 

14. 2010 р. в селі Приозерне Ленінського району (незмінно свят-
кується з 1997 року) [31 2010, http://www.bospor.com.ua/news/2136.
shtml].
До наведеного переліку потрібно додати й ті факти, що з 

2002 року Дервіза святкується на півострові згідно з планом Мі-
ністерства культури АРК Крим щодо відродження культури крим-
ськотатарського, караїмського та кримчакського народів. Також 
варто зазначити, що електронні ЗМІ надають поодиноку інформа-
цію про святкування Дервізи вихідцями із Криму в Києві та в 
Узбекистані [32 2004, http://maidan.org.ua/static/news/1095770594.
html; 33 2010, http://www.icc.uz/rus/news/derviza_krimskotatarskiy_
prazdnik_urojaya_i_oseni.mgr]. З другого боку, не варто ототожню-
вати святкування Дервізи як фольклорно-етнографічного або ж 
традиційного календарно-обрядового явища із проведенням у 
Криму щорічного міжнародного фестивалю кримськотатарської 
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та тюркської культур “Дервіза – Ворота Гевлева”. Останній від-
бувається влітку, носить цілковито інший характер, і його назва 
стосується конкретної історичної пам’ятки – фортечних воріт 
м. Гезлева (сучасної Євпаторії).
Підсумовуючи ж дані електронних ЗМІ, мусимо виділити такі 

моменти:
1) оскільки серед них представлено звітні ресурси Міністер-

ства Культури АРК (наведені й у наших посиланнях), а також 
більшість найпопулярніших друкованих видань півострова, зо-
крема таких, що висвітлюють життя кримськотатарського народу, 
як-от: “Авдет”, “Голос Криму”, “Крымские известия”, “Къырым”, 
“Янъы Донья”, решта, – то висвітлена в цих ЗМІ картина, хоча й 
не може бути цілковито представлена в якості статистичних да-
них, однак доволі точно відображає культурну ситуацію у Криму, 
зокрема і стан справ із відродженням свята Дервіза;

2) проглядаючи повідомлення про святкування Дервізи впро-
довж останнього десятиріччя, можна було б виділити тенденцію 
до більшої популяризації цього свята, відновлення та утверджен-
ня його традиції не лише в Сімферополі як центрі найбільшого 
зосередження кримських татар, але й окремих провінційних на-
селених пунктах; однак варто враховувати, що зазначена у друго-
му пункті динаміка відповідає й розвитку електронних ЗМІ в 
Україні та кількості їхніх користувачів;

3) тому загалом, враховуючи загальну кількість кримськота-
тарського населення на півострові (близько 270 тис.), мусимо 
констатувати, що кількість відібраних з електронних ЗМІ повідо-
млень про святкування Дервізи засвідчують невтішну картину, 
наслідком якої в майбутньому, за умови незмінності ситуації, 
може стати навіть цілковита втрата цього унікального фольклор-
ного явища на теренах півострова й загалом тюркського світу.
Доповнює наші висновки й соціологічне дослідження Е. Ізмаї-

лової, проведене 2009 року у школах Криму. Згідно з її даними, 
лише 28,22 % кримськотатарських школярів знають значення та-
ких свят, як Хидирлєз, Новруз та Дервіза [Ізмаїлова 2009, http://
ukped.com/skarbnichka/782.html].

5. Перспектива подальших досліджень.
Розкриття етимології назви свята та одночасно детальне по-

рівняння Дервізи із Сембеле чи Міхріганом можуть остаточно 
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спростувати версію про його походження від грецького Панаїру, 
натомість привести до питомо тюркського або загалом азійського 
коріння Дервізи. Тим часом дослідження нинішнього стану тра-
диції святкування Дервізи як одного із самобутніх елементів 
кримськотатарської ідентичності допоможе проаналізувати за-
гальні перспективи відродження кримськотатарської культури й 
фольклорних традицій.

6. Результати. Таким чином, роблячи загальні висновки щодо 
актуальних аспектів дослідження такого календарно-обрядового 
явища, як Дервіза, потрібно зазначити, що наразі нез’ясованими 
залишається етимологія назви свята та його походження. Тому 
сподіваємося, що запропоновані нами версії фольклорного гене-
зису Дервізи та ключі до пошуків етимології самого слова мо-
жуть стати у пригоді подальшим дослідникам. Зважаючи ж на 
критичний стан справ із відродженням традиції свята, ці історич-
ні та етимологічні пошуки набувають ще гострішої актуальності. 
Адже потенційна можливість зникнення такого унікального яви-
ща, як Дервіза у тюркському світі – один із тих фактів, котрі ви-
магають нагальної уваги фольклористів та етнографів. Нарешті, 
останньою складовою актуальних проблем дослідження Дервізи, 
як показано в нашому матеріалі, є те, що свято, традиція якого 
перебуває у критичному стані, набуло впродовж історії крим-
ськотатарського народу не лише календарно-обрядового, але й 
винятково національного змісту. Тому Дервіза потребує відро-
дження серед кримськотатарського народу саме як елемент наці-
ональної, а не загальної тюркської чи ісламської ідентичності. 
Сподіваємося, ці всі проблеми привернуть увагу українських до-
слідників до Дервізи, як і допоможуть пролити світло на стан 
кримськотатарської культури в цілому, спонукатимуть до подаль-
шого пошуку методів та інструментів збереження самоідентич-
ності цієї національної меншини в Україні.
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БЕЗСПОЛУЧНИКОВИЙ ЗВ’ЯЗОК
ЯК РІЗНОВИД ЕЛІПСИСУ В ДОСЛІДЖЕННЯХ

СИНТАКСИСУ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ

Еліптичні конструкції були об’єктом багатьох дискусій ще від 
60-х років минулого століття. Чимало проблем поставало перед 
лінгвістами: яке синтаксичне значення випущених елементів; у 
чому полягає природа еліпсиса тощо. І досі немає одностайної 
думки стосовно тлумачення цього явища чи єдиного підходу до 
дослідження синтаксису таких конструкцій. Еліпсис у китайській 
мові рідко ставав предметом дослідження; аж порівняно нещо-
давно (80-ті роки) почали з’являтися такі праці [Huang 1987]. З 
розвитком інформаційних технологій та пожвавленням інтересу 
до синтезування й розпізнавання мовлення явище еліпсису по-
стало перед дослідниками в новому світлі – виникла потреба в 
поясненні, моделюванні та відтворенні мовленнєвих процесів, 
пов’язаних із ним [Wu 2000, 2002; Lin S. Y. 2008]. На сьогодні 
китайські та західні вчені вже створили складну систему різно-
видів та типів еліпсису, проте навіть щодо визначення поняття 
“еліпсис” одностайності досі немає.

Загалом під згаданим терміном сучасні дослідники синтакси-
су схильні вбачати деякі конкретні випадки його функціонування. 
У типологічному дослідженні “Теорія еліпсису” [McShane 2005] 
подано таке визначення синтаксичного еліпсису: “невираження 
слова чи словосполучення, котре, усе ж, очікувано може зайняти 
місце у синтаксичній структурі речення”. У книзі “Історичні на-
риси синтаксису ранньої сучасної китайської мови” (або “ново-
китайської мови” за класифікацією Ван Лі) на прикладах із 
писемних джерел, написаних мовою байхуа, розглянуто факти 
змін синтаксичної будови речень. Здебільшого автор спрямовує 
своє дослідження на виокремлення частин мови та на докази 
правомірності такого розподілу. Також під час розгляду різнови-
дів зв’язку між частинами складних речень він зазначає, що спо-
лучники є обов’язковим компонентом речень такого типу. Це 
твердження суперечить даним, наведеним у книзі “Нарис грама-
тики класичної китайської мови”, де тенденція до переміщення 
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та випущення службових слів та сполучників зокрема простеже-
на ще в китайській мові класичного періоду [Zhu 1996, 161].

У своїй праці “Конспект граматики китайської мови” Люй 
Шусян окремо зосередив увагу на явищі еліпсиса, зокрема у ве-
ньяні. Він пише, що “займенники третьої особи в китайській 
мові використовують набагато рідше, ніж в іноземних мовах, та 
частіше у байхуа, ніж у веньяні” [Lü 1961, 126]. Поза тим, як 
еліпсис він також розглядає випущення слова, що позначало по-
чаток прямої мови 曰 у веньяні, та імен і займенників, що вико-
ристовувалися разом із цим словом при записі діалогічного 
мовлення. Крім названих вище випадків, до еліпсиса Люй Шусян 
відносить випущення підмета, додатка та службового слова 以, 
проте ці різновиди опущення він не пов’язує з винятковими ви-
падками синтаксичних змін, а описує як звичайні закономірності 
китайської мови.

У одній із перших статей, присвячених саме цьому явищу в 
китайській мові, “Замітки про порожні категорії в китайській 
мові” [Huang 1987] на матеріалі китайської мови зроблено спро-
бу ілюструвати функціонування теорії керування та обмеження. 
Загалом у дослідженні суттєво відчутний вплив Універсальної 
граматики Хомського. У цій статті Дж. Хуан переважно зосередив 
увагу на питанні про можливість реконструювання опущених 
одиниць у китайській мові, зокрема займенників. Аргументація 
автора побудована на спростуванні твердження Л. Сюй про неви-
значеність функціонування цієї частини мови в реченні [Xu 
1986]. Враховуючи те, що підхід, який застосовує Л. Сюй, ґрун-
тується на буквальному перекладі з китайської на англійську 
мову та навпаки, Дж. Хуан вказує на інваріантність перекладів, 
чим ставить під сумнів адекватність результатів цього досліджен-
ня. Згадана стаття є однією з багатьох публікацій Дж. Хуана на 
цю тематику, що були врешті зібрані у книзі “Синтаксис китай-
ської мови” [Huang 2008], яка написана у співавторстві з Одрі Лі. 
Інтерес викликає стаття цієї дослідниці – “Еліпсис та опущені 
додатки” [Li Y.-H. 2007]: продовжуючи традиції генеративної 
граматики, в ній детально розглянуто різновиди еліптичних кон-
струкцій та проведено аналогії між випущенням допоміжного ді-
єслова в англійській мові та випущенням дієслівного звороту в 
китайській. Звертаючись до термінології комп’ютерної лінгвістики, 



Безсполучниковий зв’язок як різновид...                                                      41

автори визначають еліпсис, або “порожній елемент”, як “вузол, 
що не містить жодного лексичного матеріалу” [Li Y.-H. 2007, 29]. 
У цих двох статтях можна спостерігати тенденцію, типову для 
синтаксичних досліджень китайської мови: дуже узагальнене ви-
значення природи синтаксичного явища – з одного боку, та занадто 
деталізований аналіз окремих випадків його проявів – з іншого, 
між тим – невизначеність принципів і методів класифікації різ-
новидів цього явища.

Чарльз Лі та Сандра Томпсон у своїй “Функціональній грама-
тиці китайської мови” [Li & Thompson 1981] безпосередньо не 
згадують про явище еліпсиса, проте наводять цікаві приклади 
з’єднання речень, що семантично складають одне ціле, але при 
цьому елемент, що їх з’єднує, формально відсутній:
人类活在世上，不能不劳动。
你不相信，我做给你看。
你们不做工，我们不付钱。
Разом із тим, серед інших прикладів можна натрапити на такі, 

де є службове слово, що виступає сполучником:
我是你的朋友，才告诉你这件事。
没有他们，就没有这个公司。
我有钱，就可以买到好的电视机。
При цьому автори зазначають, що виділене слово може бути 

випущене. Вони акцентують на тому, що відношення між двома 
реченнями не мають експліцитного означення, тому адресат усві-
домлює його лише завдяки ознайомленості з контекстом вислову. 
На аналогічні твердження спирається В. Н. Ширяєв у своєму до-
слідженні складних безсполучникових речень російської мови 
[Ширяев 1984]. Він наголошує на тому, що відношення змісту 
ґрунтуються не на інтонації, а на лексично-семантичному складі 
предикатів та на досвіді мовця. А інтонація при цьому є лише 
сигналом, що вказує на необхідність виведення відношень змісту 
з наявних лексико-семантичних компонентів. Дослідник неодноз-
начно формулює визначення безсполучникового речення, а зокрема 
відсутнє чітке протиставлення сполучникового та безсполучнико-
вого речень. Окрім того, застосувати ознаки безсполучникового 
речення у російській мові при дослідженні синтаксису китайської 
мови було б недоречним через відсутність чітко сформульованого 
поняття частин мови та сполучників зокрема у китайській мові. 
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У цій же праці автор цілком спирається на твердження, що склад-
не безсполучникове речення – це складне речення без сполучника, 
яке виражає відношення між його частинами. У “Теорії еліпсиса” 
[McShane 2005] також згадано випущення сполучників у розділі 
про еліпсис другорядних частин речення, щоправда як приклади 
використано уривки з літературних творів, а не з повсякденного 
мовлення, тому ілюстративного матеріалу недостатньо для скла-
дення повної картини різновидів цього явища, оскільки саме у 
розмовному мовленні воно функціонує найчастіше.

На початку ХХІ ст. серед мовознавців-генеративістів стала 
помітною тенденція до переосмислення основних засад, встанов-
лених Н. Хомським. Зокрема це можна простежити у статті “Ко-
реляції еліпсиса дієслівного звороту у стандартній китайській 
мові” [Zhang & Ji 2000]. Там автор пропонує новий підхід до ана-
лізу випущення дієслівного звороту, в якому важливе значення 
надається місцю прислівника, а в запереченнях до прислівника 
прирівнюється частка 不. Загалом такі роботи спрямовані на 
пояснення того, як мовці сприймають еліпсис. Ця тенденція вже 
помітно оформлена в роботі “Еліпсис” [Lobeck 1995], що стала 
згодом відправною точкою для багатьох дослідників цього явища 
в китайській мові. Однак далеко не всі поняття, впроваджені 
А. Лобек, використовуються в контексті дослідження китайської 
мови. Поки що найповніше описано явище опущення дієслівно-
го звороту, а решта явищ здебільшого пов’язані з функціонуван-
ням різноманітних синтаксичних конструкцій. Що характерно – 
аналіз явищ еліпсиса в таких випадках проводять дуже вузько, а 
дослідники користуються своїм, часто специфічним, категорій-
ним апаратом, підлаштованим під конкретні потреби та постав-
лені завдання.

Окремого розгляду заслуговують методологічні та теоретичні 
засади дослідження граматики китайської мови й синтаксису 
зокрема, викладені в книзі “Курс китайської мови” [Курдюмов 
2006]. Взявши за основу праці радянських та російських мово-
знавців-китаїстів та “Функціональну граматику” Ч. Лі та С. Томп-
сон, автор складає дуже своєрідну граматичну систему мови, 
керуючись предикаційною теорією. Протиставлення “топік”-
“коментар” витісняє потребу класифікації слів за приналежністю 
до частин мови. Відповідно опис синтаксису китайської мови 
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набуває нових форм – замість частини речення є відповідні пози-
ції, а лексеми мають “діапазон”, згідно з яким вони можуть функ-
ціонувати в мовленні. Що ж стосується позиції сполучника та 
безсполучникових речень, В. А. Курдюмов відзначає суттєве по-
ширення цього типу зв’язку серед усіх функціональних стилів 
китайської мови, а також наводить це явище як типовий приклад 
дихотомії “топік”-“коментар”. За його твердженням, тут очевид-
ною є роль семантичного зв’язку та чітко розкривається похо-
дження складних речень від простих, зведених відповідно до 
топіку та коментарю. Тобто вихідними є предикативні відношення, 
а решту відносин вже розшифровує слухач [Курдюмов 2006, 418]. 
Загалом треба віддати належне авторові за відмову від класичних 
та “шкільних” підходів до вивчення китайської мови. Зокрема, 
це дослідження, будучи фундаментальною працею з теоретичної 
граматики, є водночас корисним підручником довідникового ха-
рактеру.

Поряд із працями в межах предикаційної теорії виникають 
дослідження еліпсиса та фокуса (Gengel, Lin, Su). Для цього на-
прямку загалом типові методи генеративної граматики, дуже по-
ширені та складні за ієрархією системи різновидів еліптичних 
конструкцій, приклади з різноманітних мов світу в дусі універ-
сальної граматики. Переміщення фокуса, в китайській мові зо-
крема, є часто характерним прикладом так званого “оператора 
порожнього питання”.

Автори праці “Синтаксис китайської мови” системно піді-
йшли до опису теми: дуже детально проаналізовані типові явища 
та конструкції путунхуа. Поки що згадане дослідження є найсу-
часнішою та найпослідовнішою спробою граматичного аналізу 
тих явищ синтаксису китайської мови, що викликають інтерес у 
послідовників генеративної граматики. Специфіка цієї мети ви-
значила основні моменти для розгляду у книзі. Зокрема детально 
описано виділення функціональних категорій та анафора, разом 
з тим явище еліпсиса стає об’єктом уваги лише в контексті ана-
форичного еліпсиса та поверхово у кількох випадках опущення 
дієслівного словосполучення. Подібну тенденцію підтримує ав-
тор “Структури та аналізу синтаксису сучасної китайської мови”, 
але крім названих вище випадків додано також опис випущення 
прийменників та прийменникових додатків, при цьому частину 
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ілюстративного матеріалу відносять також до анафоричного 
еліпсиса. У праці під назвою “Словосполучення у сучасній ки-
тайській мові”, що присвячена, здебільшого, класифікації різно-
видів словосполучень за їхнім складом та типом зв’язку, теж 
можна натрапити на складні безсполучникові речення в якості 
прикладів, але у цьому разі вони мають ілюструвати так званий 
“семантичний” тип зв’язку. Це поняття увів для позначення фор-
мально невираженого зв’язку між частинами складного речення 
ще Ван Лі 1951 року в “Теоретичній граматиці китайської мови” 
[Wang 2000]. Цікавим є той факт, що подібні проблеми вини-
кають при дослідженні синтаксису фразеологічних одиниць ки-
тайської мови [Ветров 2006], де типи синтаксичного зв’язку 
аналогічні до повноцінних речень. Проте переважно автор статті 
розглядає основні риси та випадки зовнішнього синтаксису фра-
зеологічних одиниць, лишаючи зв’язки внутрішні поза увагою.

Існують й інші підходи та напрямки до вивчення еліптичних 
конструкцій китайської мови. Зокрема Пан Хай-Хуа у своїй пра-
ці, присвяченій перекладу еліптичних конструкцій [Pan 2000], 
вказує на недоцільність застосування паралельного дослідження 
цих явищ у китайській та англійській мовах, акцентуючи увагу 
на більшій значущості семантичної та контекстної складової. Та-
кож він переглядає усталені відношення конструкцій із нульовим 
додатком та випущенням дієслівного звороту. Головним чином 
автор спирається на тезу про невідповідність поняттєвого апара-
ту цієї сфери в китайській та англійській мовах.

Що ж до безсполучникового зв’язку, ситуація стосовно його 
визначення неоднозначна. Традиційно опис цього явища у китай-
ській мові можна зустріти хіба що у радянських та російських 
дослідників (Горелов, Курдюмов). Цілком очевидно, що це вплив 
описових граматик російської мови. Натомість практично ніякої 
уваги цьому різновиду синтаксичного зв’язку не приділено з 
боку європейських та американських дослідників, навіть у най-
більш глибоких дослідженнях еліпсиса (Лобек, МакШейн). У 
працях з історії синтаксису китайської мови випущенню сполуч-
ників відводиться незначне місце, найчастіше воно зводиться до 
еліпсиса службових частин мови. Крім того, це явище у сучасній 
лінгвістиці частіше відносять до типу синтаксичного зв’язку, а 
не до різновиду еліпсиса. До чого ж насправді цей феномен 
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ближчий: до випущення чи до зв’язку? Вирішення цієї дилеми 
цілковито залежить від принципів, за якими відбувається аналіз 
мовного матеріалу, та від усталених уявлень про граматичну 
структуру тієї чи іншої мови. Так, китайські лінгвісти до 90-х рр. 
були схильні розглядати це явище як різновид синтаксичного 
зв’язку, а саме семантичний зв’язок “意合法”, що функціонує не 
тільки на рівні словосполучень, а й навіть слів (Чжао, Ван, У). 
Згодом, із поширенням популярності генеративної граматики 
Хомського, увага дослідників перейшла на інші аспекти та типи 
еліпсиса – опущення дієслівного звороту, іменникового звороту 
тощо.

Наскільки ж виправдане таке ігнорування дослідниками кон-
струкцій асиндетичного типу та еліпсиса “дрібних часток” (minor 
parts of speech за визначенням McShane) загалом з огляду на су-
часні досягнення у сфері вивчення синтаксису? І що є причиною 
цієї ситуації? Що стосується китайської мови, то можна припус-
тити, що насамперед приводом для цього є невизначеність по-
ложення категорії частин мови. Через специфіку морфології 
китайської мови на сьогодні немає одностайності серед китаїстів 
щодо того, де пролягає межа китайського слова. Найбільш адек-
ватним і досі можна вважати розділення на实词та 虚词 – “повні” 
та “порожні”, або повнозначні та службові, запропоноване ще 
Сюй Шенем. Також існує кілька доволі функціональних класифі-
кацій частин мови, запропонованих пізніше, проте більшість із 
них засновані на поняттях, запропонованих чи запозичених з 
індо-європейських мов. Але вони виявляються ефективними 
виключно в межах певної наукової парадигми, в інших випад-
ках – накопичення виключень із правил робить їх громіздкими та 
недієвими. Із сучасних теорій частин мови у китайській мові од-
нією з найбільш цікавих є запропонована Курдюмовим модель 
“позиційної” або “діапазонної” граматики (Курдюмов). Хоча цей 
розподіл меншою мірою враховує особливості живого мовлення, 
більше спираючись на літературну мову. А конструкції з випуще-
ними сполучниковими елементами найбільш характерні саме для 
усного спонтанного мовлення.

Таким чином, поняття “складне безсполучникове речення” не 
розглядається сучасними синтаксичними теоріями як різновид 
еліпсиса. Проте, якщо розглянути це явище на іншому, фонологіч-
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ному, рівні, подібність між випущенням сполучників та головних 
членів речення очевидна. Про це вже неодноразово було згадано у 
працях із різних лінгвістичних дисциплін (Rowles, McShane, Wu, 
Li). І, хоча при цьому часто відсутні деталізовані описи речень із 
таким синтаксичним зв’язком, фактичні дані, отримані з мовного 
матеріалу, свідчать про аналогічність просодичних контурів у ви-
пущенні як другорядних, так і головних членів речення. Натомість, 
їм протиставляється анафора (Лі, Томпсон, Пан) як явище, що час-
то супроводжує еліпсис. Особливо типове це протиставлення для 
сучасних послідовників генеративізму. Крім того, ця закономір-
ність у зв’язку між синтаксичним та фонологічним рівнями мов-
лення відмічена у таких мовах, як англійська, іспанська, російська, 
китайська тощо. Отже, найбільш чітке визначення для складного 
безсполучникового речення можна вивести, насамперед, саме з 
його просодичних ознак, а в синтаксичному плані суттєву різницю 
між кількома простими реченнями та одним складним безсполуч-
никовим встановити практично неможливо.

Іншим критерієм для виокремлення речень такого характеру є 
семантичний аналіз. Він менш ефективний при аналізуванні ве-
ликих обсягів мовлення, проте може бути логічним доповненням 
застосування просодичного підходу. У такому випадку просодич-
ний контур виступає первинною ознакою, семантичний – вторин-
ною, а синтаксичний аналіз вже може виявити певні закономір-
ності на цьому рівні. Серед останніх тенденцій аналізу еліптичних 
конструкцій дедалі поширенішими стають дослідження опущен-
ня членів речення із прив’язкою до фокуса (Gengel, Li). Саме тут 
значеннєвий фактор набуває особливої ваги. Але застосовування 
запропонованих цими авторами методик до випадків із семантич-
ним зв’язком між кількома простими реченнями, або, інакше ка-
жучи, до асиндетичних конструкцій, не є доцільним, оскільки 
розгляд фокуса в таких реченнях найчастіше проявляється у пере-
міщеннях та випущеннях дієслівного та іменникового звороту. 
Сполучники тут не відіграють суттєвої ролі.

Окремої уваги заслуговує специфіка мовного матеріалу, на 
основі якого відбуваються дослідження такого явища, як випу-
щення елементів речення. Варто відзначити, що цілком типово 
для генеративної граматики розглядати мовні явища з точки зору 
припустимості чи неприпустимості вжитку. Разом із тим, матеріал 
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для цього відбирається здебільшого з літературної мови, набагато 
рідше для цього використовуються приклади із живого спонтан-
ного мовлення, котре містить в собі багато неоднозначних явищ у 
сенсі дотримання правил мови. При цьому саме такий різновид 
мовного матеріалу представляє найбільший інтерес при дослі-
дженні таких “нетипових” і водночас розповсюджених феноме-
нів, як безсполучниковий зв’язок у складних реченнях, випущення 
членів речення тощо. Саме в непідготованому усному мовленні 
можна достатньо чітко та ефективно вичленити такі структури, 
зокрема завдяки тому, що вони мають доволі легко впізнавані 
просодичні контури. Звичайні методи, які пропонує генеративна 
лінгвістика, натомість зводяться до синтаксичного аналізу, що, у 
випадку з китайськомовним матеріалом, найімовірніше, спричи-
нить зарахування таких структур до простих, непов’язаних між 
собою речень. Це пояснює практичну відсутність такого поняття, 
як асиндетон у сучасних граматичних дослідженнях китайської 
мови, особливо якщо взяти до уваги, що генеративна граматика є 
домінуючою лінгвістичною теорією в КНР.

Цілком очевидно, що лише частина дослідників синтаксису 
китайської мови зосереджувала увагу на такому типовому явищі, 
як еліпсис та безсполучниковий зв’язок як його різновид зокре-
ма. Серед розглянутих праць, присвячених цьому аспектові мови, 
деякі містять приклади та описи випадків опущення сполучників 
у складних реченнях, проте їх не відносять до явища еліпсиса. 
Частіше термін 省略 вживають для означення цього явища у мові 
веньянь чи байхуа. Крім того, китайські дослідники синтаксису 
менш схильні до теоретичного осмислення феноменів синтак-
сичного рівня, а частіше обмежуються наведенням прикладів із 
літературних джерел чи повсякденного мовлення, не надаючи 
тлумачення, а просто констатуючи факти. Західні дослідники, 
чимала частина котрих є адептами генеративної граматики, 
схильні вдаватися до більш деталізованих описів специфічних, 
іноді рідкісних випадків у зміні порядку членів речення чи поле-
мізувати із приводу наявності та можливості існування частин 
мови в китайській мові. Загалом, наразі неоднозначними й нада-
лі є формулювання таких понять, як “еліпсис”, “безсполучнико-
вий зв’язок” чи “семантичний зв’язок”. Однак, найімовірніше, ця 
проблема не може бути вирішена доти, доки під питанням зали-
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шається визначення меж слова та частин мови в китайській мові. 
Тому на сьогодні немає одностайності в цих питаннях навіть серед 
учених, що дотримуються однакових принципів та методів до-
сліджень. У кожному окремому випадку, що ми розглянули в цій 
статті, науковець оперував своєю системою термінів, що не збі-
гається з іншими або має відповідники тільки в деяких пунктах.
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ЩОДО ПРОЦЕДУРИ РОЗГЛЯДУ ДОКУМЕНТІВ
ТАТАРСЬКОЇ ЗНАТІ В ТАВРІЙСЬКОМУ

ДВОРЯНСЬКОМУ ДЕПУТАТСЬКОМУ ЗІБРАННІ

Найбільш ранні справи в фонді “Таврійського Дворянського 
Депутатського Зібрання” Державного архіву Автономної респуб-
ліки Крим (ф. 49), що стосуються надання татарській знаті дво-
рянського титулу, датуються початком 90-х років ХVIII ст., тобто 
ще до створення Таврійської губернії і Таврійського Дворянського 
Депутатського Зібрання (далі ТДДЗ). Очевидно, справи, що сто-
сувалися дворян Таврійської губернії, передавалися після її ство-
рення до ТДДЗ із Новоросійської губернії.
Про те, що така передача дійсно відбувалася, свідчить справа 

1804 року “О переводе дворянских документов в связи с разделе-
нием Новороссийской губернии в Таврическое дворянское собра-
ние. Списки и родословные дворян” [ГААРК, ф. 49, д. 114, 11 л.]. 
Новоросійська губернія, центр якої розташувався в м. Єкатери-
нославі з 1797 по 1802 роки – м. Новоросійськ (нині м. Дніпро-
петровськ), в 1802 році була розділена на три губернії – Мико-
лаївську, Єкатеринославську і Таврійську.
З матеріалів, що містяться у вищеназваній справі, стає зрозу-

міло, що ТДДЗ 30 квітня 1804 року отримало лист-повідомлення 
з Єкатеринославського Губернського Дворянського Зібрання за 
підписом губернського очільника дворянства щодо передачі 
справ дворян колишньої Новоросійської губернії до Таврійської 
губернії. Ці документи надійшли ще до розділу Новоросійської 
губернії і стосувалися дворян тих повітів, що відійшли з Єкате-
ринославської губернії до Таврійської, а саме Сімферопольського 
і Перекопського [ГААРК, ф. 49, д. 114, л. 1]. Очевидно, адміні-
стративно-територіальне упорядкування нових одиниць відбу-
валося поступово, фонд ТДДЗ почав формуватися починаючи з 
1803 року, тобто тільки через рік після створення губернії.
У листі єкатеринославський очільник дворянства повідомляє 

про рішення передати до ТДДЗ як справи щодо дворянського по-
ходження, так і докази за невирішеними справами, а також одну 
справу, за якою було ухвалено рішення й докази, представлені в 
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Герольдію. Відповідні документи були підготовлені й разом з 
описом передані до ТДДЗ з вимогою надати підтвердження їх-
нього отримання [ГААРК, ф. 49, д. 114, л. 1].
У справі міститься опис доказів (із зазначенням кількості ар-

кушів у кожному) з Єкатеринославського Губернського Дворян-
ського Зібрання, що має 4 позиції, 3 з яких не мають відношення 
до татарської знаті, а в 4-й позиції опису зазначено, що передаєть-
ся справа з доказами на 18 сторінках “покійного Крим Гірей Сул-
тана удови Зейнеб хані і дітей її Амет Гірей Султана, Селім Гірей 
Султана, покійного Кази Гірей Султана удови Фатіме хані Кара-
гош сина її Селим? Гирей Султана[,] титулярного радника тата-
ринова Сагадет Гірей Султана і Кутлу Гирей Султана” [ГААРК, 
ф. 49, д. 114, л. 2].
На сьогодні у справі збереглися тільки копії документів за 

першими трьома позиціями опису [ГААРК, ф. 49, д. 114, л. 3–10], 
документи татар відсутні. Але як можна судити з доповіді секре-
таря від 30 квітня 1804 року, всі документи за попереднім описом 
були отримані ТДДЗ, в тому числі й татарські. ТДДЗ повідомило 
Єкатеринославське Дворянське Зібрання про отримання доку-
ментів згідно з описом і долучило їх до тих документів, що пода-
ються в ТДДЗ разом із зверненнями [ГААРК, ф. 49, д. 114, л. 11]. 
Можливо, документи були передані до окремої справи або справ 
татарської знаті.
Якщо проаналізувати в кількісному відношенні справи щодо 

дворянства татар із фонду ТДДЗ, що значаться під 1803 роком, 
то їх налічується 63 – з них 2 справи 1791 року, 1 справа 
1794 року, 1справа 1796 року і 59 справ, розпочатих у 1797 році. 
Об’єднує ці справи те, що вони, як правило, невеликі за об’є-
мом – мають від 1 до 3 листів, а також тільки дату відкриття 
справи за першим документом, що міститься в ній, і не мають 
дати закінчення, тобто закриття справи. Таким чином, справи 
містять, як правило, по одному або по два документи – в основ-
ному це звернення щодо надання дворянського титулу, що зали-
шилися без розгляду.
Справи, що значаться за описом під 1804 роком, є вже біль-

шими за об’ємом і мають початкову і кінцеву дати, причому, як 
правило, дата початку справи відповідає рокові, за яким вона зна-
читься в описі.
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Ще одним прикладом того, що справи з Новоросійської губер-
нії в Таврійську були передані не одразу, є справа “О неутверж-
дении в дворянском звании лиц. Список не доказавших свое 
дворянское происхождение” [ГААРК, ф. 49, д. 219, 10 л.].
Таврійська губернська казенна експедиція в листі від 2 липня 

1808 року за № 2729 повідомляє ТДДЗ про отримання з Новоро-
сійського губернського правління копій свідоцтв різних осіб, що 
засвідчують їхнє походження від благородних предків (татар по-
між цих осіб немає). Як зазначається у листі Таврійської гу-
бернської казенної експедиції, надіслані свідчення вимагають 
додаткової інформації, а саме: сімейних списків із зазначенням 
віку, сімейного стану, кількості членів родини, сімейних статків. 
Вимоги щодо надання додаткової інформації були надіслані пові-
товим очільникам дворянства [ГААРК, ф. 49, д. 219, лл. 1–10].
Слід зазначити, що, очевидно, дворянські зібрання на початку 

ХІХ століття ще не мали чітко визначеної процедури як розгляду 
таких документів, так і прийняття рішень у справах, що стосува-
лися дворянства й особливо дворянства татарської знаті. Про це 
свідчить справа “О присылке в департамент Герольдии дворян-
ских родословных книг” [ГААРК, ф. 49, д. 209, лл. 3–4]. У ній 
містяться матеріали щодо указу Герольдії від 28 листопада 
1807 р., який надійшов до Дворянського Депутатського Зібрання, 
і в якому йшлося про те, що ще 20 квітня 1805 року Дворян-
ським Депутатським Зібранням було наказано надсилати дво-
рянські родоводи у встановленому порядку, і наголошувалося, 
що від деяких Зібрань родоводів не надійшло [ГААРК, ф. 49, 
д. 209, 5 л.].
Указом визначено, що ДДЗ повинні надіслати родовідні кни-

ги із зображенням гербів і родоводами, а також в стислі терміни 
представити в алфавітному порядку списки щодо того, які саме  
фамілії і в яку частину родовідної книги внесені на сьогодніш-
ній день [ГААРК, ф. 49, д. 209, лл. 1–2]. ТДДЗ вирішило наді-
слати в Герольдію в алфавітному порядку списки про внесення 
фамілій до родовідної книги, про що 20 березня 1808 року пові-
домило Герольдію відповідним рапортом [ГААРК, ф. 49, д. 209, 
лл. 3–4].
Ще одним прикладом невідпрацьованості процедури розгля-

ду документів такого виду в ТДДЗ і постійного ускладнення її 
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владою, шляхом видання різноманітних роз’яснень, циркулярів, 
доповнень, законів урядового Сенату, може бути справа “О при-
сылке из Герольдии дел Сарандова, Папандопула, Папахристо-
вых и Ширинских” [ГААРК, ф. 49, д. 1546, л. 81].
Справа складається з 4 справ, повернутих із Герольдії; також 

в ній міститься указ із Герольдії від 29 липня 1840 року щодо 
повернення в ТДДЗ справ родів Сарандова, Папандопула, Па-
пахристових і Ширінських для доповнення документами згідно 
із Законом від 27 березня 1840 р. [ГААРК, ф. 49, д. 1546, л. 1].
Матеріали справи про дворянство Ширінських, а саме капі-

тана Алі мурзи, почали розглядатися Депутатським Зібранням 
ще у 1829 році [ГААРК, ф. 49, д. 1546, лл. 13–20а]. 16 квітня 
1831 року ТДДЗ направило у Правлячий Сенат по Герольдії ра-
порт про хід розгляду цієї справи і з ним копію рішення ТДДЗ 
від 24 серпня 1829 року про внесення Алі мурзи Ширінського у 
ІІ частину родовідної книги.
У рапорті йдеться про те, що ТДДЗ розглянуло документи, 

представлені поміщиком капітаном Алі мурзою Ширінським 
для доказу дворянства, а саме: указ від 12 травня 1796 р. на ім’я 
князя П. О. Зубова про пожалування йому земель, припис князя 
П. О. Зубова колишньому правителю Таврійської області й від-
критий лист із цього приводу, указ державної комісії від 11 лип-
ня 1810 р. про пожалування Ширінському капітанського чину, 
службовий атестат із формулярним списком. На основі цих до-
кументів 24 серпня 1829 року ТДДЗ винесло рішення про вне-
сення капітана Алі мурзи Ширінського у ІІ частину родовідної 
книги Таврійської губернії. У зв’язку з тим, що докази про дав-
нє походження роду Ширінів були представлені на розгляд Ге-
рольдії ще Комісією з розгляду магометанських та грецьких 
родів, Алі мурза Ширінський вноситься в родовідну книгу не за 
древністю походження, а за пожалування йому на військовій 
службі чину капітана і нерухомого майна (маєтку) [ГААРК, 
ф. 49, д. 1546, лл. 14–14об.].
У копії рішення ТДДЗ про внесення Алі мурзи Ширінського 

у ІІ частину родовідної книги Таврійської губернії, яка також 
була надіслана в Сенат по Герольдії, міститься більш конкретна 
інформація, які саме документи розглядалися на засіданні, і це 
дає можливість скласти уявлення про послужний список, сімейний 
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стан і майнові статки Алі мурзи Ширінського [ГААРК, ф. 49, 
д. 1546, лл. 15–18].
Катерина ІІ указом від 12 травня 1796 р. на ім’я князя 

П. О. Зубова жалує поручику Алі мурзі в Таврійській області 
3 500 десятин землі із млином (“никому не отданных”) та 5 де-
сятин виноградників у Судаку. Князь П. О. Зубов на основі ука-
зу Катерини ІІ видає розпорядження правителю Таврійської 
області генерал-майору і кавалеру С. С. Жегуліну про виділення 
земель Алі мурзі та видання документа на землю [ГААРК, ф. 49, 
д. 1546, л. 15].

18 лютого 1797 р. на основі указу Катерини ІІ генерал-майор 
С. С. Жегулін у відкритому листі № 366 від 18 лютого 1797 року 
повідомляє про виділення Алі мурзі земель у Феодосійському 
повіті при селищах Бурнаш Чуткін, Чапар Берди, Кора Ассан, 
Сарилар, Корсіут (Корш(м)ут) Келеш (Келеги, Келечи), Аю-Бел-
лі, Байтю Решек, Багалчік, Беш Куча, Чіпар, Ахмед Елі, Сеід Елі, 
Бахче Елі, Уйсюль Кум, Чече, Рачиш(м) Калгалик Ери, частину 
землі при селищі Ум Кепе, а при селищі Чутку – частину млина 
та виключення цих земель із казенного відомства [ГААРК, ф. 49, 
д. 1546, л. 15об.].

11 липня 1810 року командиру Феодосійського кінно-та-
тарського полку поручику Алі мурзі Ширінському присвоєно 
звання капітана, про що свідчить копія указу державної комісії 
від 11 липня 1810 року № 2019 на ім’я генерал-майора артилерії 
О. П. Єрмолова [ГААРК, ф. 49, д. 1546, л. 15об.], а також копія 
припису від 8 серпня 1810 року за № 1421 від О. П. Єрмолова 
Алі мурзі про присвоєння йому звання капітана за “усердие про-
явленное при формировании конно-татарского полка” [ГААРК, 
ф. 49, д. 1546, л. 16].
Похвальний атестат від 18 травня 1815 року за № 2910 та 

підписом генерал-лейтенанта О. М. Бахметьєва був виданий Алі 
мурзі за відмінну службу разом із його полком на кордоні По-
дільської губернії для запобігання місцевості від чуми, яка в цей 
час “лютувала в турецьких володіннях” [ГААРК, ф. 49, д. 1546, 
л. 16].
Формулярний список Алі мурзи від 26 червня 1817 року за 

підписом генерал-майора князя (Кая-бея) К. М. Балатукова свід-
чить, що свій військовий шлях Алі мурза розпочав, вступивши 
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на службу до штату генерала анкера графа П. О. Зубова, йому 
було присвоєно звання поручика 11 травня 1796 року. 5 січня 
1797 року Алі мурза був звільнений зі служби, але після форму-
вання 4-х кримських полків за вибором дворянства Алі мурза 
24 травня 1807 року знову вступив на службу до Феодосійського 
кінно-татарського полку – полковим командиром, 6 липня 1810 ро-
ку йому присвоєно звання капітана за успішне формування полку. 
Алі мурза декілька разів виступав у походи на чолі свого полку, в 
тому числі ніс службу як кордонна варта в Херсонській губернії 
по березі річки Дніпро в липні 1811 року за наказом Херсонсько-
го військового губернатора і кавалера Дюка де Рішельє. За його ж 
наказом Алі мурза проходив службу в липні 1812 року у 2-й За-
хідній армії під командуванням генерала від інфантерії князя 
П. І. Багратіона [ГААРК, ф. 49, д. 1546, л. 16об.].
З 11 травня 1812 року Алі мурза на чолі полку, виконуючи 

секретне розпорядження генерал-майора Г. Д. Іловайського, 
служив у “кордонній противу неприятеля стражі”, тобто вико-
нував прикордонний нагляд у Волинській губернії по річці Буг, 
з 10 липня 1812 року і до дня розпуску полку та відправки у 
Крим 3 червня 1815 року здійснював службу на утриманні кор-
донної стражі Подільської губернії по річці Дністер у 2-й Захід-
ній армії під командуванням корпусного командира і кавалера 
барона Д. Є. Остен-Сакена [ГААРК, ф. 49, д. 1546, л. 16об.].
Як зазначається в формулярному списку, Алі мурза в військо-

вих діях участі не брав, але сприяв припиненню чуми в Балт-
ському повіті в 1813 році, про що йому і було видано похвальний 
атестат, про який йшлося вище [ГААРК, ф. 49, д. 1546, л. 16]. У 
відпустці Алі мурза був у 1810 році 20 днів, штрафів по суду і 
без суду не мав, атестований достойно [ГААРК, ф. 49, д. 1546, 
л. 16об.].
На час складання формулярного списку 26 червня 1817 року 

Алі мурзі було 45 років, мав дружину Фатьму-Султан, сина Амет-
чу 10 років та чотирьох доньок: Сале, Айше, Катче, Арифе – від-
повідно 16, 15, 13, 12 років. У Феодосійському та Перекопському 
повіті володів лісом, землею й іншими угіддями – загалом близь-
ко 10 тисяч десятин, а при селищі Мурзакой, в якому і проживав, 
мав ще і фруктовий сад, а також 3-х душ селян чоловічої статі 
[ГААРК, ф. 49, д. 1546, л. 17].
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У зв’язку з тим, що ТДДЗ розглядало справу роду Ширінських 
у 1820 році і винесла рішення внести Ширінських у 4-ту частину 
родовідної книги (рішення було направлено до Герольдії), то була 
витребувана довідка по цій справі загалом і дані відносно Алі 
мурзи Ширінського. Довідка зазначала, що у 1820 році родона-
чальник роду Алі бей Ширінський подав документи у Комісію з 
розгляду магометанських та грецьких родів, серед яких були гра-
моти та фірмани, родовід та сімейні списки, в тому числі й 
сімейний список Алі мурзи. За сімейним списком 1820 року за-
значалося таке: Алі мурза Ширінський – 46 років, капітан, пол-
ковий командир Феодосійського кінно-татарського полку, прожи-
ває в селищі Мурзакой. Алі мурза має дружину Фатьму-Султан, 
сина Аметчу 13 р. та чотирьох доньок: Сале-Султан – 17 р., 
Айше-Султан – 15 р., Китче-Султан – 14 р., Аріфе-Султан – 13 р. 
Щодо майна зазначено, що Алі мурза із сімейством володіють у 
Феодосійському повіті нерухомим майном при 10 селищах, а 
саме мають орні, сінокісні землі, ліс і фруктові сади – всього 
приблизно 20 тисяч десятин [ГААРК, ф. 49, д. 1546, л. 17; д. 6540, 
л. 77об., Мавріна 2009, 112].
На основі розглянутих документів 24 серпня 1829 року ТДДЗ 

вирішило, що хоча Герольдія не дала відповіді по рішенню 
ТДДЗ щодо Ширінських 1820 року, але Алі мурза Ширінський 
подав на розгляд Зібрання звернення на основі Грамоти 21 квітня 
1785 року, військової служби, військового чину, нерухомого маєт-
ку, що дає право на внесення його із сімейством у 2-гу частину 
родовідної книги Таврійської губернії, про що Алі мурзі була ви-
дана довідка, а копія рішення направлена у Правлячий Сенат по 
Герольдії [ГААРК, ф. 49, д. 1546, л. 18].
Герольдія розглянула справу Алі мурзи Ширінського тільки в 

1840 році, про що свідчить виписка із журналу Тимчасової При-
сутності Герольдії від 12 лютого 1840 року, в якій зазначається, 
що Герольдія розглянула рішення і рапорт ТДДЗ про внесення 
Алі мурзи Ширінського у дворянську книгу, а також навела до-
відку (“справку”) з цього питання, за якою виявилося, що мі-
ністром юстиції було внесено на розгляд Комітету Глав Міністрів 
прохання деяких поміщиків із литовських татар про визнання у 
дворянстві дітей тих із них, які на службі отримали особисто чин 
і ордени, не чекаючи закінчення справи про права на дворянство 
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загалом магометан і греків. Але спираючись на указ імператора 
від 6 червня 1839 року про дозвіл Герольдії у вигляді тимчасо-
вого заходу “не затруднятся удостоверением по требованиям 
Военного и Гражданского начальства о признании в дворянстве 
детей татар, которые приобрели личной службою дворянское 
звание…” Герольдія ухвалила рішення – розгляд справи капітана 
Алі мурзи Ширінського зупинити до вирішення справи загалом 
про права на дворянство магометан і греків [ГААРК, ф. 49, 
д. 1546, лл. 19–20об.].

26 серпня 1840 року ТДДЗ розглядало питання про повернен-
ня з Герольдії справ Сарандова, Папандопула, Папахристових і 
Ширінських (Алі мурзи) та доповнення їх документами згідно із 
Законом від 27 березня 1840 р., тобто доповнення метричними 
свідоцтвами про законність народження, свідченнями щодо су-
димості та штрафів, і ухвалило рішення повідомити про це пол-
ковника Алі мурзу, а також Феодосійського повітового очільника 
дворянства. Відповідний лист було направлено 17 вересня 1840 ро-
ку за № 404 [ГААРК, ф. 49, д. 1546, лл. 32–34].
Тільки 22 лютого 1846 року ТДДЗ отримало відповідь від Фео-

досійського очільника дворянства (після неодноразових звернень 
ТДДЗ з цього приводу), в якому повідомлялося, що листи щодо 
доповнення документів були направлені Алі мурзі 5 жовтня і 
22 грудня 1840 року – відповіді отримано не було. У повіті від-
булися вибори нового повітового очільника дворянства, який 
неодноразово звертався з листами як до поручника Аметчі мур-
зи, сина померлого полковника Алі мурзи Ширінського, так і до 
всіх інших мурз повіту про необхідність доповнення справ про 
дворянство додатковими доказами [ГААРК, ф. 49, д. 1546, 
лл. 44–44об.].

21 травня 1846 року ТДДЗ розглядало на засіданні лист Фео-
досійського повітового очільника дворянства від 18 травня 1846 
та відповідь (отзыв) відставного поручника Аметчі мурзи, що 
всі документи, які були у покійного батька Алі мурзи, було пред-
ставлено в 1820 році в колишню Комісію з розгляду справ маго-
метан і греків, що діяла при Дворянському Зібранні [ГААРК, 
ф. 49, д. 1546, лл. 46, 47, 51–54].
Слід зазначити, що у справі про дворянство роду Ширінських, 

до якої долучило свої документи і сімейство Алі мурзи (спочатку 
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на розгляд у 1820 році, а потім у 1852 році), ніяких додаткових 
даних і свідчень віднайти не вдалося, окрім інформації за сімей-
ним списком. У сімейному списку 1847 року, поданому на розгляд 
у ТДДЗ, зазначалося, що на чолі сімейства померлого полковни-
ка Алі мурзи Ширінського є його син Аметша мурза 39 років 
(поручник у відставці), що проживає в селищі Мурзакой, має 
дружину Каракоз і сина Мустафу 1 р. Його спадкові маєтки роз-
ташовані в селищах Феодосійського повіту, а саме: Мурзакой, 
Сеіт-Елі, Танагельди, Сабан-Боур, Бурундук, Чійкин, Коп-
Кипчак, Джапор-Берди, а також при розореному селищі Есен-
Екі – загалом орної, сінокісної, лісової і садової землі 12 200 
десятин [ГААРК, ф. 49, д. 6540, л. 119]. За ухвалою засідання 
ТДДЗ 1852 року винесено рішення “померлого гвардії полковни-
ка Алі мурзи Ширінського сина поручника Аметчу мурзу і його 
дружину Каракоз ханим” визнати у дворянському званні [ГААРК, 
Ф. 49, д. 6540, л. 125].
Що ж стосується справи про повернення документів Алі мур-

зи, то в ній наявний ще один документ, а саме указ Правлячого 
Сенату від 28 лютого 1858 року, в якому зазначається, що в Сена-
ті розглядалися повідомлення у справах із ТДДЗ, які не отримали 
остаточного рішення, в тому числі це стосується і рішення щодо 
дворянства Алі мурзи Ширінського, указу по якому до цього часу 
отримано не було. Правлячий Сенат навів довідки з цього питання 
й повідомляє ТДДЗ, що Герольдія, виходячи із резолюції 16 лип-
ня 1840 року, керуючись указом Державної ради від 27 березня 
1840 року, передала всі наявні у неї справи магометан і греків, в 
тому числі й Ширінських, до відповідних Зібрань, [ГААРК, ф. 49, 
д. 1546, лл. 55–55об.].
Проаналізовані матеріали показують, що у зв’язку з великою 

кількістю документів, що подавалися як на розгляд ТДДЗ так і 
на розгляд Герольдії, справи розглядалися з великою затримкою, 
а численні додаткові розпорядження, що йшли від влади, 
ускладнювали цей процес.
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ПРИЧИНИ ТА ПЕРЕДУМОВИ
ДАРДАНЕЛЛЬСЬКОЇ ОПЕРАЦІЇ

Військово-морська операція флотів Великої Британії та Фран-
ції у Дарданеллах (лютий-березень 1915 р.) суттєво впливала на 
загальну військово-політичну ситуацію в цей період, питання ви-
значення зовнішньополітичної орієнтації нейтральних держав, 
спроби укладання сепаратного миру Німеччини та Австро-Угорщи-
ни з Росією, а також країн Антанти з Османською імперією. Автор 
цієї статті, стисло викладаючи загальний перебіг подій, пов’яза-
них із Дарданелльською операцією, зупиниться на найбільш 
гострих проблемах, передусім стосовно причин та передумов 
проведення цієї акції, навколо яких ще й досі точаться дискусії 
між дослідниками.
Після переможних дій французько-британських збройних сил 

у битві на Марні (серпень-вересень 1914 р.) німецька армія вже в 
кінці 1914 р. змогла не лише стабілізувати фронт, але й віднови-
ти потужний тиск на позиції західних союзників. Зважаючи на 
досить примарні перспективи домогтися найближчим часом пе-
ремог над німецькими військами, Велика Британія розглядала 
можливості посилити боротьбу із союзниками Берліна і, насам-
перед, Османською імперією. З огляду на це бралося до уваги, 
що у складі британського флоту нараховувалася значна кількість 
лінкорів застарілих типів із міцною бронею і потужною артиле-
рією, які могли завдати приголомшливого удару по береговим 
укріпленням, однак були недостатньо швидкісні та маневрені для 
того, щоб патрулювати у відритому морі й боротися там із сучас-
ними німецькими кораблями дредноутного типу. Тому в Лондоні 
було вирішено використати кораблі цих класів для прориву 
османсько-німецької оборони протоки Дарданелл, що дозволило 
б потім успішно атакувати османську столицю Константинополь 
(Стамбул) [Cruttwell 1934, 206].
Штурм Дарданелл вважався лондонським кабінетом досить 

ризикованим заходом, який, проте, дозволив би союзникам у разі 
успіху вивести з війни Османську імперію, відкрити Чорноморські 
протоки Дарданелли та Босфор (далі – Протоки) для постачання 
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зброї російській армії та експорту російського зерна до західних 
держав, а також зорієнтувати на користь Антанти балканські краї-
ни [Русаков 2003, 131]. Ініціатор цих дій перший лорд Адмірал-
тейства У. Черчілль вважав, що Дарданелльська операція буде 
рушійною силою, яка спонукає Італію до вступу у війну на боці 
Антанти: “Якщо ціла турецька імперія перебуватиме на межі по-
разки, то Італії достатньо буде протягнути руку, щоб зібрати дов-
гоочікувані плоди. Чи змогла б вона тоді залишитись байдужою? 
Я був переконаний, що ключ до італійського рішення був у Дар-
данеллах” [Churchill 1928, 76].
У радянській, а згодом і у сучасній російській історіографії 

сформувався стійкий стереотип: “Головний сенс Дарданелльської 
операції був у її антиросійській спрямованості. Захоплення Кон-
стантинополя та Проток давало Англії можливість ухилитися від 
своїх листопадових обіцянок. Англо-французький блок здобув 
би гарантований засіб убезпечити себе від укладання Росією 
сепаратного миру з Німеччиною, заманюючи царизм отримати 
Протоки зі своїх рук” [Восточный вопрос 1978, 390].
До речі, сучасний український історик К. Русаков також вба-

чає безпосередній зв’язок між обіцянками Лондона щодо задово-
лення прагнень Росії стосовно Проток і планами проведення 
Дарданелльської операції: 25 листопада 1914 р., незабаром після 
того, як Е. Грей пообіцяв Росії врахувати її інтереси в питанні 
Проток, Військова рада Великої Британії обговорила питання 
щодо наступу, який, як заявив У. Черчілль, “дозволить нам (бри-
танцям. – Прим. авт.) диктувати умови в Константинополі” [Ру-
саков 2003, 127].
Варто зауважити, що, як свідчить телеграма С. Сазонова по-

слу в Парижі О. Ізвольському від 6 грудня 1914 р., на той час 
активно зондувала можливості укладання миру з Росією насам-
перед віденська дипломатія. Російський міністр закордонних 
справ таким чином реагував на це: “У будь-якому разі почин та-
ких переговорів повинен належати Австрії, і нам необхідно буде 
вислухати її пропозиції до того, як сформулювати наші умови” 
[Сазонов – Извольский 6 декабря 1914, 88]. Тобто С. Сазонов 
вважав за можливе початок таких перемовин.
За інформацією грецького посла у Петрограді І. Драгуміса, як 

він писав у листі до прем’єр-міністра Греції Е. Венізелоса 4 січня 
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1915 р., можливості укладання сепаратного миру з Австро-Угорщи-
ною обговорювали Голова Ради Міністрів І. Горемикін із Мико-
лою ІІ. Грецький дипломат наголошував, що Відень, як і Берлін, 
“задля того, щоб зберегти власні території, схильні визнати за 
Росією право на Протоки” [Dragoumis – Venizelos 4 janvier 1915, 
88]. Враховуючи інтенсивні близькі взаємини між Е. Венізело-
сом та британським урядом, можна стверджувати, що про ці 
стосунки знали і у Лондоні. Тому досить слушною є думка істо-
рика М. Покровського, що, домовившись із Віднем про сепарат-
ний мир, Петроград значно послабив би зв’язок Османської 
імперії з Німеччиною, унеможлививши їх сполучення через су-
ходіл, і зміг би змусити Порту погодитися на вирішення проблеми 
Чорноморських проток згідно російських вимог. Таким чином, 
для союзників Росії виникала загроза, що після цього царський 
уряд буде позбавлений стимулу вести виснажливу боротьбу з 
Берліном [Покровский 1931, 170]. Це занепокоєння посилили 
приголомшливі поразки російських військ від німецької армії на 
початку 1915 р.
Хоча ідею взяти під контроль Протоки та османську столицю 

раніше за росіян (щоб використовувати цей аргумент у подаль-
ших відносинах із Петроградом) можна вважати одним із моти-
вів цих дій лондонського кабінету, однак, на нашу думку, як 
свідчить подальший розвиток подій, надто спрощено було б роз-
глядати Дарданелльську операцію переважно як засіб не дозво-
лити Росії отримати, незважаючи на обіцянки Лондона, контроль 
над Протоками, принаймні до завершення війни [Машевський 
2010, 592–671].
У цьому контексті варто наголосити на тому, що конкретних 

офіційних зобов’язань із боку британської дипломатії щодо ви-
рішення цього питання, на той час, ще не було. Першого лорда 
Адміралтейства У. Черчілля, у будь-яких діях якого радянська 
історіографія, а досить часто і сучасні російські та частково 
українські історики традиційно вбачають антиросійський під-
текст, більше цікавили військово-стратегічні перспективи бо-
ротьби з Німеччиною та її союзниками. Зокрема Дарданелльська 
операція розглядалася ним, насамперед, як засіб завдати шкоди 
пронімецькому угрупованню держав, вивівши з війни одного з 
його членів, що змінило б на користь Антанти загальну ситуацію 
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у боротьбі двох військово-політичних альянсів [Churchill 1928, 
110]. Варто також у цьому контексті згадати, що союзницьке 
командування неодноразово пропонувало Росії у разі успіху бри-
тансько-французьких військ на Дарданеллах атакувати Босфор, 
на берегах якого, власне, і знаходився Константинополь [Айрапе-
тов 2002, 213; Сазонов – директор дипломатической канцелярии 
7 марта 1915, 40]. Характерно, що коли У. Черчілль вперше за-
пропонував британському уряду, а саме 25 листопада 1914 р., 
проведення Дарданелльської операції, то він тоді мотивував це 
необхідністю завадити османським військам сконцентруватися 
для наступу у єгипетському напрямку [Macfie 1993, 57].
Варто також акцентувати увагу на тому, що якомога швидше 

відкриття Проток було вкрай необхідне насамперед російській 
економіці задля відновлення її експортних можливостей та цар-
ській армії, що ставала дедалі менш неефективною через не-
достатню кількість боєприпасів [Graves 1971, 152]. Для прикладу, 
можна згадати телеграму російського головнокомандувача вели-
кого князя Миколи Миколайовича до паризького кабінету, у якій 
він повідомляв про те, що очолювана ним армія негайно потре-
бує 5 млн. гвинтівок, і якщо Франція не надасть такої допомоги 
його країні, то це матиме фатальні наслідки для російських 
збройних сил. Таку термінову потребу у величезній кількості 
боєприпасів великий князь пояснив тим трагікомічним фактом, 
що він розраховував на цю зброю, яка, за документами, перебу-
вала на балансі російської армії, однак, як виявилось насправді, 
її не було на військових складах [Iswolski – Sasonow 20 Januar / 
2 Februar 1915, 157]. Безумовно, стільки зброї у стислі терміни 
найоперативніше можна було доправити до Росії лише через 
Чорноморські протоки у разі їхнього відкриття унаслідок успіху 
Дарданелльської операції.
Важливо звернути увагу на те, що одним із мотивів, що спо-

нукав британський уряд до проведення військово-морської опе-
рації в Дарданеллах, було занепокоєння ситуацією на кавказькому 
фронті. Оскільки на момент вступу у війну Османської імперії 
близько половини російської кавказької армії вже було перебазо-
вано на Захід, то у листопаді 1914 р. ситуація на російсько-
османському фронті складалася не на користь росіян [Емец 1999, 
318; Емец 1977, 116]. За таких умов у Лондоні та Парижі посили-
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лися побоювання, що незважаючи на їхнє прохання, царський 
уряд під впливом цих обставин змушений буде рятувати свій кав-
казький фронт за рахунок частини військ, зосереджених проти 
Німеччини, що знову ж таки дозволить німцям послабити свої 
позиції на Сході й активізувати наступ на Заході, який союзники 
й так ледь стримували.
Скрутне становище кавказької армії змусило навіть очільника 

російських збройних сил великого князя Миколу Миколайовича 
18 (31) грудня 1914 р. звернутися за допомогою до британського 
та французького головнокомандувачів через британського гене-
рала Вільямса, який перебував у Ставці, “вплинути на Туреччину 
у найбільш чутливих її місцях. У Туреччини таких місць бага-
то, – наголошував російський головнокомандувач, – де вплив на 
неї може з гаком компенсувати її успіхи на Кавказі, навіть змуси-
ти забути про ті успіхи, перетворивши підйом бойового духу в 
паніку” [Кудашев – Сазонов 18 / 31 декабря 1914, 129].
У західній літературі досить поширена думка, зокрема крас-

номовно сформульована британським дослідником С. Круттвел-
лом, що вищезгадане прохання росіян до західних союзників про 
дії проти Османської імперії, які допомогли б їхній кавказькій 
армії, стало тим маленьким зернятком, із якого стрімко виросло 
високе дерево масштабних військово-морських дій у Дарданел-
лах, оскільки воно потрапило на сприятливий ґрунт британської 
політики [Cruttwell 1934, 206]. Дійсно, воно мало важливий вплив 
на внутрішньополітичні дискусії у Великій Британії. Ініціатор 
штурму Дарданелл Перший лорд Адміралтейства У. Черчілль 
отримав додатковий аргумент у боротьбі із впливовими в полі-
тичних та військових колах опонентами [Churchill 1928, 74–81; 
Cruttwell 1934, 207–209]. 13 січня 1915 р. на засіданні Військової 
ради Великої Британії було прийнято принципове рішення про 
проведення Дарданелльської операції [Русаков 2003, 129]. Цей 
вищий військово-політичний орган 29 січня 1915 р. затвердив за-
гальні плани та терміни проведення вищезгаданої військової ак-
ції [Séance du Comité de Guerre 28 janvier 1915, 105].
Паризький кабінет висловив невдоволення, що Лондон не по-

радився з ним ще до того, як приймати рішення стосовно штурму 
Дарданелл [Dontas 1987, 29]. Французькі адмірали, за свідченням 
британського посла в Парижі Ф. Берті, “вважали цю акцію необ-
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ґрунтованою, недостатньо підготовленою й дуже ризикованою” 
[Берти 1927, 57].
Водночас Париж усвідомлював, що його самоусунення від 

участі у військових операціях на Протоках може зумовити те, що 
у разі їхнього успіху, Велика Британія може здобути переважаю-
чий вплив у цьому регіоні, посиливши його за рахунок залучен-
ня до цієї акції зорієнтованих на неї балканських держав. 
Перспектива російської підтримки дій британських збройних 
сил, що могло дозволити царському уряду встановити повністю 
чи частково свій контроль над османською столицею, викликала 
не менше занепокоєння на берегах Сени. Адже Константинополь 
був центром економічної та фінансової діяльності французького 
капіталу на Близькому Сході. Тут були досить сильно поширені 
французькі культурні, освітні, духовні впливи та традиції [Вест-
ник Европы 1915, 284–286]. Привабливим для паризького кабіне-
ту було й те, що головний тягар у підготовці та здійсненні цієї 
масштабної військової акції повинна була взяти на себе саме Ве-
лика Британія [Берти 1927, 57]. Під впливом всіх цих чинників 
вже на початку лютого 1915 р. більшість міністрів паризького ка-
бінету висловлювалися за активну участь французького флоту у 
Дарданелльській операції, і французький уряд, зрештою, дав на 
це свою згоду [Anderson 1965, 322; Churchill 1928, 76–77].
Лондон намагався залучити до операцій на Чорноморських 

протоках крім Парижа і царський уряд, щоправда, на дещо від-
мінних умовах від свого французького союзника. 19 січня 1915 р. 
перший лорд Адміралтейства У. Черчілль надіслав російському 
головнокомандувачу великому князю Миколі Миколайовичу лис-
та у, якому повідомляв, що у відповідь на його звернення від 
18 (31) грудня 1914 р. задля підтримки російської армії на Кавка-
зі завдати ударів по Османській імперії в інших місцях британ-
ський уряд вирішив спробувати взяти штурмом Дарданелли. 
У. Черчілль наголошував: “Адміралтейство сподівається, що ро-
сійський уряд посприяє цій операції, надіславши свої війська у 
слушний момент до Босфору. Було б бажано, щоб російське втру-
чання почалося після того, як ми зруйнуємо потужні зовнішні 
форти Дарданелл, щоб, якщо ми зазнаємо невдачі, це не мало 
зворотного ефекту для російської сторони” [Premier Lord d’Ami-
rauté – Grand Duc Nicolas 19 janvier 1915, 78].
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Це офіційне повідомлення про проведення Дарданелльської 
операції значно посилило підозри царського уряду, що західні 
союзники можуть не дослухатися до його побажань стосовно 
Чорноморських проток [Anderson 1965, 323; Fuad 1928, 127]. 
Звичайно, як британська, так і французька дипломатії протягом 
передвоєнних років привчили Петербург не довіряти їхнім обі-
цянкам у питанні Проток, оскільки вони, запевняючи царський 
уряд про свою сприятливу позицію, коли дійсно виникали реальні 
можливості для перегляду режиму Босфору та Дарданелл на ко-
ристь Росії, наприклад, під час боснійської кризи [Депеша Нели-
дова 2 / 15 октября 1908, 102; Bülow – Wilhelm II 22 Oktober 1908, 
202; Cambon – Pichon 13 oсtobre 1908, 829] чи італійсько-турецької 
війни [Grey – Bertie 18 November 1911, 323; Marschall – Auswär-
tige Amt 6 Dezember 1911, 218], всіляко уникали цього під будь-
якими приводами.
Об’єднана британсько-французька ескадра розпочала Дарда-

нелльську операцію 18 лютого 1915 р. і змогла протягом кількох 
днів вивести з ладу зовнішні форти і відкрити собі таким чином 
шлях для просування всередину Дарданелл. Союзницькі траль-
щики почали безперешкодно звільняти від мін вхід до Проток 
[Коленковский 1938, 30–37; Пуанкаре 2002, 491]. Перспективи 
встановлення контролю британських та французьких військово-
морських сил над Чорноморськими протоками та згодом Констан-
тинополем мали значний вплив як на нейтральні країни, так і на 
політику царського уряду. Балканські держави, насамперед Гре-
ція, а також Італія, отримали стимул для того, щоб, вступивши у 
війну, розділити із західними союзниками плоди їхньої спільної 
перемоги. Водночас саме цього побоювалася російська диплома-
тія, передбачаючи, що до претензій Лондона та Парижа на вплив 
стосовно омріяних царським урядом територій може додатися ще 
й бажання інших держав взяти участь у визначенні долі Констан-
тинополя та Проток. Тому С. Сазонов неодноразово звертався до 
російського командування із запитами щодо можливості (у разі 
необхідності) проведення десантної операції на Босфорі, задля 
гарантування непорушності там російських інтересів. Однак він 
отримував відповідь, що такі дії неможливі через відсутність до-
статньої кількості транспортних засобів та незадіяних на фронтах 
військ [Айрапетов 2002, 210–212; Васильева 2003, 162–163].
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Варто зауважити, що британська дипломатія намагалася пере-
конати царський уряд у безпідставності його побоювань, що 
Дарданелльська операція може завадити забезпеченню його пла-
нів щодо Проток. У такому контексті можна розглядати виступ 
Е. Грея у британському парламенті 25 лютого 1915 р., у якому він 
заявив, що Росія повинна в результаті війни отримати вільний 
вихід до Середземного моря [Бенкендорф – Сазонов 12 / 25 фев-
раля 1915, 241–242]. Однак ці зусилля керівника Форін офісу мали 
зворотній ефект і викликали неабияке роздратування Петрогра-
да, який обурювався, що Лондон відверто нехтує його прагнен-
нями та начебто своїми обіцянками [Вестник Европы 1915, 
348–350; Пуанкаре 2002, 496; Phillipson 1917, 206].
Суперечності між Росією та її західними союзниками щодо 

Проток та Константинополя не дозволили Антанті використати 
сприятливі для неї можливості укладання сепаратного миру з 
Османською імперією. Як писав у своїх мемуарах президент 
Франції Р. Пуанкаре, вже на початку 1915 р. виникла така нагода. 
У січні 1915 р. серед значної частини правлячої молодотурецької 
партії “Єднання та прогрес” поширилися настрої щодо необхід-
ності виходу їхньої країни з війни. Ці політики увійшли у зноси-
ни з чиновником російського Міністерства закордонних справ 
Б. Серафімовим, який був залишений у османській столиці при 
італійському посольстві, й повідомили його про вищезгадані тен-
денції і просили дізнатися, як до цього поставиться Росія. Вони 
наголошували на одній своїй умові щодо початку переговорів 
про сепаратний мир – збереженні Константинополя та Проток за 
Османською імперією. Однак “20 (7) січня 1915 р., Б. Серафі-
мову було наказано з Петрограда, що не потрібно вступати у 
жодні переговори” [Пуанкаре 2002, 781; Серафимов – Гулькевич 
30 / 17 января 1915, 145–148].
Майже одночасно з цими подіями лідери впливової осман-

ської ліберальної партії, яка традиційно орієнтувалася на Лондон 
та Париж, намагалися контактувати через грецького прем’єр-
міністра Е. Венізелоса із британським урядом. Вони заручилися 
підтримкою командира першого корпусу османської армії, розта-
шованого у Константинополі, Мехмед-Алі-паші. Цей полководець 
“запропонував влаштувати державний переворот у Константино-
полі, вигнати німців і укласти мир. Але й ця група висувала 
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обов’язкову вимогу – збереження Константинополя та Проток, а 
також азійських володінь за Туреччиною” [Пуанкаре 2002, 781]. 
Досить слушною є думка британського дослідника А. Макфі, 

що в той час, коли Німеччина розглядала Росію як найбільш 
слабку ланку Антанти й тому вважала її найзручнішим партне-
ром для укладання сепаратного миру, Лондон та Париж таким же 
чином сприймали Османську імперію. Проте британська та 
французька дипломатії змушені були балансувати задля того, 
щоб, домовляючись із Османською імперією, не зіпсувати відно-
сини з Росією [Macfie 1993, 73]. Міністри закордонних справ 
Великої Британії та Франції Е. Грей та Т. Делькассе, хоча й вста-
новили зв’язок як з османською опозиційною ліберальною партією, 
так і з урядовими колами, проте утримувалися від конкретних 
обіцянок стосовно територіальної цілісності Османської імперії 
і, насамперед, щодо належності Константинополя. Більш того, 
британський посол у Петрограді Дж. Бьюкенен за дорученням 
Е. Грея повідомив про це С. Сазонова, наголосивши, що “обіцян-
ка Росії щодо Константинополя та Проток залишається в силі”. 
Однак, як стверджував Р. Пуанкаре, російський міністр закордон-
них справ не надто довіряв цим запевненням, “побоюючись, що 
перспективи укладання миру з Туреччиною можуть спонукати 
Англію відмовитись від своєї обіцянки” [Пуанкаре 2002, 781; 
Macfie 1993, 73]. 
Згідно міркувань британського посла в Парижі Ф. Берті, його 

розмова з О. Ізвольським від 12 січня 1915 р. свідчила, що серед 
російської дипломатії були досить поширеними сподівання, що у 
Константинополі вибухне революція проти молодотурків, і Росія 
скористається цим, щоб увійти у османську столицю під приво-
дом забезпечення порядку [Берти 1927, 45]. Характерно, що сам 
Ф. Берті вважав, що не варто поспішати втручатися в ці процеси 
й потрібно “дозволити ворогуючим сторонам вирізати один од-
ного” [Берти 1927, 45].
Занепокоєння царської дипломатії, що успішне проведення 

Дарданелльської операції зашкодить російським інтересам, було 
посилено ризиком виходу Порти з війни на неприйнятних для 
Петрограда умовах. Адже у випадку прориву британсько-фран-
цузького флоту через Дарданелли до Константинополя була до-
сить вірогідною можливість того, що опозиційні до правлячого 



Причини та передумови...                                                                            69

молодотурецького режиму впливові політичні сили прийдуть до 
влади шляхом державного перевороту й домовляться з Великою 
Британією та Францією про сепаратний мир. Царський уряд 
усвідомлював, що за такого розвитку подій досить складно буде 
змусити згодом як Порту, так і Лондон та Париж віддати осман-
ську столицю та обидва береги Проток у володіння Росії.
Зважаючи на це, С. Сазонов у кінці лютого 1915 р. таки доміг-

ся згоди лондонського та паризького кабінетів на вироблення 
офіційних умов укладання перемир’я з Османською імперією. 
Згідно з цим документом, передбачалося зокрема: “...3. Негайне 
роззброєння всіх батарей, які вціліли на берегах Босфору та Дар-
данелл. 4. Термінове знешкодження всіх мін, що залишилися у 
Дарданеллах, Мармуровому морі та Босфорі. 5. Згода Порти на 
стоянку союзних ескадр перед Константинополем. 6. Здача тих 
укріплень зайняття, яких командири союзних ескадр визнають 
необхідними для підтримання порядку у Константинополі” [Sa-
sonow – Iswolski 15 (28) Februar 1915, 172].
Незважаючи на це, французька дипломатія протягом березня-

червня 1915 р. у Швейцарії проводила перемовини із Джавід-
беєм – одним із провідних османських політиків. Однак він кате-
горично не погоджувався на захоплення росіянами Проток та 
Османської столиці. Франція, у свою чергу, була вже на той час 
пов’язана обіцянками щодо цього з петроградським кабінетом і 
позбавлена можливості досягнення компромісу у вищезгаданому 
питанні. Британська дипломатія, за свідченням У. Черчілля, вико-
ристовувала надзвичайно великі кошти на підкуп османських по-
літиків під час Дарданелльської операції задля того, щоб відкрити 
Протоки для свого флоту мирним шляхом, уклавши з Портою се-
паратну угоду. Однак ці контакти також були безрезультатними 
через російські вимоги щодо Константинополя та Проток [Macfie 
1993, 74]. Як стверджував Р. Пуанкаре, такі дії царського уряду 
“поховали можливість будь-яких спроб щодо переговорів про се-
паратний мир із Туреччиною” [Пуанкаре 2002, 781].
Варто зауважити, що головнокомандувач російської армії ве-

ликий князь Микола Миколайович звертався 2 березня 1915 р. до 
С. Сазонова та Миколи ІІ із проханням не чинити перепон укла-
данню перемир’я з Османською імперією, оскільки це дозволило 
б Росії перекинути військові контингенти з Кавказу на захід проти 
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німецької та австро-угорської армій, що дозволило б значно по-
ліпшити там ситуацію [Bobroff 2006, 142]. Однак, як досить 
слушно стверджує сучасний американський дослідник проблеми 
Чорноморських проток Р. Боброфф, С. Сазонов, цілком усвідом-
люючи важливість аргументів головнокомандувача та розуміючи 
визначальну роль торгівлі Протоками для російської економіки, 
вважав за доцільне ризикувати і приносити в жертву ці нагальні 
вигоди задля здобуття в майбутньому повного контролю Росії 
над Константинополем та Протоками [Bobroff 2006, 141–142].
Оскільки вирішальна спроба британсько-французького флоту 

прорвати оборону Дарданелл 18 березня 1915 р. виявилася невда-
лою через численні мінні загородження, а також обстріл польо-
вої артилерії, то лондонський кабінет змушений був призупинити 
ці дії [Мурхед 2004, 60–67; Cruttwell 1975, 210–213]. Британське 
командування вирішило продовжити військово-морську операцію 
лише після того, як наземні сили, наступаючи із Галліполійсько-
го півострова, звільнять береги цієї протоки від османсько-
німецьких військ, знищивши форти та приховану артилерію, що 
дозволило б тральщикам безперешкодно ліквідувати мінні поля в 
Дарданеллах [Hamilton – Kitchener 23 mars 1915, 188; Robeck – 
Churchill 25 mars 1915, 189].
Варто наголосити, що навіть домовленість Петрограда з Лон-

доном та Парижем щодо приєднання Константинополя та Про-
ток до Росії після перемоги у війні (березень-квітень 1915 р.) не 
поклала край його застереженням стосовно Дарданелльської опе-
рації, на що сподівалися західні союзники. Царська дипломатія 
21 березня 1915 р. офіційно висловила своє співчуття союзникам 
із приводу їхніх важких втрат під час штурму цієї протоки і ви-
словила сподівання на успішне продовження цих зусиль [Sa-
sonow – Iswolski 8 / 21 März 1915, 179]. Водночас представники 
вищого російського дипломатичного істеблішменту, зокрема по-
сол у Сербії князь Г. Трубецькой, наголошували, що поява військ 
західних держав на Босфорі стане “могилою” для союзу Петро-
града з Парижем та Лондоном, і краще, якщо Протоки залишать-
ся у слабких османських руках [Емец 1999, 335].
Проаналізувавши причини та передумови Дарданелльської 

операції, можна зробити низку висновків та узагальнень. Союз-
ники Росії по Антанті намагалися використати чинник Проток 
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задля того, щоб спрямувати російські зусилля у війні у вигідно-
му для себе напрямку. Водночас варто наголосити, що недоцільно 
розглядати причини проведення британсько-французьким фло-
том штурму Дарданелл у лютому-березні 1915 р. лише як ви-
ключно антиросійську акцію, спрямовану на те, щоб не дозволити 
Росії захопити, принаймні до завершення війни, Константино-
поль та Протоки. Можна стверджувати, що західні союзники 
були занепокоєні тим, що Росія може розпочати сепаратні пере-
говори з центральними державами, домовитись із ними про задо-
волення своїх прагнень щодо Проток і після цього вийти з війни. 
Тому захоплення британсько-французькими збройними силами 
Босфору та Дарданелл унеможливлювало ці перспективи. Вод-
ночас потрібно зауважити, що успішне проведення вищезгаданої 
операції дозволило б відновити судноплавство Босфором та Дар-
данеллами, чого потребували як російська економіка, так і зброй-
ні сили. Важливо звернути увагу на те, що одним із факторів, 
який сприяв рішенню британського уряду провести атаку Дар-
данелл, було звернення головнокомандувача російської армії до 
союзників, щоб вони своїми діями проти Османської імперії від-
волікли її ресурси від російсько-османського кавказького фронту 
й таким чином полегшили там становище російських військ. Го-
ловний ініціатор та організатор Дарданелльської операції У. Чер-
чілль, плануючи цю акцію, насамперед керувався мотивами 
посилення боротьби з ворожим військово-політичним альянсом.
Внаслідок розбіжностей між країнами Антанти, як виявилося, 

було втрачено реальний шанс внаслідок Дарданелльської операції 
відновити судноплавство Протоками, чого вкрай потребувала як 
російська економіка, позбавлена своєї зовнішньої торгівлі, так і 
російські збройні сили, які зазнавали болючих поразок через не-
можливість отримати від своїх союзників достатню кількість 
зброї, боєприпасів та військового спорядження. Таким чином, 
царський уряд, турбуючись вищезгаданим способом про забезпе-
чення собі достатньої винагороди за участь у війні, опосередкова-
но сприяв поразці власної країни, суттєво обмежуючи її ресурси.
Доцільно акцентувати увагу на тому, що домовленості країн 

Антанти (березня-квітня 1915 р.) стосовно приєднання після пе-
ремоги над Німеччиною Константинополя постали на заваді 
укладанню сепаратного миру Османської імперії з Антантою, 



72                                                                                        Машевський О. П.

оскільки політики як із правлячої молодотурецької партії, так і 
опозиції головною умовою цих перемовин вважали збереження 
власної столиці у складі своєї держави.
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СЕМАНТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ
ТУРЕЦЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

ЗІ ЗНАЧЕННЯМ МАНЕРИ МОВЛЕННЯ

Проблеми фразеологічної науки в епоху розвитку етнолінгвіс-
тики і лінгвокультурології перебувають у центрі уваги мовоз-
навців, які акцентуються на компонентах фразеологізмів і їхньої 
культурної конотації, ідеографічних групах і системних явищах 
у сфері фразеології. У наші дні багато науковців зосереджують-
ся на дослідженні польової організації фразеологічних одиниць. 
При цьому виникає необхідність звузити об’єкт дослідження з 
метою поглибленого аналізу однорідного матеріалу. Важливим 
є розкриття глибинних структур семантики фразеологічної оди-
ниці.
Цікавість українських вчених і дослідників пострадянського 

простору до турецької фразеології (М. Г. Букулова), класифіка-
цій по фразеосемантичних полях та складових компонентах 
(І. Л. Покровська, Гюнеш Бахар, Є. Д. Балигіна, Н. О. Самаркіна, 
А. М. Гаріфулліна), зіставного аналізу фразеологічних одиниць ту-
рецької мови із фразеологічними одиницями інших мов (Д. М. Мар-
данова, Л. Г. Хасанова, Н. Д. Піменова) є дуже чітко вираженою. 
Фразеологічним одиницям зі значенням “мовленнєва діяльність” 
присвячені роботи М. К. Артиної, М. Є. Дубової та М. Я. Крим-
ської, проте жодна з цих робіт не відображає мовленнєвої діяль-
ності турецької мови. У звязку з цим дане дослідження, виконане 
на основі аналізу фразеологічних одиниць зі значенням манери 
мовлення, характеризується науковою новизною у сучасній тюр-
кологічній науці.

Актуальність дослідження визначається невивченістю се-
мантики фразеосемантичного поля “мовленнєва діяльність” у су-
часній турецькій мові. Аналіз зазначених фразеологічних 
одиниць є своєчасним із точки процесу пізнання мовних та кон-
цептуальних картин світу різних етносів. Наявні розробки із фра-
зеології турецької мови обмежені виокремленням різних груп 
мовних одиниць, а різниця у значенні та вживанні таких одиниць 
у них не розглядається.
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Об’єктом цього дослідження є фразеологічні одиниці турець-
кої мови фразеосемантичного поля “мовленнєва діяльність” зі 
значенням манери мовлення. Матеріалом наукової розвідки ста-
ли картотеки фразеологічних одиниць “Словника турецьких фра-
зеологізмів” Юсуфа Зії Бахадинли [Bahadınlı 1970], “Словника 
прислів’їв та фразеологізмів” Омера Асима Аксоя [Aksoy 1988], 
“Збірки фразеологізмів, прислів’їв та афоризмів для початкових 
шкіл” Хайреддіна Парлакйилдиза [Parlakyıldız 2005], “Турецького 
словника із прикладами” [Örnekleriyle Türkçe Sözlük 2000, 585], 
“Турецького словника” у двох томах [Türkçe Sözlük 1998]. Крім 
того, приклади застосування турецьких фразеологізмів означеної 
групи були надані безпосередньо інформантом [Чаглаян Йилмаз, 
32 роки, місто Стамбул, вища філологічна освіта].
Мета нашого дослідження полягає у здійсненні семантичної 

класифікації та виокремленні особливостей турецьких фразеоло-
гізмів зі значенням манери мовлення. Для досягнення поставле-
ної мети передбачається виконання таких завдань:

1) класифікація та аналіз досліджуваних фразеологічних оди-
ниць відповідно до наявної в них оцінки мовлення;

2) розгорнута характеристика фразеологічних одиниць відпо-
відно до їхньої семантичної ознаки;

3) визначення ролі компонентів фразеологічних одиниць у 
мовній картині світу турецького етносу.
Для вирішення поставлених завдань використовувалися такі 

методи: метод спостереження над мовним матеріалом, який дає 
можливість простежити за тенденціями функціонування мовних 
одиниць; семантичний аналіз, що висвітлює процеси формування 
значення фразеологічних одиниць; статистичний метод, на осно-
ві якого визначається кількість фразеологічних одиниць виділе-
них мікрогруп. 
Фразеологічні одиниці фразеосемантичного поля “мовленнє-

ва діяльність” зі значенням манери мовлення можна розподілити 
на дві групи: позитивне та негативне забарвлення процесу мов-
лення.
Семантичне значення групи фразеологічних одиниць зі значен-

ням манери мовлення можна репрезентувати як “красномовство”:
ağzına bakan yokluk görmez [Aksoy 1988, 541] (букв. той, хто 

дивиться йому в рот, ні в чому не матиме потреби) – “вміти 
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красиво зображувати очікувані результати (про оптиміста)”, 
“його б вустами мед пити”;

ağzından bal akmak [Parlakyıldız 2005, 14] (букв. литися з рота – 
про мед) – “вести солодкі розмови”, “його б вустами мед пити”; 

bülbül gibi şakımak [Türkçe Sözlük 1998, 367] (букв. співати, як 
соловейко) – “говорити захоплено, красномовно, весело”, “зали-
ватися соловейком”;

dil(ler) dökmek [Parlakyıldız 2005, 45] (букв. плескати язиком 
(язиками)) – “говорити приємне”, “говорити красномовно”, “ще-
бетати соловейком для того, щоб переконати, вмовити когось”;

dilinden şeker şerbet damlamak [Örnekleriyle Türkçe Sözlük 
2000, 585] (букв. капати з язика – про щербет) – “вести солодкі 
розмови”, “солодко говорити”; 

diline kıl dolaşmamak [Bahadınlı 1970, 44] (букв. не заплутаєть-
ся на язиці – про волосину) – “вміти красиво говорити”, “язик 
добре підвішений”.
Фразеологічні варіанти dili tatlı [Örnekleriyle Türkçe Sözlük 

2000, 659] (букв. його язик солодкий), tatlı dil [Türkçe Sözlük 
1998, 2152] (букв. солодкий язик) і tatlı söz [Büyük Türkçe-Rusça 
sözlük 1994, 833] (букв. солодке слово) – “приємна мова”, “слова, 
які не розбивають серце”, “приємні, лагідні (спокійні) слова”. 
Öyle dili tatlı biri ki onunla birlikteyken zamanın nasıl geçtiğini an-
lamıyorum – “У нього настільки приємна мова, що будучи поруч 
з ним, я не відчуваю, як спливає час”. Sorunları tatlı dille konuşur-
sanız tüm anlaşmazlılar ortadan kalkacaktır – “Якщо Ви спокійно 
обговорите всі проблеми, то і непорозуміння зникнуть”.
Людина, яка вміє красиво говорити, зображується так: ağzı ku-

lağına yakın [Aksoy 1988, 540] (букв. його рот знаходиться близь-
ко до вух) – “майстер красиво говорити”, “оратор”; bal dudak 
[Örnekleriyle Türkçe Sözlük 2000, 236] (букв. медова губа) – “со-
лодкомовний”. Вираз ne şeker çiğnedi? [Aksoy 1988, 979] (букв. 
Який цукор він жував?) можна перекласти як “Які солодкі слова 
він говорив?”. Цей вираз використовується з іронією.
Також до цієї групи можна віднести фразеологічні одиниці зі 

значенням “звеличувати кого-небудь”:
arkasını sığamak (sıvazlamak) [Örnekleriyle Türkçe Sözlük 2000, 

143] (букв. гладити його спину) – “вихваляти”, “звеличувати”, 
“бути прихильним до когось”; 
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iyi söylemek (biri için) [Örnekleriyle Türkçe Sözlük 2000, 1452] 
(букв. добре говорити (про когось)) – “звеличувати”; 

methiye düzmek (букв. створювати оди) – “писати вірші з ме-
тою звеличити когось”, “хвалити”;

omuzda taşımak [Örnekleriyle Türkçe Sözlük 2000, 2167] (букв. 
носити на плечах) – “хвалити кого-небудь”, “демонструвати ви-
няткову повагу”, “носити когось на руках”.
Фразеологічні варіанти ağzına kira istemek [Örnekleriyle Türkçe 

Sözlük 2000, 46] (букв. просити орендну плату за свій рот) і diline 
kira istemek [Aksoy 1988, 721] (букв. просити орендну плату за 
свій язик) позначають “кокетувати (манірно поводитися), вимов-
ляючи очікувані слова”. 
До фразеологізмів із позитивно маркованою манерою мовлен-

ня слід віднести зворот idarî kelâm etmek (eylemek) (букв. Виголо-
сити повчальну промову) – “дипломатично висловлюватися”. Bu 
huzursuzluğu idarî kelâm ederek bitiremeyeceğimizi anlamamız gere-
kirdi – “Нам потрібно було б зрозуміти, що навіть, висловлюю-
чись дипломатично, ми не зможемо повернути йому спокій”.
Таким чином, позитивна манера мовлення у турецькій мові 

представлена 14 фразеологічними одиницями (ФО), з яких 9 ФО 
мають значення “говорити красномовно”, 4 ФО – “звеличувати”, 
1 ФО “дипломатично висловлюватися”.
Група ФО із негативною оцінкою манери мовлення розподі-

ляється на такі мікрогрупи: 
1) вивідувати що-небудь / випитувати інформацію:
ağız (ağzını) aramak (yoklamak) [Örnekleriyle Türkçe Sözlük 

2000, 44] (букв. оглядати (перевіряти) рот) – “прямо не запитую-
чи, вивідувати інформацію”.
Фразеологічні варіанти ağzından lâf çekmek [Türkçe Sözlük 

1998, 41] (букв. взяти слово з його рота) та ağzından lâf (almak) 
kapmak [Örnekleriyle Türkçe Sözlük 2000, 47] (букв. вихваляти 
(брати) слово з його рота) мають значення “вивідувати секретну 
інформацію, примушуючи співрозмовника її розповісти”, “ви-
відувати бажану інформацію, розмовляючи зі співрозмовником 
на віддалені теми”. 

2) вихвалятися/перебільшувати свою роль: 
ağız satmak [Büyük Türkçe-Rusça sözlük 1994, 31] (букв. прода-

ти рот) – “хвалитися”, “вихвалятися”, “хизуватися”;
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mangalda kül bırakmamak [Örnekleriyle Türkçe Sözlük 2000, 
1899] (букв. не залишати золу в мангалі) – “говорити занадто 
впевнено”;

tafra satmak [Aksoy 1988, 1064] (букв. продати гонор) – “ви-
хвалятися”, “зазнаватися”, “говорити, немов може зробити ті 
речі, які насправді йому не під силу”;

yüksekten atmak [Büyük Türkçe-Rusça sözlük 1994, 936] (букв. 
кидати звисока) – “говорити дуже впевнено”.
Фразеологічні варіанти caka satmak [Parlakyıldız 2005, 35] 

(букв. продавати хвастощі), çalım satmak [Parlakyıldız 2005, 38] 
(букв. продавати хвалькуватість) і yaka satmаk [Parlakyıldız 2005, 
56] (букв. продавати вихваляння) перекладаються українською 
мовою як “хизуватися”, “ходити півнем”.
Хвалькувату людину турки образно називають ağzı havada 

[Örnekleriyle Türkçe Sözlük 2000, 45] (букв. його рот у повітрі).
3) говорити з гонором: 
üstten almak [Büyük Türkçe-Rusça sözlük 1994, 889] (букв. бра-

ти зверху) – “говорити з гонором, вважаючи себе вищим за ко-
гось”, “судити про щось зверхньо”. 
Людину з гонором характеризує фразеологізм küçük köyün bü-

yük ağası [Örnekleriyle Türkçe Sözlük 2000, 1818] (букв. великий 
пан маленького села). Цей фразеологізм у російській мові ще 
звучить як “ворона в павиному пір’ї”. 

4) говорити з погрозою/погрожувати:
aba altından değnek göstermek [Parlakyıldız 2005, 11] (букв. по-

казувати палицю з-під бурки) – “погрожувати кому-небудь непо-
мітно для інших”, “нишком пообіцяти кому-небудь заподіяти 
шкоду, зло”, “погрожувати кому-небудь натяками”;

osuruğunu düğümlemek [Örnekleriyle Türkçe Sözlük 2000, 2186] 
(букв. підв’язувати гази) – “погрожувати”, “сильно лякати ко-
гось”, “показати, де раки зимують”, “мокрого місця не залишить-
ся від кого-небудь”.
Фразеологічна одиниця ağır dil [Örnekleriyle Türkçe Sözlük 

2000, 40] (букв. важкий язик) виражає погрозу. 
5) дражнити:
guguk yapmak [Aksoy 1988, 824] (букв. робити зозулю) – 

“дражнити один одного звуками “ку-ку”, поставивши при цьому 
великий палець на кінчик носа (про дітей)”.
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6) кривдити кого-небудь словами: 
ağır söylemek [Örnekleriyle Türkçe Sözlük 2000, 41] (букв. важ-

ко сказати) – “говорити в’їдливо, з вихилясом”;
bam teline basmak [Parlakyıldız 2005, 26] (букв. доторкнутися 

до басової струни) – “образити”, “сказати таке, що може зачепити 
або образити кого-небудь”, “наступити на мозоль кому-небудь”, 
“зачепити за живе”; 

diliyle sokmak [Büyük Türkçe-Rusça sözlük 1994, 230] (букв. ку-
сати язиком) – “в’їдливо нападати”, “ображати”, “діставати (зачі-
пати) словами”;

hatırdan (gönülden) geçmek [Örnekleriyle Türkçe Sözlük 2000, 
1178] (букв. пройти через пам’ять (серце)) – “сильно ображати”, 
“засмучувати”, “пригадати, згадати все”.
Фразеологічні одиниці acı dil [Örnekleriyle Türkçe Sözlük 2000, 

11] (букв. гіркий язик) та acı sözler [Büyük Türkçe-Rusça sözlük 
1994, 21] (букв. гіркі слова) позначають “образливі, неприємні 
слова”.
Людина, яка вживає у своєму мовленні марковані неповагою 

вислови, характеризується фразеологізмами dili zir [Büyük Türkçe-
Rusça sözlük 1994, 231] (букв. його язик нікотин) та dili uzun 
[Örnekleriyle Türkçe Sözlük 2000, 659] (букв. у нього язик довгий). 

7) “надмірно вихваляти, лицемірити”:
anan yahşi, baban yahşi demek [Parlakyıldız 2005, 19] (букв. і 

мати твоя хороша, і батько твій хороший) – “лицемірно просити”, 
“просити з підлабузництвом”, “покірно благати”, “в ніжки кла-
нятися кому-небудь”; 

göklere çıkarmak [Örnekleriyle Türkçe Sözlük 2000, 1021] (букв. 
підняти на небо) – “надмірно вихваляти”, “підносити до небес”;

koltuk vermek (birine) [Örnekleriyle Türkçe Sözlük 2000, 1721] 
(букв. дати крісло (комусь)) – “підлеститися до когось”, “лестити 
комусь”;

telleyip pullamak [Örnekleriyle Türkçe Sözlük 2000, 2828] (букв. 
прикрашати і приклеювати марки) – “хвалити надміру”;

tezgâhtarlık etmek [Örnekleriyle Türkçe Sözlük 2000, 2876] (букв. 
працювати продавцем) – “вихвалити, підносити кого-небудь без 
потреби”; 

yağlayıp ballamak [Örnekleriyle Türkçe Sözlük 2000, 3098] 
(букв. змащувати маслом і намазувати медом) – “розповідати про 
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когось, перебільшуючи та вихваляючи”, “розхвалювати когось 
надміру”;

yağ yakmak [Örnekleriyle Türkçe Sözlük 2000, 3097] (букв. спа-
лювати масло) – “улесливо звеличувати”, “вкрай сильно розхва-
лювати кого-небудь”.
Фразеологічні варіанти yağcılık etmek [Büyük Türkçe-Rusça sö-

zlük 1994, 903] (букв. виконувати роботу зі змащування чогось) 
та yağ çekmek (yapmak) [Örnekleriyle Türkçe Sözlük 2000, 3097] 
(букв. тягнути (робити) масло) означає “хвалить когось без по-
треби”, “лестити”.

8) підбурювати: 
tne (t) sokmak (vermek) [Aksoy 1988, 785] (букв. направляти 

(віддавати) на підбурення) – “говорити такі слова, які загострю-
ють неприязні стосунки між людьми”. 

9) плести інтриги:
аyak yapmak [Parlakyıldız 2005, 24] (букв. робити ноги) – 

“плести інтриги з метою ошукати когось”;
dolap kurmak [Büyük Türkçe-Rusça sözlük 1994, 241] (букв. бу-

дувати шафу) – “плести інтриги”, “організовувати змову проти 
когось”.
Для позначення людини, яка любить плести інтриги, у сучас-

ній літературній мові використовуються сталі вирази tne fücur 
[Büyük Türkçe-Rusça sözlük 1994, 306] (букв. підбурювання, роз-
пуста) та fesat kumkuması [Örnekleriyle Türkçe Sözlük 2000, 912] 
(букв. глечик інтриг). 

10) розмовляти грубо / говорити грубощі або непристойні 
речі: 

açık saçık konuşmak [Bahadınlı 1970, 10] (букв. говорити від-
верто) – “говорити сальності”, “лаятися”, “вимовляти лайливі, 
непристойні слова”; 

ağzı bozulmak [Örnekleriyle Türkçe Sözlük 2000, 45] (букв. його 
рот зіпсувався) – “розмовляти грубо та непристойно”, “вибухну-
ти нецензурною лайкою”. Ayak takımıyla vakit geçirdiğinden ağzı 
da bozulmuştu – “Його мова стала грубою, оскільки він весь час 
проводив з простолюдом”.

ağzını açıp gözünü yummak [Parlakyıldız 2005, 15] (букв. від-
кривши рот, закрити очі) – “сипати лайливі слова”, “вилаяти в 
пух і прах”, “дати волю язику”; 



82                                                                                      Мініахметова Е. Х.

ağzını bozmak [Bahadınlı 1970, 13] (букв. псувати свій рот) – 
“лаяти, кажучи погані слова”, “сваритися непристойними слова-
ми”. Daha fazla dayanamamış, ağzını bozmuş, ortalığı birbirine 
katmıştı – “Вона більше не могла витримати, лаялася поганими 
словами, нацьковувала всіх один проти одного навколо себе”.

ağzını dağıtmak [Büyük Türkçe-Rusça sözlük 1994, 30] (букв. 
розподілити свій рот) – “наговорити грубощів”, “наговорити бру-
тальних речей”, “розпустити язик”; 

dilinden zehir dökülmek [Örnekleriyle Türkçe Sözlük 2000, 660] 
(букв. капати з язика – про отруту) – “говорити щось погане, 
вульгарне”;
üst perdeden başlamak [Örnekleriyle Türkçe Sözlük 2000, 3022] 

(букв. розпочати з верхнього завісу) – “говорити непристойні 
слова”, “розмовляти грубо”;
üstüne başına etmek [Büyük Türkçe-Rusça sözlük 1994, 889] 

(букв. робити собі, на свою голову) – “обкласти когось грубими 
словами”, “вилаяти останніми словами”; 

yerden yere vurmak [Örnekleriyle Türkçe Sözlük 2000, 3199] 
(букв. вдаряти об землю) – “ганьбити”, “ображати лайкою”, “лая-
ти на чому світ стоїть”.
До арготизмів турецькі мовознавці відносять фразеологічну 

одиницю ibiğini kaldırmak [Örnekleriyle Türkçe Sözlük 2000, 1324] 
(букв. підняти гребінь) – “суперечити”, “грубіянити”, “лізти на 
рожен”.
Фразеологічна одиниця ağzını topla! [Büyük Türkçe-Rusça sö-

zlük 1994, 31] (букв. прибери в роті) має значення “Припини 
лихослів’я!”, “Притримай язик!”, “Говори ввічливо!”. 
На позначення людини, мова якої наповнена грубою та нецен-

зурною лексикою, вживаються такі фразеологізми: ağır dilli [Ör-
nekleriyle Türkçe Sözlük 2000, 40] (букв. з важким язиком), ağzı 
bozuk [Parlakyıldız 2005, 14] (букв. його рот зіпсований), ağzı pis 
[Parlakyıldız 2005, 14] (букв. його рот брудний). Balta ile yontul-
muş [Örnekleriyle Türkçe Sözlük 2000, 241] (букв. обстругати со-
кирою) – “груба людина”, “грубіян”, “неосвічена (необтесана) 
людина”; dağların şenliği [Örnekleriyle Türkçe Sözlük 2000, 570] 
(букв. торжество гір) – “грубіян”, “груба, неотесана людина”; dili 
bir karış [Büyük Türkçe-Rusça sözlük 1994, 230] (букв. його язик – 
один аршин) – “безпардонний”, “нешанобливий”, “нестриманий 
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на язик”; kürek kadar (pabuç kadar) dili olmak [Örnekleriyle Türkçe 
Sözlük 2000, 1830] (букв. має язик розміром з лопату) – “з довгим 
язиком”, “безпардонний”, “нешанобливий”, “нечемний по відно-
шенню до старших”, “нестриманий на язик”, “нахабно розмовляє 
зі старшими”, “грубо і нешанобливо відповідає старшим”, “ти 
йому слово, а він тобі десять”. Сталий вираз dirhemini yiyen it ku-
durur (o sözün) [Aksoy 1988, 724] (букв. собака, спробувавши 
малу дозу, сказиться) означає “він такі образливі слова нагово-
рив, що від них будь-хто сказився б”.

11) пліткувати:
insan eti yemek [Örnekleriyle Türkçe Sözlük 2000, 1403] (букв. 

їсти людське м’ясо) – “пліткувати”, “наговорювати на когось”, 
“говорити за чиєюсь спиною”;

sözünü etmek (bir şeyin) [Aksoy 1988, 1047] (букв. вести мову 
(про щось)) – “пліткувати”, “пліткувати про кого-небудь”, “поза-
очі говорити”.
Фразеологічні варіанти lâf taşımak [Örnekleriyle Türkçe Sözlük 

2000, 1839] (букв. носити балаканину) і lâkırdı taşımak [Aksoy 
1988, 955] (букв. носити пусті балачки) мають значення “займа-
тися плітками”, “пліткувати”, “збирати плітки”, “передавати не-
приємні чутки тому, про кого йде мова”. 
Всього у групі фразеологічних одиниць із негативним забарв-

ленням манери мовлення було класифіковано та проаналізовано 
51 фразеологічну одиницю (ФО), з яких 19 ФО зі значенням 
“говорити грубощі”, 7 ФО зі значенням “надмірно вихваляти, 
лицемірити”, 6 ФО – “скривдити кого-небудь словами”, 5 ФО – 
“вихвалятися”, 4 ФО – “плести інтриги”, 3 ФО – “говорити з 
погрозою”, 2 ФО – “говорити з гонором”, 2 ФО – “пліткувати”, 
1 ФО – “вивідувати інформацію”, 1 ФО – “підбурювати”, 1 ФО – 
“дражнити”. 
Унаслідок проведеного дослідження всього було розглянуто 

65 фразеологічних одиниць зі значенням манери мовлення. Дані 
фразеологічні одиниці можна розподілити на сталі вирази, скла-
дені шляхом використання соматизмів (органів мовлення) (ağız – 
“рот”, dil – “язик”), лексем зі значенням “слово”, “балаканина” 
(söz, lâf, lâkırdı), дієслів на позначення процесу мовлення (konuş-
mak – “розмовляти”, söylemek – “говорити”). Низка фразеологіз-
мів може бути класифікована у якості ідіом – мовних одиниць, 
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семантика яких не збігається зі значенням їхніх складових ком-
понентів (dolap kurmak (букв. будувати шафу) – “плести інтриги”, 
“організовувати змову проти когось”). Таким чином, аналізовані 
фразеологізми поділяються на дві великі групи: з лексичним ком-
понентом, що номінує мовлення, і без такого компонента.
Таким чином, у сучасній турецькій літературній мові перева-

жають фразеологічні одиниці з негативною характеристикою 
манери мовлення, виражені у вигляді синонімічних відносин 
фразеологічних одиниць досліджуваних мікрогруп. Цей факт 
можна мотивувати таким психофізичним фактором, як потужний 
вплив негативних емоцій на людську свідомість. Варіативність 
компонентів фразеосемантичного поля “мовленнєва діяльність” 
представлена переважно близькими за значенням лексичними 
одиницями. Перспективним щодо подальшого дослідження фра-
зеологізмів зі значенням манери мовлення у сучасній турецькій 
мові є визначення типів мотивації в когнітивно-ономасіологіч-
ному та лінгвокультурологічному аспектах.
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ЄЗИДИ УКРАЇНИ (НЕВІДОМА ДІАСПОРА)

В українському інформаційному просторі перша згадка про 
єзидів відноситься до літа 2007 р. і має дуже криваве забарвлен-
ня. 15 серпня у двох іракських селах у провінціях Нінавах і Сін-
джар відбулася спланована терористична акція, внаслідок котрої 
загинуло понад 5000 і поранено понад 375 осіб. Це був найжах-
ливіший акт протягом 5 років війни. Його жертвами якраз і були 
єзиди, що сповідують доісламську релігію і вшановують як вер-
ховного ангела Сатану1.
Єзидами називають послідовників синкретичної віри, що по-

ширена серед частини курдськомовного населення Близького 
Сходу. На початку ХХ ст. їхня кількість обраховувалась в 100 ти-
сяч осіб, із котрих в Османській імперії 90 тис. та 10 тисяч у за-
кавказьких губерніях Російської імперії.
Європейські уявлення про їхню релігію завжди були доволі 

розпливчастими. За свідченням Н. Веселовського, єзиди ви-
знають Верховного бога Єзда (Єздана) – творця світу. Також 
вони боготворять сонце, землю, повітря і вогонь. Окрім того, 
вони визнають Малік-Тауза – духа заперечення, що зображуєть-
ся у вигляді павича. Це ангел, що впав в божу немилість, але по-
тім буде прощений. Саме за це положення єзидських релігійних 
переконань їхнє мусульманське та християнське оточення об-
винувачує єзидів у поклонінні дияволу. Творцем єзидизму вва-
жається Шейх Аде, що жив в районі Мосула (Ірак) у ХІІ ст. Саме 
його нащадки і є шейхами сучасних єзидів2.
Довоєнні джерела додають небагато нового до інформації, 

розміщеної в енциклопедичному словнику Брокгауза-Ефрона, 
повідомляючи, що чисельність єзидів обраховується в 100–200 тис. 
осіб, котрі проживають в Туреччині, Іраку (Мосул, Кіркук, Сан-
жар), Ірані та Закавказзі. Також вони розглядають єзидизм як 
складне переплетіння зороастризму з юдаїзмом та християнством 

1 Боровський О. Розплата за “неправильну” віру // Україна молода. – 
17.08.2007. – С. 9.

2 Веселовский Н. Езиды. – Словарь Брокгауза–Эфрона. – Т. 11A(22). –  
С. 567.
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та зазначають, що єзиди (ієзиди) визнають обрізання і хрещення, а 
також шанують Христа, Мухаммеда, Авраама та багатьох пророків3.
У сучасних російських джерелах традиційно інформація про 

єзидів як окремий народ упускається. Вони згадуються лише од-
ним рядком як етноконфесійна група курдів. Це ми бачимо в 
етнодемографічному довіднику “Народи світу” С. Брука. Де він 
лише одним реченням згадує про наявність курдів-єзидів: у Ірані 
на захід від озера Резайє; в Іраку на північний схід від Мосула в 
горах Джебель-Синджар (приблизно 30 тис.); у Сирії на півночі 
країни (до 10 тис.); у Туреччині на сході (приблизно 70 тис)4.
Ще менше інформації ми бачимо у главі “Курди”, створеній 

для енциклопедичного видання “Народи Росії”. Її автор Т. Аріс-
това лише згадала, що серед курдів є також послідовники син-
кретичних культів (єзиди і таке інше)5.
Сучасні українські джерела розглядають єзидів також виключ-

но як конфесійну групу близькосхідного походження, що немає 
нічого дотичного до України. Так в українській енциклопедії 
“Географія релігій” згадується вже наведена вище інформація 
про синкретизм єзидизму, поділ їх на пірів, шейхів, кавалів та 
факірів, а також додаються назви святих книг єзидів: “Мазхаф 
Фірин”, “Мазхаф аль-Джальва”, “Мазхаф ар-Раши”, що написа-
ні власною складною писемністю. Також джерело підтверджує 
існування їхнього релігійного центру Айн-Сіфні в Іраку та по-
відомляє про їхнє розселення в Туреччині – 0.19 % населення; в 
Ірані в районі Маку, Хой; в Іраку в районі Дохук, Найнавах, Баа-
шика; в Сирії – 0.9 % населення6.
Офіційні переписи населення України часів існування Росій-

ської імперії та Радянського Союзу не дають жодних свідчень 
про перебування єзидів у цьому регіоні. Перший перепис, прове-
дений у незалежній Україні в 2001 р., так само не дає нам ніякої 

3 Самойло А. Езиды. – Большая советская энциклопедия. – 1932. – 
Т. 24. – С. 487–488.

4 Брук С. И. Население мира. Этнодемографический справочник. – 
М., 1986. – С. 115, 355, 362, 425, 435.

5 Аристова Т. Ф. Курды // Народы России. Энциклопедический сло-
варь. – М., 2000. – С. 274–275.

6 Павлов С. В., Мезенцев К. В., Любіцева О. О. Географія релігій. – 
К, 1999. – C. 48, 179–182, 185–188, 190–192, 193–195.
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інформації з цього питання. Це викликано не відсутністю такої 
спільноти на землях України, а традиційним поглядом радянської 
етнографії на єзидів як курдську етноконфесійну групу.

Зроблений нами аналіз стану кавказької діаспори в Україні, 
який спирається на дані офіційних переписів, подає такі цифри.

Українські етнічні меншини
південнокавказького походження

за даними переписів населення 1939–2001 рр.

1939 1959 1970 1979 1989 2001
вірмени 21688 28024 33439 38646 54200 99894

азербайджанці 4626 6680 10769 17235 36961 45176
грузини 10063 11574 14650 16301 23540 34199
турки

турки-месхетинці 853 284 226 262 8844
336

ассірійці 2201 2514 2765 2991 2759 3143
курди 90 65 117 238 2088
удіни 109 592

Як бачимо, наведені статистичні дані свідчать про відсутність 
в УРСР протягом всього її існування помітної курдської общини. 
Кількість курдів протягом майже століття не перевищувала і сотні 
осіб у країні з населенням, що налічує понад 45 мільйонів. У та-
кому разі варто говорити лише про перебування в Україні пооди-
ноких представників курдського етносу, котрі навряд чи можуть 
бути означені як діюча діаспора чи община. Чи були серед них 
власне єзиди, нам невідомо. У той же час спільноти вірмен, гру-
зинів та азербайджанців були помітними і поволі зростали, а ас-
сірійська діаспора, сформована з біженців часів Першої світової 
війни, зберігала свою демографічну стабільність7.

7 Момрик А. Етнодемографічна ситуація на Кавказі останньої чверті 
ХХ століття  // Каспійсько-Чорноморський регіон: умови та перспекти-
ви розвитку. (Матеріали міжнародної конференції. Київ 26–28 червня 
1998). – К., 1998. – С. 276–282; Момрик А. Кавказька діаспора в Україні // 
Матеріали до української етнології. Збірник наукових праць. Вип. 4(7). – 
К., 2004. – С. 98–105; Momryk A. Caucasian Diaspora in Ukraine // Central 
Asia and Caucasus (Швеція, Стокгольм) – № 3, 2004. – Р. 119–126.
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Різке зростання (майже вдвічі) чисельності курдів в Україні, 
за останнім переписом СРСР в 1989 р., було викликано появою в 
Україні біженців після землетрусу у Вірменії 1988 р. Це можна 
порівняти з різким збільшенням в Україні між 1979 і 1989 пере-
писними роками чисельності вірмен із 39 тис. до 54 тис. Не 
останню роль у цьому міграційному процесі грали традиційний 
надлишок населення на Південному Кавказі та лібералізація за 
М. Горбачова ринкових відносин, що спричинила появу у біль-
шості міст Радянського Союзу помітних торговельних діаспор 
вихідців із Кавказу. Саме ці фактори і були визнані респондента-
ми єзидами для пояснення їхньої міграції в Україну.
Проте таке зростання не можна навіть порівняти з понад деся-

тикратним збільшенням чисельності курдів в Україні після розпа-
ду Радянського Союзу, котра на цей час сягнула приблизно 3 тис. 
осіб. Окрім того, за свідченням респондентів, реальна кількість 
самих лише єзидів в Україні набагато перевищує цю цифру.
Зведена нами таблиця даних усіх радянських та наявних по-

страдянських переписів на теренах колишнього СРСР показує 
подібний десятикратний стрибок чисельності курдськомовного 
населення лише для Російської Федерації (5 тис. курдів у 1989 р. 
і 51 тис. єзидів та курдів у 2002 р.).

Кількість курдів та єзидів у 1926–2002 рр.*

1926 1939 1959 1970 1979 1989 1999–
2002

СРСР 14522є 45877 58799 88930 115858 152717

Вірменія 12157є 20481 25627 37486 50822 56127 40000є
12000к

Росія 387 855 1015 1631 4724 31273є
19606к

Грузія 2044є 12915 16212 20690 25688 33331 18329є
Казахстан 2387 6109 12299 17692 25425 33000к

Азербайджан 6005 1487 5488 5676 12226 13000к
Киргизстан 1490 4783 7974 9544 14262
Туркменістан 1954 2263 2933 3521 4387



90                                                                                                Момрик А. П.

1926 1939 1959 1970 1979 1989 1999–
2002

Україна 90 65 117 122 238 2088к
Узбекистан 156 1354 867 982 1839
Білорусь 5 10 23 117 66

Таджикистан 7 15 21 27 56
Естонія 3 0 10 13
Латвія 4 9 10 11
Молдова 9 7 15 9
Литва 3 1 9 3

* Лише перепис 1926 р. подає дані про єзидів окремо, всі інші 
радянські переписи подають їх разом із курдами. Дані перших 
переписів у незалежних Азербайджані, Казахстані – 1999 р.; Вір-
менії, Україні – 2001 р.; Грузії, Російській Федерації – 2002 р. 
Переписи в Туркменістані, Киргизстані, Таджикистані, Молдові, 
країнах Балтії даних про курдів і єзидів не надають. Перепис в 
Узбекистані досі не відбувся. Останні переписи Росії, Вірменії 
надають дані окремо по курдах і єзидах; Грузії – по єзидах; Украї-
ни, Азербайджану, Казахстану – по курдах, включаючи єзидів у 
їхню загальну кількість.
Наведений звід даних дозволяє нам лише частково прояснити 

ситуацію з єзидською популяцією на теренах колишнього Радян-
ського Союзу.
За етнографічними даними, на момент розпаду СРСР біль-

шість радянських курдів, включно з єзидами, проживали на Пів-
денному Кавказі. З них третина (серед них переважали єзиди) 
мешкали в Апаранському, Талипському, Ечміадзінському районах 
Вірменії. Курди Азербайджану були зосереджені в так званому 
Лачинському коридорі (Лачинський, Кельбаджарський райони), 
що відмежовує Вірменію від Нагірного Карабаху. У Грузії курди 
проживали переважно в містах. Всі вони в своїй переважній біль-
шості є переселенцями 2-ої половини ХІХ – початку ХХ ст. з те-
риторії Османської імперії, а саме з Турецького Курдистану8.

8 Брук С.И. Население мира. Этнодемографический справочник. – 
М., 1986. – С. 170.
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Дані пострадянських переписів підтверджують цю інформа-
цію, повідомляючи про відсутність курдів-мусульман у Грузії та 
повне переважання єзидів у Вірменії. Це дозволяє впевнено гово-
рити про існування на початку ХХІ ст. щонайменше 60-тисячної 
єзидської общини на території трьох країн Південного Кавказу.
Водночас привертає увагу вже вищезазначене десятикратне 

збільшення кількості курдів та єзидів на теренах Російської Фе-
дерації та України. Протягом останнього десятиліття ХХ ст. від-
булося двократне скорочення кількості курдськомовного насе-
лення в Грузії, при фактичному збереженні його чисельності у 
Вірменії та Азербайджані і збільшенні в Казахстані. Але це не 
може пояснити появу майже 50 тис. курдів та єзидів у Росії та 
Україні. Така розбіжність свідчить про недостовірність радян-
ських переписів населення. Ця відчутна неточність була викли-
кана низкою факторів, першим із котрих є низький соціальний 
статус прийшлого некорінного населення у країнах Закавказзя, 
простіше кажучи, “непрестижність” бути курдом, що обумовлю-
вало приховування як самими людьми, так і місцевою статисти-
кою їхнього реального етнічного походження та чисельності. 
Другим фактором є ігнорування радянською статистикою окре-
мого статусу єзидів, що і досі впливає на їхню самоідентифіка-
цію у таких пострадянських республіках, як Казахстан, Азербай-
джан і Україна.
Дворазове збільшення в 1979–89 роках, тобто в момент горба-

човської перебудови, чисельності курдів Азербайджану поясню-
ється такими чинниками, як призупинення практики тюркізації 
місцевого неазербайджанського населення; характерне для того 
періоду зростання національної самосвідомості та початок при-
пливу курдів-мусульман із Вірменії внаслідок етнічних чисток, 
зумовлених карабаським конфліктом. Тут варто згадати і розігру-
вання вірменськими політичними колами в період активної фази 
конфлікту курдської карти для вирішення проблеми лачинського 
коридору. Водночас ми можемо допускати реальне переважання 
власне курдів, а не єзидів, у толерантному до них мусульман-
ському Азербайджані. Так само, як ми бачимо фактичну відсут-
ність курдів-мусульман і наявність єзидів у менш толерантному 
до перших і терпимому до других християнському середовищі 
Вірменії, Грузії та, частково, Росії. Єзиди Азербайджану, якщо 
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вони і є, найімовірніше не акцентують на своїй немусульман-
ській ідентичності і схильні до трудової еміграції в Росію, як і 
значна частина іншого некорінного населення республіки. Про-
ведені нами польові дослідження підтверджують відсутність 
єзидської спільноти в Азербайджані.
Визнання переписом 2002 р. (не провадився в Абхазії та Пів-

денній Осетії) всього курдськомовного населення Грузії єзидами 
і відсутність даних про курдів-мусульман у Грузії повертають 
нас до подій Другої світової війни.
В ході підготовки Радянського Союзу до можливої війни з Ту-

реччиною 24 липня 1944 р. народний комісар внутрішніх справ 
СРСР Л. Берія звернувся до Й. Сталіна з листом, де пропонував 
переселити все мусульманське населення прикордонного з Ту-
реччиною регіону Грузинської РСР у внутрішні райони СРСР. Це 
цілковито відповідало прийнятому в СРСР принципу колектив-
ної відповідальності. У ситуації, що склалася всіх без винятку 
мусульман Грузії вважали можливими симпатиками мусульман-
ської Туреччини. 14 листопада 1944 на основі спеціальної поста-
нови Комітету Оборони СРСР (№ 5279 від 31 липня 1944 р.) було 
депортовано вглиб СРСР до Казахстану, Узбекистану та Киргизії 
96 тис. (35 тис. господарств) турків, курдів, хемшилів (вірмен-
мусульман), терекеме (кочових туркменів). На січень 1953 р., за 
даними МВС, у Середній Азії перебувало 87 тис. депортованих 
(66 тис. турків, 9 тис. курдів, 14 тис. хемшилів). Така доля оми-
нула лише грузинів-мусульман Аджарії9.
Як бачимо, всі курди-єзиди, які переважно проживають у міс-

тах Грузії, а не у прикордонних районах, уникнули депортації 
саме завдяки своїй немусульманській релігійній традиції. Пере-
бування в 1953 р. на спецпоселенні у вище означених республі-
ках Центральної Азії 9 тис. курдів корелюється з даними 
радянського перепису 1959 р., котрі свідчать про 12 тис. курдів 
регіону, серед котрих майже 4 тис. проживали там ще до появи 
депортованих із Грузії курдів.
Курди Туркменістану проживають у Марийській та Ашхабад-

ській областях і є нащадками переселенців з іранського Хораса-
ну, де їх у 2-ій половині ХХ ст. нараховувалося понад 350 тис. До 

9 Бугай Н.Ф. Турки-месхетинцы: долгий путь к реабилитации. Сбор-
ник документов. – М., 1994. – С. 13–60.
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Хорасану вони були переселені в XVII ст. шахом Аббасом для за-
хисту північних кордонів від кочовиків10. Сучасні туркменські 
курди є шиїтами, як і їхні одноплемінники в Хорасані, і мають 
лише 2 шиїтських мечеті в Чарджові і Ашхабаді, котрі відвідують 
разом з азербайджанцями і іранцями. Інформації про наявність 
серед них єзидів немає11.
Наші опитування 2008–09 рр. серед іранських студентів-кур-

дів, що навчаються у вишах Києва, та віруючих шиїтської мечеті 
Ашхабада також підтверджують відсутність у сучасних Туркме-
ністані та Ірані представників єзидської релігії. Лише один рес-
пондент повідомив про можливе існування єзидської спільноти в 
іранському Керманшасі.
Тобто наявна інформація дозволяє нам припускати не єзид-

ське, а переважно мусульманське походження курдської діаспори 
Центральної Азії, котра, за нашими обрахунками, може сягати 
понад 50 тисяч осіб.
Що стосується фактично новітніх курдської і єзидської діаспор 

у Російській Федерації, то за даними перепису 2002 р., половина 
з 20-тисячної курдської громади сконцентрована на Північному 
Кавказі: Краснодарський край (5022 осіб), Адигея (3600 осіб), 
Ставропольський край (1259 осіб), Ростовська область (562 осіб); 
близьких до нього територіях Поволжя (Саратовська область 
(2268 осіб)) та Центрального Чорнозем’я: Орловська (740 осіб) 
та Тамбовська області (688 осіб); Москві (695 осіб).
Розміщення 30-тисячної єзидської діаспори в Росії більш роз-

порошене і лише частково співпадає з курдським ареалом. Так 
само основним регіоном розселення є найближчий до Закавказзя 
Північний Кавказ: Краснодарський (4441 осіб) та Ставрополь-
ський (2417 осіб) краї, Ростовська область (1631 осіб). Але, на від-
міну від курдів, єзиди набагато більше представлені в Централь-
ному Чорнозем’ї: Тамбовська (1024 осіб), Курська (717 осіб), 
Липецька (704 осіб) області – та всьому Поволжі: Нижегородська 
(3776 осіб), Волгоградська (1116 осіб), Саратовська (942 осіб) та 
Самарська (555 осіб) області. Окрім того, їхня присутність по-
мітна в Центральному Нечорнозем’ї: Москва (1643 осіб), Ярос-

10 Брук С. И. Население мира – С. 175, 359–362.
11 Демидов С. Религиозные процессы в постсоветском Туркмениста-

не // Центральная Азия и Кавказ. № 4(16), 2001. – С. 57–71.
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лавська (2718 осіб), Тульська (608 осіб), Московська (595 осіб) об-
ласті – та Уралі: Свердловська (929 осіб) область і Башкортостан 
(577 осіб). Окрім цих значних масивів єзиди представлені в Ново-
сибірській (1987 осіб) та Калінінградській (504 осіб) областях.
Протягом 2008–2010 років нами було проведено етнографічне 

опитування представників єзидської діаспори України12. Дані опи-
тування підтвердили наші припущення про причини і час форму-
вання діаспори. Закавказька діаспора виникла на початку ХХ ст., 
коли єзиди, не бажаючи відмовитись від своєї віри, втекли до Ро-
сії з Османської імперії, де їх убивали як до, так і під час Першої 
світової війни.
Сучасні дослідження єзидської спільноти підтверджують 

наявність напружених взаємин у регіоні. Більше того, вони свід-
чать про фактичне припинення її існування у Східній Туреччині 
(Курдистан) унаслідок майже повної еміграції до Німеччини про-
тягом 1960–80 рр.13

Респонденти повідомили, що переселення перших єзидів на 
територію України почалося в 1988–89 роках з Вірменії, де вони 
проживали на захід від Єревана в районі Ечміадзіна, Октемберя-
на, Апарана у змішаних із вірменами поселеннях. Переселення 
було викликано Ленінаканським землетрусом, від котрого по-
страждали саме західні райони Вірменії, а також початком затяж-
ного карабаського конфлікту, в котрому як курди, так і єзиди не 
бажали брати участь. Вірменські єзиди мають прізвища на -ан, 
-ян (Мамоян, Алоян) і зрідка на -ов (Омаров). В Україні також є і 
менша кількість грузинських єзидів, що переїхали із Тбілісі в пе-
ріод політичної кризи початку 1990-их. Вони мають прізвища 
на -швілі (Махашвілі). Єзиди стверджують, що в Азербайджані є 
тільки курди, що відповідає нашим теоретичним припущенням. 
За підрахунками єзидів, у Вірменії залишилась приблизно поло-
вина їхнього народу, що доволі точно корелюється з вищенаведе-
ними обрахунками по пострадянському простору. Окрім Росії та 
України частина єзидів переїхали до Німеччини, Франції.

12 Матеріали інтерв’ювання респондентів перебувають в архіві ав-
тора.

13 Анкоси К. Племена курдов – езидов на Южном Кавказе и в Герма-
нии. – Тбилиси, 2004; Пирбари Д. Езиды Сархада (Исход из Курдистана 
на Южный Кавказ) XIX – нач. XX вв. – Тбилиси – Москва, 2008.
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Офіційно в Україні мешкає, як вже було вище зазначено, лише 
трохи більше 2 тисяч курдів. Скільки серед них єзидів, достовірно 
невідомо. За даними перепису 2001 р., основна популяція курдів 
та єзидів сконцентрована, як і в Росії, в південному, найближчо-
му до Кавказу, регіоні України та у столиці. Вони проживають у 
Криму (394 особи), Луганській (470 осіб), Херсонській (296 осіб), 
Одеській (132 особи), Миколаївській (119 осіб), Дніпропетров-
ській (116 осіб), Запорізькій (84 особи) областях та у місті Києві 
(119 осіб). У більшості областей України єзидська діаспора не 
представлена взагалі. Свідчення респондентів підтвердили, що 
єзиди проживають у Херсонській області біля Голої пристані (за 
обрахунками респондента, 300–400 дворів, 2 тисячі людей), в Ме-
літополі, Маріуполі, Луганську, Києві, а також у Миколаєві, де 
вони проживають змішано з курдами.
Окрім вірменських та грузинських єзидів, в Україні є незначна 

кількість єзидів із Близького Сходу, з котрими закавказькі єзиди 
контактують мало, як і з курдами взагалі.
Закавказькі єзиди зазначають, що вони погано розуміють мову 

турецьких та іракських курдів, тоді як мова вірменських курдів – 
курманджи – є ідентичною мові єзидів. У Вірменії нею видається 
газета “Ріяд Азе” (Новий шлях), але старше покоління, що вчило-
ся вірменською мовою, не може її читати. Це ускладнено також 
одночасним використанням для передачі мови єзидів вірмен-
ської, кириличної, латинської та арабської графіки.
Традиційно курдсько-єзидські відносини були досить напру-

женими. Респондент зазначає, що дід його знайомої курдської 
дівчини на початку 1970-их заборонив їй зустрічатися з ним, по-
грожуючи відрізати вуха. Перші міжетнічні шлюби почалися 
лише 10 років тому, при цьому єзиди висловлюють невдоволен-
ня, що курди вимагають у цих випадках переходу єзидів у іслам. 
Водночас сучасне ставлення курдів до єзидів змінилося – вони 
тепер не критикують їхню релігію, а говорять, що ті єдині збе-
регли істинну релігію давніх курдів, не промінявши її на іслам. 
Загалом єзидам не подобається спроба курдів нав’язати їм за-
гальнокурдську ідентичність. “Они говорят, что мы – одна нация. 
Мы в это не верим”. Вони наголошують, що у Вірменії і при 
СРСР вони в паспорті мали запис єзид і надалі бажають ними за-
лишатися.
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В Україні єзиди не мають власних шкіл та культурних това-
риств, як у Вірменії, але знають, що вірмени і курди створили в 
Києві свої недільні школи. Лише у 2010 р. була перша спроба 
відкрити в Києві філіал Міжнародної організації єзидів.
Протягом другої половини ХХ ст. відбулася зміна традиційного 

укладу господарства: у Вірменії єзиди займалися відгінним ско-
тарством, вирощуючи в горах протягом літнього періоду овець і 
велику рогату худобу. Для цього вони об’єднувалися в групи 
“оба”. Сільські єзиди займалися тепличним городництвом (каву-
ни, помідори, зелень, перець).
В Україні значна частина єзидів стала городянами. Вони зай-

маються городництвом і оптовою торгівлею картоплею, капус-
тою, цибулею.
Основною відмінністю єзидів від інших народів респонденти 

вважають релігію: «ми є християнський народ, сонцевіруючий. 
Зранку, коли сонце “шамс” піднімається, ми молимось. Ми віри-
мо в дві віри: християнство і сонце» (В. Умаров, 1952 р.н., Гола 
Пристань, перший єзид на Херсонщині, переїхав у 1988 р.). “Ми 
ніколи не аллахаємся, не хрестимось. Ми сонцевіруючий народ. 
Коли хтось умирає, то на пам’ятнику у нас сонце” (Мамоян, 
1950-их р.н., Київ). “Бог Хаді, його син Христос”. Респондент 
Умаров каже, що Єзді – це був чоловік, їхній предок.
Як бачимо, рівень релігійних знань пересічного єзида (мріла) 

є доволі низьким. Респондент переплутав, поміняв місцями Хаді 
(Шейха-Аде – засновника релігії) з Єзді – Богом14.
Єзиди в Україні продовжують відзначати два релігійних свя-

та. Перше – “Хадерневі” відзначається після 14 грудня і триває 
7 днів, 7 ночей. Свято має яскраво родинну форму. Ріжуть барана 
і запрошують гостей. Потім їдуть до гостей. Це свято батька Ісу-
са. Воно пов’язано з різдвяним ритуалом, продовженням роду 
молодою сім’єю. Коли точно відбувається свято, знають лише 
шейхи і піри, з чого можна зробити висновок, що це свято 
прив’язане до місячного календаря.
Другим святом є “Єзидське свято”, “Єзидська Пасха”, “Єзді 

празник”. Воно відбувається після Різдва: “за месяц до того, как 

14 Веселовский Н. Езиды. – Словарь Брокгауза–Эфрона. – Т. 11A(22). –  
С. 567.
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у вас яйца красят”. Пояснити причину свята респондент не зміг, 
зазначив лише, що воно відбувається в колі сім’ї.
Єзиди зазначають, що вони дуже маленька нація, де всі знають 

один одного. Обираючи дівчину, спершу дізнаються, з якої вона 
сім’ї. Батьки, дізнавшись про наявність дочки на виданні, їдуть на 
оглядини. Дівчина приносить гостям каву і виходить із кімнати. 
Якщо вона сподобалася сину, батьки на знак згоди дарують золо-
тий перстень та інші прикраси. Якщо не сподобалася, то повер-
таються. Раніше доволі рідко могли одружити і без згоди сина. 
Так само раніше в дівчини не питали її згоди, а тепер також пи-
тають. Водночас респондент Мамоян повідомив, що його племін-
ник спочатку отримав відмову від батьків нареченої у Вірменії і 
лише при повторній зустрічі з батьками в Росії отримав згоду. До 
весілля, що відбулося восени 2008 р., наречені одне одного бачи-
ли лише на фото. Раніше молодий повинен був сплатити калим, 
але протягом останнього десятиліття це не практикується.
Після отримання згоди шлюб відбувається за 3–4 місяці. Якщо 

дівчині 14 років, то її батьки можуть перенести весілля на рік. 
Раніше дівчат видавали у 13–14 років, тепер намагаються відда-
вати в 15–18 років. Через кілька днів після приїзду нареченої 
організовують весілля. Якщо вони живуть в одному місті, то мо-
лодий іде забирати молоду із друзями “резава”. У домі молодої 
також є весілля, де вони перебувають кілька годин, після чого він 
забирає її до себе. Останні 30 років весільне вбрання має уніфі-
кований європейський вигляд (костюм, біле плаття). Раніше мо-
лоді сиділи в окремій кімнаті, а тепер сидять разом. На весіллі є 
окремі столи для чоловіків, жінок, дітей. 
Через день-два перевіряють чесність молодої. Мати молодого 

забирає простирадло, ховає його і влаштовує жіноче свято “Джі-
міджім”, “Яблучний день”, “Красне яблуко”, на котре запрошує 
до 10 заміжніх родичок. Якщо невістка втратила честь зі своїм 
майбутнім чоловіком, то тепер намагаються це приховати або 
взагалі не провадять це свято. Якщо молода виявилась нечес-
ною – це велика ганьба. Син говорив матері, і тоді викликалися 
батьки молодої, їм поверталася донька, а батьки змушені були 
повернути гроші, витрачені на весілля. Молодій на знак ганьби 
обстригали волосся і обмазували сажею обличчя. Потім така дівчи-
на могла вийти заміж за вдівця.
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Останні 10 років з’явилися міжетнічні шлюби не лише з кур-
дами, але й зі слов’янами. Вони проходять у змішаному європеї-
зованому варіанті. Респондент згадує українсько-єзидське весіл-
ля, де було вінчання, і навіть по-українськи ноги мили батькам, 
що видали останню дитину. Так само на прикладі похорону.
Батьки, видаючи доньку заміж, зобов’язані їй купити все при-

дане “хачапур”, починаючи від меблів і закінчуючи голкою і ві-
ником. Є такі багаті єзиди, що купують для доньки дім. Саме 
тому раніше весілля було більше, а тепер менше віддалене від 
оглядин.
Всі запрошені на весілля дають дарунки. Розмір весільного 

дарунку обов’язково реєструється, і при запрошенні на наступне 
весілля не можна дарувати менше, ніж було подаровано тобі. Це 
своєрідна матеріальна взаємопідтримка в рамках свого народу.
Такий самий принцип взаємодопомоги діє і на похоронах. 

Єзидські весілля і похорони великі – традиційно запрошують 
200–300 осіб. Похорони допомагають організувати родичі. Спе-
ціальна людина раніше об’їжджала людей протягом дня, запро-
шуючи на похорон. Так само, як і у християн, під час похоронів 
закривають дзеркала (навіть в автомобілі). Похорони мають 
яскраво синкретичну форму: померлого одягають в європей-
ський костюм, після чого замотують у білу тканину (тобто 
близькосхідний саван) і кладуть у сучасну дерев’яну труну. Обід 
дають прямо на кладовищі, пригощаючи всіх людей. Перед за-
ходом сонця і настанням сутінків на могилі розпалюють вогни-
ще. Відмічають 9, 40 днів, рік. Жорстко не дотримуються: 9 днів 
можуть відзначити і раніше (за 3 дні), поки є їжа з похорону. Че-
рез рік на горбочку могили ставлять пам’ятник із сонцем, фото, 
написом. Слід зазначити, що і досі єзиди мають відокремлені 
кладовища. Так всіх померлих єзидів Києва і регіону ховають 
виключно на цвинтарі, створеному на захід від Києва у жито-
мирському напрямку.
Організовують похорон, обмивають і одягають померлого 

шейхи і піри. Шейхи і піри виконують в єзидський спільноті 
функцію священиків. Якщо пір не обмиє покійного, то його не 
прийме той світ. Єзидська спільнота донині жорстко поділяється 
на 3 ендогамні групи: звичайні єзиди – мріди – і обрані – шейхи і 
піри. “Мы свой девушка не даем, они свой девушка не дают. 
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Нельзя. Каждый на своем: пиры на пире, шейхи на шейхах” 
(В. Умаров). Респонденти не змогли пояснити відмінність між 
двома останніми групами, але зазначають їхній високий соціаль-
ний статус у спільноті. Їхні представники не працюють, як пе-
ресічні єзиди, а утримуються за рахунок спільноти. Вони органі-
зовують всі релігійні і родинні свята свого народу. При цьому 
шейхи повинні вести праведне життя.
Респонденти підтвердили, що в єзидів не було раніше моли-

товних будинків, але зараз у Краснодарі один шейх збудував 
єзидську церкву. У шейхів і пірів немає своєї ієрархії – вони і 
їхні діти однаково шануються. Про існування єзидських релігій-
них центрів на Близькому Сході пересічні єзиди не знають.
Синкретичність єзидського ритуалу яскраво проявляється в 

обов’язковості хрещення дітей. При чому для них немає зна-
чення, в якій церкві це відбувається: у Вірменії це провадиться у 
вірменській апостольській, а в Україні – у православній церкві. 
Єзиди ставлять у церкві свічки, дають гроші на храм, почали він-
чати за православним ритуалом своїх дітей.
У науковій літературі стверджується, що раніше дітей крім 

хрещення ще й обов’язково обрізали. Сучасне покоління цього 
не пам’ятає, але респондент пір підтвердив, що і досі в момент 
обмивання небіжчика провадиться обряд обрізання. Ця інформа-
ція була невідома навіть активістам єзидських організацій, що 
походять із касти мрідів.
Респонденти визнали, що недавно частина єзидів у Києві пе-

рейшли у свідки Єгови. “Церковь есть церковь, поп есть поп, а 
что такое Егова, я не понимаю. 200–300 перешло. С ними трудно 
говорить. В Армении тоже этот бизнес, Егова пришел. Раньше не 
было этого” (В. Умаров). Активісти національних об’єднань ви-
знають, що понад чверть єзидів діаспори підпали під вплив різ-
них протестантських церков, але стверджують, що ця тенденція 
вже пішла на спад.
Підсумовуючи першу спробу етнографічного дослідження 

єзидів України, ми прийшли до таких узагальнень. Для єзидів 
притаманні одночасні процеси розмивання традиційної культури 
та її модернізації в умовах сучасного суспільства. Також для них 
характерне розширення етнокультурних контактів із представ-
никами неєзидської спільноти, як власне з курдами, так і з 
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основним населенням України. Спільнота поставлена перед пробле-
мою, як ставитися до перших змішаних єзидсько-курдських та 
єзидсько-українських шлюбів. Як поєднати розширення позаоб-
щинних контактів із вимогами релігії та традиції, котра заборо-
няє такі дії.

Більшою загрозою для побутування єзидської спільноти в її 
традиційному вигляді є факти масового переходу єзидів у хрис-
тиянство або його постійно зростаючий вплив на релігійні прак-
тики пересічних єзидів.

Взаємовідносини між мрідами (рядовими єзидами) і шейхами 
і пірами також перебувають у центрі нашої уваги. З одного боку, 
носіям єзидизму вдалося на місцях нових поселень зберегти без-
перевність зв’язків між мрідами, шейхами і пірами, без котрих 
неможливе існування релігійної общини. І з другого боку, зви-
чайні мріди висловлюють своє незадоволення низьким рівнем 
виконання священнослужителями своїх обов’язків. Саме в дуже 
низькому рівні знань простих єзидів про свою релігію багато хто 
бачить причину переходу частини єзидів у протестантські спіль-
ноти. І з третього боку, відкритість кордонів призвела не лише 
до збереження контактів з єзидськими спільнотами Вірменії та 
Грузії і формування контактів із новоутвореними громадами Ро-
сії. Вперше з початку ХХ століття єзиди поновили контакти з 
релігійним центром єзидизму в Іраку (Лалиш) і почали його від-
відувати. Єзиди України також встановили контакти з єзидами 
Німеччини, що на сьогодні стала центром притягання всіх єзи-
дів – іммігрантів із Туреччини, Сирії, Іраку та колишнього СРСР. 
Ці контакти відновили єдність усієї світової спільноти єзидів, що 
була порушена внаслідок Першої світової війни на початку 
ХХ ст.

Важливою темою сучасного внутрішньоєзидського дискурсу 
є ставлення до курдського питання. Тоді як верхні прошарки 
єзидської спільноти визнають єзидів частиною курдського етно-
су і виступають за його інтеграцію, рядові представники спіль-
ноти продовжують зберігати відчуження від курдів-мусульман і 
не хочуть визнавати себе курдами. Це викликано релігійними 
відмінностями та негативним спільним історичним досвідом 
останніх кількох століть, коли єзиди зазнавали значних утисків із 
боку більш чисельних мусульман.
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Спроби знайти спільні як для мусульман, так і єзидів, що ви-
знають рідною мовою курманджи, символи поки що обмежуються 
спільним святкуванням свята Науруз. Всі інші свята мають різке 
релігійне або політичне забарвлення, що не дозволяє їм викону-
вати консолідуючу функцію.
Процес формування єзидської спільноти в Україні продов-

жується, і подальше її функціонування, сподіваємося, не зали-
шиться поза інтересами українських сходознавців.
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ПАНМОНГОЛЬСЬКИЙ РУХ:
ПОГЛЯД НА МЕЖІ СТОЛІТЬ

Аналіз специфіки руху, що має за мету консолідацію розділе-
ного етносу, залишається актуальним, оскільки такі прецеденти є 
однією з реалій світового сьогодення. Більшість політичних кон-
фліктів, більшість народних протестів і більшість державних 
проектів мають важливий націоналістичний аспект, а то й прямо 
виражають національні прагнення і свідомість [Сміт 1994, 167]. 
На прикладі монгольських народів, які наразі перебувають у скла-
ді трьох держав, – Монголії, Китаю та Росії, можна засвідчити 
відродження таких ідей через сорок років після їхнього зовніш-
нього придушення. Рух за об’єднання монголів, ідея Великої 
Монголії майже від початку передбачали утворення незалежної 
Монголії, насамперед, у складі: Зовнішньої Монголії, Внутріш-
ньої Монголії, Барги, Алтайського округу (Сіньцзян) та Урянхай-
ського краю (всі ці землі на початку минулого століття входили 
до складу Цінської імперії). Разом із тим буряти, які перебували у 
складі Російської імперії, також усвідомлювали себе частиною 
монгольського світу. За влучним висловом відомого американ-
ського монголіста С. Жагчида, свідка визвольних змагань на тере-
нах Внутрішньої Монголії, це гасло (панмоголізм. – Прим. авт.) 
усе ще привертає увагу всіх монгольських народів, тому що куль-
турна Монголія є більшою за політичну Монголію. Ті люди, які 
говорять монгольською мовою, належать монгольській нації, і ті 
області, де живуть монгольські народи, є монгольськими земля-
ми. Це емоційне, не юридичне питання [Jagchid 1988, 245].
На початку 1990-х років серед наукового співтовариства ціка-

вість до перипетій розвитку та перспектив панмонгольської ідеї 
спалахнула з новою силою. З цього часу різним аспектам “пан-
монгольської” проблематики, зокрема історії виникнення термі-
на “панмонголізм”1, присвячена низка праць [Курас, Бабаков 
1997; Бат-Очир; Жамаганова 2000, 2002; Кузьмин, Свинин 2001; 

1 Автором терміна “панмонголізм”, зазвичай, вважають видатного 
російського філософа В. Соловйова з його однойменним віршем [див.: 
Жамаганова 2002; Халдуров 2005; див. також: Sarkisyanz 1954].
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Базаров 2002, 2005; Халдуров 2003, 2005; Стабильность и кон-
фликт… 2005, 228–2432; Wang Wei-fang 2005; Wang Peiran 2009 
та ін.]. Відомому бурятському науковцю Б. Базарову належить 
монографія, в центрі якої – дослідження панмонгольського руху 
1919 року та подій навколо Баргинського повстання другої полови-
ни 1920-х років [Базаров 2002]. Особливу увагу руху за об’єднання 
монгольських народів приділяє й відомий бурятський монголозна-
вець Ш. Чімітдоржієв, якому належить велика кількість відповід-
них публікацій [Чимитдоржиев 1999, 2000, 2000а та ін.].
Найбільш дослідженим явищем в історії руху за об’єднання 

монголів залишається так званий панмонгольський рух 1919 року. 
Велику увагу викликали у науковців також панмонгольські акції у 
період 1920-х років [Железняков 1996; Кузьмин 1998; Рощин 1999; 
Жабаева 2001; Atwood 2002, I–II; Шагдурова 2005 та ін.]3. Окремо 
слід згадати ґрунтовне дослідження відомого російського сходо-
знавця С. Лузяніна, присвячене взаємовідносинам Росії, Китаю та 
Монголії у першій половині ХХ ст., де, зокрема, приділено значну 
увагу панмонгольській активності політичної еліти МНР, а також 
монголо-тувинським і монголо-бурятським відносинам [Лузянин 
2003]. Безумовну цікавість представляють оцінки стану монголь-
ського націоналізму наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. [Лузянин 
1996; Ginsburg 1999; Tumurchuluun 1999; Tumursukh 1999–2000; 

2 Мається на увазі глава “Панмонголизм: идея государственного 
объединения монгольской историко-культурной общности как инстру-
мент нациестроительства”, написана Р. Балдано.

3 Див. також наступні колективні монографії російських науковців: 
Варнавский П. К., Дырхеева Г. А., Скрынникова Т. Д. Бурятская этнич-
ность в контексте социокультурной модернизации (конец ХIХ – первая 
треть ХХ веков). – Иркутск, 2003 // Иркутский межрегиональный инсти-
тут общественных наук при Иркутском государственном университете. – 
http://mion.isu.ru/filearchive/mion_publcations/buryat/; Скрынникова Т. Д., 
Батомункуев С. Д., Варнавский П. К. Бурятская этничность в контексте 
социокультурной модернизации (советский период). – Улан-Удэ, 2004 // 
Иркутский межрегиональный институт общественных наук при Иркут-
ском государственном университете. – http://mion.isu.ru/filearchive/mion_
publcations/buryat2/; Амоголонова Д. Д., Елаева И. Э., Скрынникова Т. Д. 
Бурятская этничность в контексте социокультурной модернизации. (Пост-
советский период). – Иркутск, 2005 // Иркутский межрегиональный ин-
ститут общественных наук при Иркутском государственном университе-
те. – http://mion.isu.ru/filearchive/mion_publcations/buryat3/index.html
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Bulag 1998, 2003; Kaplonski 2000, 2004; Rossabi 2000, 2005; Atwood 
2002, II, 986–988; Сыроежкин 2003, 356; Боровой 20064; та ін.].
Дехто вважає, що слово “панмонголізм” зіграло вирішальну 

роль в історії сучасної Монголії [Tanaka 2009]. Зараз панмонго-
лізм розглядається як національно-визвольний рух монгольських 
народів, рух за культурно-етнічне та політичне відродження. 
Дехто з дослідників знаходить витоки руху ще у ХVІІ ст., інші 
пропонують початок ХХ ст., 1911 або 1919 рр. Американський 
монголіст У. Булаг слушно зазначає, що панмонголізм як перша 
сучасна монгольська національна свідомість розвинувся впро-
довж ХХ століття [Bulag 1998, 136]. Російський історик Ю. Кузь-
мін пропонує таку періодизацію кульмінаційних спалахів пан-
монгольського руху: початок ХХ ст., 1911–1915 рр., 1917–1921 рр., 
1925–1928 р., 1958 рр., 1989–1993 рр. [Кузьмин 1998, 47]. До цьо-
го переліку, на думку авторки, можна ввести певні доповнення: 
принаймні, першу половину 1920-х років, початок 1930-х та 
1945–1948 роки. Від початку консолідуючим елементом і своє-
рідним прапором руху стає буддизм. За узагальненням дослідни-
ків, для одних панмонгольський рух є способом зупинити процес 
денаціоналізації монгольського етносу через відродження старо-
монгольської писемності, розширення викладання бурятської 
мови, відновлення втрачених національних звичаїв і традицій. 
Для інших – це активізація процесу культурної взаємодії народів 
монгольського етносу, запозичення культурних і наукових досяг-
нень. Для третіх – найрадикальніших – передбачається створен-
ня у перспективі єдиної держави всіх монгольських народів. Як 
своєрідний зразок такого державного утворення підноситься ім-
перія Чингізхана. Її образ (часто ідеалізований) стає символом 
національного відродження монголів, бурятів, калмиків, тувин-
ців [Кузьмин, Свинин 2001]. Мовляв, пишання імперським спад-
ком Чингізхана є, ймовірно, найістотнішим фактором об’єднання 
серед монгольських етнічних груп [Henochowicz 2008, 39], з цим 
символом всі монголи можуть ідентифікувати себе [Bulag 1998, 
255]. Основними конструкторами та носіями панмонгольської 

4 Див. також: Монгольская цивилизация: миф или реальность? 
(Выдержки из выступлений М. И. Гольмана, В. В. Грайворонского, 
Г. С. Яскиной, Р. Т. Сабирова) // Цивилизационные процессы на Дальнем 
Востоке: Монголия и ее окружение. – М., 2005.
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міфоідеологеми виступає творча та наукова інтелігенція [Халду-
ров 2003, 178].
Отже, дискусії точаться навколо багатьох аспектів руху, як-то: 

періодизації, історичної оцінки, перспектив розвитку. Іноді пи-
шуть, що еліта Зовнішньої Монголії ледь не єдина виступила у 
1911 році з амбіційним прагненням об’єднати всі монгольські 
землі. Еліти ж останніх, мовляв, об’єднуватися не бажали, праг-
нучи зберегти власні владні позиції. Є й цілком протилежна точка 
зору, про яку мова піде нижче. Тут можна згадати слова відомого 
американського монголіста Р. Рупена, який вважав, що кожен 
монгол, незалежно від того, де він проживав і до якого стану на-
лежав, був у душі панмонголістом, тобто “борцем за єдину, неза-
лежну та суверенну Монголію” [цит. за: Гольман 1997, 123–124].
От лише кілька поглядів сучасних російських дослідників на 

панмонгольський рух.
1) Можливо, панмонголізм слід розглядати як один із напрямів 

руху за самовизначення та інтеграцію монгольських народів, які 
мали, з огляду на обставини, різні історичні долі, проте зберігали 
пам’ять про певну історичну єдність. З низки причин, насамперед 
соціально-політичного характеру, така форма етноцентризму не 
змогла знайти якоїсь значущої соціальної бази, інституціоналізу-
ватися й істотно не вплинула на соціальну практику свого часу;

2) Різноспрямованість векторів політичної та соціально-еконо-
мічної ситуації монгольських народів, різні завдання, що стояли 
перед ними, не сприяли реалізації цієї ідеї, що загинула, ледь 
встигнувши зародитися;

3) Мовляв, неабияку роль відіграє факт окремого розвитку 
монгольських народів упродовж кількох століть. Мені особисто 
таке твердження здається перебільшенням – про окремий розви-
ток можна казати лише у випадку з російськими калмиками та 
бурятами, тоді як землі, що, власне, й прагнули об’єднати монго-
ли, перебували у складі однієї держави – Цінської імперії.
На переконання російських науковців, у гіпотетичному випад-

ку створення єдиної монгольської держави постала б велика низ-
ка внутрішніх проблем, які виникнуть за об’єднання народів із 
різним рівнем економіки та культури. Мовляв, державотворення 
природно приведе до домінування однієї етнічної групи та однієї 
культури, правління однієї еліти або клану. Найімовірнішим може 
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стати домінування халха-монголів5, які найбільше зберегли націо-
нальні традиції та державність. Насправді ж, широке об’єднання 
роз’єднаного зараз монгольського етносу в єдине державне утво-
рення не зніме етнічних проблем, а, навпаки, може їх лише заго-
стрити, через історичну незавершеність консолідації різних груп 
монголомовних народів у єдині нації6 [Кузьмин, Свинин 2001]. 
Загалом, такі оцінки не є новими. Російські дипломати ще майже 
сто років тому намагалися підкреслити та перебільшити відмін-
ності між представниками різних частин етнографічної Монголії.
Не настільки категоричні західні дослідники. Ще у 1937 році 

О. Латтімор, видатний західний монголіст та китаїст7, уважав, 
що у разі проведення реформ, зокрема соціальних, у Внутрішній 
Монголії, утворилася б певна однорідність між нею та Зовніш-
ньою Монголією, що негайно змусила б внутрішніх монголів 
прагнути об’єднатися як одна нація [Lattimore 1937, 70]. Щодо 
відмінностей, які, нібито, важко подолати, є цікаве спостережен-
ня американської вченої, яка порівняно нещодавно проводила 
польові дослідження у Внутрішній Монголії. За її словами, всі 
студенти – внутрішні монголи – перебувають під впливом хал-
хаських пісень та культури, що веде, у свою чергу, до розмивання 
регіональних та етнічних кордонів і до відчуття панмонгольської 
єдності: “Дійсно, багато внутрішніх монголів підкреслюють свій 
зв’язок один з одним та з незалежною Монголією, посилюючи 
свою етнічну гордість через панмонгольську ідентичність” [Heno-
chowicz 2008, 45–46, 38; див. також: Janhunen 2005, 177–178].

5 Халха – народ у складі монголів, за даними 1989 року, складали 
80 % населення МНР [Tumen 2004, 312].

6 У літературі з панмонгольського питання зустрічається й аргумент 
щодо “трьох братніх слов’янських народів”: мовляв, не відбулося ж 
мовного, культурного та етнічного злиття, а такі ж близькі, і в одній 
державі тривалий час співіснували [Кузьмин, Свинин 2001]! Проте за-
буваються особливості історичного розвитку, мовні, конфесійні, світо-
глядні розбіжності між росіянами, українцями та білорусами. На думку 
авторки, при аналізі ситуації з монгольськими народами це – не дуже 
вдалий аргумент. 

7 О. Латтімор багато років провів у Китаї, спеціалізувався на вивчен-
ні його прикордонних областей, насамперед Внутрішньої Монголії, 
Маньчжурії та Сіньцзяну, був “людиною воістину енциклопедичних 
знань в галузі історії Китаю та Монголії” [Тихвинский 2001, 206].
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Відмінно від згаданих російських позицій звучать і міркуван-
ня окремих монгольських авторів. Мовляв, якщо розуміти пан-
монголізм як будівництво єдиної Монголії, то саме нинішня 
Монголія і є найчистішим продуктом панмонголізму, де всі гілки 
монголів грають свою, провідну роль у державі: “Поки існує не-
залежна Монголія, що поєднує у собі всі групи монголів – пів-
нічних, південних, західних і східних, завжди буде існувати 
невидимий зв’язок між ними та монголами, що живуть понині на 
(тимчасово) окупованих територіях, і ніколи не згасне надія на 
волю” [Хашчулуун 2005]. Всіх монголів – з Монголії, Росії, Ки-
таю та з інших країн, поєднує спільність мови, культури, звичаїв, 
релігії і той незаперечний факт, що всі вони впродовж п’яти 
століть жили у складі єдиної монгольської держави. Почуття 
приналежності до колись єдиного народу породило поняття “пан-
монголізм” – шляхетну патріотичну ідею, заклик серця розділених 
уже впродовж декількох століть народів, – стверджує монголь-
ський дослідник та політолог Л. Бат-Очір, сподіваючись, що у 
ХХІ ст. ідея панмонголізму отримає подальший розвиток, зро-
бить суттєві кроки на шляху до реалізації. “Об’єднання – питан-
ня життя та смерті націй… Відродження монгольських націй 
немислиме без об’єднання” [Бат-Очир]. Мовляв, створення ней-
тральної, незалежної федеративної Монголії під міжнародним 
захистом – така постановка і вирішення всемонгольського питан-
ня не може не задовольнити такі великі, впливові держави, як 
США, Японія, Англія, Франція та Індія: “На наш погляд, ні в 
кого з них не буде жодних заперечень, ані найменшого приводу 
противитися об’єднанню монголів” [Бат-Очир].
Зауважуючи, що панмонголізм прагне поєднувати на певному 

рівні всіх монголів у світі, деякі вчені підкреслюють: у 1990-х ро-
ках він виявлявся переважно у культурній царині. Культурні та 
академічні обміни мають місце (і заохочені) між різними мон-
гольськими групами, включаючи внутрішніх монголів, бурятів, 
калмиків. Можна стверджувати, що культурний панмонголізм та-
кож містить у собі форму політичного. “Але, наскільки я знаю, 
немає жодних поточних спроб політичного возз’єднання різних 
монгольських географічних областей”, – стверджує англійський 
монголіст К. Каплонський [Kaplonski 2000, 357]. Головний оче-
видний вплив панмонголізму – поширення відносин між різними 
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монгольськими областями – безпосередньо Монголією, Внутріш-
ньою Монголією, Бурятією та Калмикією [Kaplonski 2000, 336]. 
Під час роботи Конвенту монголів світу8 (2–6.08.2006) в Улан-
Баторі з доповіддю “Монгольські етноси: глобалізація та спів-
робітництво” виступив заслужений діяч культури, екс-міністр 
закордонних справ Монголії Ц. Гомбосурен. Він, зокрема, зазна-
чив: “Історія накладає на нас відповідальну місію. Це, звичайно, 
не ідея об’єднання монголів за політичними мотивами або мірку-
ваннями. У нас немає жодного наміру зачіпати політичний або 
правовий статус монгольських народностей, які проживають за 
кордоном, зокрема, у наших сусідніх державах півночі та півдня… 
Ми, монголи, як суверенна самостійна держава, що зберігає вог-
нище загальновизнаної світової держави, маємо не лише моральне 
право, але й борг виступати з ініціативою розвивати гуманітарне 
співробітництво монголів в інтересах збереження цивілізації 
монгольських народів у сучасному глобалізованому світі” [Вместе 
за мир… 2006].
На спільну думку науковців, розвиток панмонголізму не від-

повідає ані російським, ані китайським інтересам, хоча Китай і 
наразі готовий прийняти монгольське об’єднання до сфери свого 
впливу. Цікаво, що, підозрюючи Америку у сприянні сепаратист-
ським етнічним і релігійним тенденціям, Пекін звинуватив США 
у підтримці панмонгольського руху [Cherian 1999]. З точки зору 
деяких дослідників, безпосередньої загрози територіальній ціліс-
ності Китаю та дестабілізації внутрішньополітичної обстановки 
у ньому “монгольська проблема” не несе, оскільки її конфліктний 
етнопотенціал доволі незначний, а сама проблема цілком вирі-
шується у межах діючої в КНР концепції “районно-національної 
автономії”. Разом із тим зазначається, що “монгольська пробле-
ма” в Китаї має, швидше, не внутрішній, а зовнішній характер і 
пов’язана з відносинами КНР та Монголії [Сыроежкин 2003, 356; 
див. також: Porter 2009, 5–6]. Мовляв, навіть за умов того, що 

8 Конвент монголів світу – створена у 2006 р. з ініціативи екс-
президента Монголії Н. Енхбаяра міжнародна неурядова організація, 
що ставить перед собою мету – збереження та вивчення національної 
історії, мови, культури, традицій монгольських народів і діаспор, в умо-
вах зростаючої глобалізації й поступового стирання міжнаціональних 
різноманітностей та особливостей.
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національний рух швидко прогресував, фактично Внутрішня 
Монголія має лише 4 млн. потенційних прибічників (згідно пере-
пису, завершеного 2000 року), що складає лише 17 % всього її 
населення. Крім того, щоденна китаїзація протидіє успіху націо-
налістичної діяльності. Отже, вплив монгольського націоналізму 
має відчутно зменшитися. На думку тайванської дослідниці Ван 
Вейфан, панмоголізм не матиме іншого вибору, крім як залиша-
тися у затінку [Wang Wei-fang 2005, 11].
Дехто з науковців пропонує: зміна негативного сприйняття, 

разом із визнанням і повагою до культурних розходжень, повин-
на бути головною дипломатичною метою, яку переслідуватиме 
Китай у своїх ділових відносинах із Монголією [Wang Peiran 
2009, 28]. Такий принцип у китайській зовнішній політиці був би 
вигідним не лише для розвитку двосторонніх відносин і просу-
вання економічних інтересів Китаю в Монголії, а й також для 
руйнування соціальної основи, на яку спирається панмонголізм. 
Якщо, дотримуючись принципової позиції, Китай буде викорис-
товувати гнучкіші методи, збільшувати свою культурну диплома-
тію, змінювати сприйняття Монголією Китаю, змушувати підозри 
монголів до Китаю зникати, то неважко буде зменшити панмон-
гольський вплив серед мас і змусити танути виклики національ-
ній безпеці Китаю [Wang Peiran 2009, 29].
Нещодавно С. Лузянін охарактеризував ситуацію з панмонголіз-

мом так: “Що стосується можливості відтворення якогось аналога 
Монгольської імперії Чингізхана, те це – класичне історичне питан-
ня, що мусується вже не одне сторіччя. Ще в XІХ столітті в головах 
монгольської аристократичної еліти була сформульована ідея пан-
монголізму через збирання «монгольських земель» і створення єди-
ної великої монгольської держави, що включала б у себе бурятські, 
тувинські і внутрішньомонгольські землі. Коли на початку 1990-х 
років Росія майже повністю пішла з Монголії, ці ідеї були реанімова-
но. Справа, звичайно, не дійшла й не могла дійти до висування яки-
хось політичних вимог або територіальних претензій, що означало б 
підрив ялтинських угод і різке загострення відносин із Китаєм і Ро-
сією. Проте у гуманітарній сфері такі ідеї активно мусувалися. Сьо-
годні вони використовуються як козир у кишені тих політиків, які 
так чи інакше намагаються обговорювати їх у межах міжнародних 
історичних конгресів усякого гатунку” [цит. за: Ваньков 2010].
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Отже, більшість науковців не висловлюють особливого опти-
мізму щодо бурхливого поширення панмонгольських ідей. Мовляв, 
важко прийняти такі твердження відтоді, як фактично всі мон-
гольські дослідники погоджуються, що немає жодної можливості 
об’єднання всіх монголів задля створення єдиної держави 
[Tumurchuluun 1999, 285]. Навпаки, зростання етнічних почуттів 
могло б виявитися небезпечним як для монгольських меншин у 
Росії та Китаї, так і для національної безпеки Монголії. Монголія 
та монгольські меншини мають продовжувати співпрацювати, 
але ця співпраця повинна бути позбавлена будь-яких прихованих 
політичних або ідеологічних цілей. Вона має сконцентруватися у 
чотирьох сферах: економічній, торговельній, культурно-гумані-
тарній та екологічній. Ці типи співпраці нормальні, взаємовигід-
ні та звичні для людей, які живуть у різних державах зі спільними 
кордонами. Таку співпрацю мають підтримувати всі три уря-
ди задля збільшення взаємної довіри [Tumurchuluun 1999, 285]. 
Загалом, на такі міркування пристають багато дослідників 
[Урбанаева 1992, 55; Гольман 1997, 125–127; Гурбадам 2000, 174; 
Tumursukh 1999–2000 та ін.]. Президент Академії наук Монголії 
Б. Енхтувшин на ІV Генеральній сесії Конвенту монголів світу 
(14–18.07.2010) зазначає: “Я вважаю, що найреальнішою та 
зв’язувальною нас, монголів, ланкою є не ідеологічні, не політич-
ні, а соціальні й гуманітарні відносини та культурно-історичні 
зв’язки” [Энхтувшин 2010, 15].
За словами дослідників, на сьогодні панмонголізм, переваж-

но, виражений через культурну та економічну співпрацю різних 
груп монголів. Однак наприкінці 1980-х і на початку 1990-х рр. 
часто можна було почути (і не лише від халхасців) розмови щодо 
ймовірності об’єднання Монголії із Внутрішньою Монголією і, 
рідше, з Бурятією та Калмикією. Хоча ці голоси ще лунають іно-
ді у неофіційних бесідах, немає жодної організації або людини 
суспільного значення у незалежній Монголії, які послідовно 
просували б панмонголізм як політику [Див. також: Atwood 2002, 
II, 987]. Тому вияви панмонголізму – спорадичні та розсіяні [Tu-
mursukh 1999–2000]. О. Латтімор колись стверджував, що лідера-
ми панмонголізму були буряти, калмики і внутрішньомонгольські 
націоналісти, тобто – не уродженці Зовнішньої Монголії. Пред-
ставляючи слабкі меншини, вони могли бачити перевагу в 
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об’єднанні з “Великою Монголією”. Натомість, деякі халхасці 
були захоплені такою ідеєю, але в цілому вони сумнівалися: чи 
брати до себе меншини, що створять додаткові проблеми [Latti-
more 1956, 42]. Майже за півстоліття потому схожі твердження 
лунають знову: мовляв, панмонгольські настрої аніскільки не по-
тужні у незалежній Монголії з кількох причин9, зокрема, з по-
боювання ускладнити стосунки з Китаєм [Campi 2005, 6; Rossabi 
2000, 75; 2005a, 3] та Росією. Унаслідок цього, панмонголізм 
найсильніший поза Монголією – серед внутрішніх монголів та 
монгольських діаспор у світі [Tumursukh 1999–2000].
Історія та культура Бурятії у ХХ ст., зокрема бурятський націо-

нальний рух, роль бурятської інтелігенції у суспільно-політичних 
процесах, розглядалися багатьма дослідниками. Мало яке із сучас-
них досліджень на зазначену тематику обходиться без згадки про 
панмоголізм. Наприклад, бурятська дослідниця Д. Жамаганова 
наводить перелік різних політичних та суспільно-культурних 
ініціатив бурятської інтелігенції, що можуть бути віднесені до 
панмонголізму [Жамаганова 2002, 51]. За її словами, роздум у 
масштабах загальномонгольських категорій може бути оцінений 
як панмонголізм, що розглядається як пошук національної ідеї для 
всіх народів, об’єднаних не стільки спільністю монгольського 
походження, скільки спільністю культури та буддійської релігії. 
Лише представники бурятської інтелігенції можуть бути названі 
ідеологами панмонголізму10. Створення психологічної спільності 
всіх монгольських народів, загального налаштування, спрямовано-
го на творчу діяльність на благо відродженої, незалежної, квітучої 
Монголії, було першим ступенем панмонголізму як національної 
ідеї об’єднання монгольських народів [Жамаганова 2002, 56–57].

9 На думку американського монголіста У. Булага, постійною темою в 
Монголії є реальна боротьба між панмонголізмом та халха-центризмом 
[Bulag 1998, 170; Див. також: Tumursukh 2001, 127]. Разом із тим він до-
тримується думки, що панмонголізм не досяг успіху, насамперед, через 
сильні російські та китайські заперечення, що зашкоджують його розви-
ткові й сьогодні [Bulag 1998, 136].

10 Таке твердження властиве й деяким іншим дослідникам. Напри-
клад, на думку відомого російського історика та письменника Л. Юзе-
фовича, панмонголізм зародився у середовищі європеїзованої бурятської 
інтелігенції, вона ж його і пропагувала; це була суто світська ідеологія 
[Юзефович 2010, 154–155].
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На початку 1990-х рр. у Бурятії, як і в багатьох інших респуб-
ліках СРСР, спостерігався підйом національної самосвідомості.
Тоді, зокрема, проекти панмонголістів вивчалися й обговорюва-
лися у різних колах бурятської інтелігенції [Балдано 2010, 66]. 
На початковому етапі національного відродження всебурятські 
з’їзди та новостворені суспільно-політичні об’єднання серед низ-
ки інших радикальних реформ запропонували переорієнтувати 
свої духовні інтереси на союз із Монголією, зміцнити зв’язки з 
монгольською спільнотою, активізувати інтерес до спільних ви-
токів монгольської та бурятської культур. Наприклад, у 1993 р. 
на Всесвітньому форумі монголів в Улан-Баторі лідер руху “Не-
гедел” В. Хамутаєв запропонував розглянути питання всебіч-
ного поглиблення інтеграції центральноазіатських народів: “У 
економічних відносинах ми всі в Центральній Азії об’єктивно 
йдемо й маємо йти до конфедеративного союзу, співдружності. 
Алтай, Хакасія, Бурят-Монголія, Монголія, АРВМ11, Східний 
Туркестан, Іркутія, Читинія можуть підсумувати свої ресурси, 
резерви, потенціали, створити єдине економіко-правове поле. 
Тобто, від гуманітарного співробітництва монголів потрібно 
йти далі, до підтримки ринково-демократичних перетворень у 
Росії, у Центральній Азії, потім до інтеграції, причому широкої 
та глибокої, з усіх питань облаштування життя, тобто до конфе-
деративного союзу, співтовариства, об’єднаного на спільних ін-
тересах миру і стабілізації в Центральній Азії” [цит. за: Балда-
но 2010, 67].
Бурятська дослідниця Д. Амоголонова вважає, що на першо-

му етапі (кінець 1980 – середина 1990-х рр.) в основу національ-
ного проекту лягла інклюзивна панмонгольська ідея, пов’язана з 
великим минулим монгольських народів – Монгольською імперією 
та особистістю Чингізхана. Реалізація такого проекту виражала-
ся у ревіталізації образів минулого, вимогах про повернення бу-
рятам і Республіці Бурятії політоніму “бурят-монгол”, поновленні 
старомонгольської вертикальної писемності, жорсткій критиці 
російської імперської та радянської політики щодо бурятів. При 
цьому дискурс етноідеології, спрямований на виробку бурятської 
національної ідеї та конструювання бурятської нації, не передба-
чав політичного панмонголізму: йшлося лише про ревіталізацію 

11 АРВМ – Автономний район Внутрішня Монголія (КНР).
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історичної, політичної та культурної пам’яті12 [Амоголонова 
2007, 148]. Разом із тим серед бурятського населення широкого 
прагнення возз’єднатися з Монголією не спостерігалося [Хамф-
ри 1991, 36]. Перенос акцентів у ідентифікованому дискурсі в 
пізніший період (середина 1990-х – 2000-ті рр.) багато в чому 
обумовлений чітким визначенням ексклюзивних пріоритетів на-
ціональної ідеології в Монголії: монгольський політичний дис-
курс майже законодавчо закріпляє якості монгольської нації лише 
за монголами, визначивши бурятів (і в Монголії, і за її межами) 
як маргіналів13, причому російські буряти характеризуються як 
“російські монголи” (в останньому випадку визначення стає зна-
чимішим за те, що визначається) [Амоголонова 2007, 149]. У цей 

12 За словами Ш. Чімітдоржієва, треба спільно відновити істинну ба-
гатовікову історію, відродити традиційну культуру, активізувати зв’язки 
між народами монгольського світу, перш за все, культурно-мовні, релі-
гійні, економічні. Культурно-мовна ж проблема нерозривно пов’язана із 
проблемою збереження етносу: “Ні для кого не таємниця, що в нас на 
сьогодні і криза етносу, і криза мови… Вважаємо, що наші проблеми не 
набули б настільки болісного характеру, якби ми регулярно спілкували-
ся з Монголією, з монгольським світом і спиралися на їхню допомогу та 
підтримку” [Чимитдоржиев 1999, 13–14]. На думку дослідника, якщо 
буряти підуть разом з іншими монгольськими народами, то збережуться 
як бурят-монгольський етнос зі своєю рідною, материнською мовою та 
багатовіковою культурою.

13 Натомість, інший бурятський дослідник Д. Цибикдоржієв підкрес-
лює наявність можливостей для реалізації свого потенціалу в бурятів 
Монголії. За його словами, слід зазначити й досить високу толерантність 
основного населення країни – халха-монголів – до представників інших 
етносів. У Монголії порівняно розвинений “цивільний націоналізм”: 
усвідомлення й готовність активно відстоювати політичні та економічні 
інтереси монгольського народу як сукупності громадян країни поза за-
лежністю від їхньої етнічної приналежності. Ставлення ж до монголь-
ських бурятів характеризується безконфліктністю [Цыбикдоржиев 2009, 
86]. Мовляв, на неофіційному рівні нечисленні переконані прихильники 
політичного зближення монгольських народів негативно ставляться до 
ідеї репатріації бурятів на історичну батьківщину, лобіюючи виправлен-
ня в законодавстві країни, що дозволили б представникам монгольських 
народів за спрощеною формою одержувати монгольське громадянство. 
Монголія їм бачиться центром міграційного притягання [Цыбикдоржиев 
2009, 87].
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період бурятське національне відродження починає приділяти 
більше уваги власне бурятській історії та її великим діячам.
Звичайно, тут згадані далеко не всі точки зору щодо панмон-

гольської ідеї та її майбутнього. Як і всі теми, пов’язані з націо-
нальною ідентичністю, ця викликає гострі дискусії і, подекуди, 
суперечливі оцінки, потребуючи подальшого всебічного ґрунтов-
ного дослідження. Зміна негативного сприйняття панмонголізму, 
властивого т.зв. соціалістичному періоду, на об’єктивний аналіз 
та наукове спостереження, повертає панмонгольську проблема-
тику до, насамперед, історичної площини й дає змогу побачити в 
усіх барвах новітню історію Монголії, Китаю та Росії. 
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ХАЛІФАТ ‘АЛІ В СІРІ ІБАДИТА
ХАЛІДА б. КАХТАНА

Сіра ібадитського ‘аліма й факиха оманця Абу Кахтана Халіда 
б. Кахтана ал-Хіджарі1 (кінець IX – початок X ст.) – стисла ре-
троспектива мусульманської історії від утворення світу до падін-
ня першого ібадитського імамату в Омані (кінець IX ст.), акценти 
в якій розставлені відповідно до принципів релігійно-політичної 
доктрини ібадитів.

Твір Абу Кахтана – важливе джерело відомостей про драма-
тичні події другої половини IX ст., коли частина оманських іба-
дитів повстала проти пристарілого імама ас-Салта б. Маліка 
ал-Харуси, імамат котрого тривав безпрецедентно довго – майже 
тридцять п’ять років (851–886 рр.). Непокора, інспірована факи-
хом Мусою б. Мусою, завершилася усуненням ас-Салта від вла-
ди: противники імама склали присягу своєму лідерові Рашиду б. 
ан-Надру і проголосили його новим очільником мусульман. Нав-
коло політичного конфлікту, пов’язаного з відставкою ас-Салта 
б. Маліка й обранням Рашида б. ан-Надра, розгорілася запекла 
доктринальна дискусія, участь у якій, на боці поваленого імама, 
брав автор нашого твору – Халід б. Кахтан. Унаслідок суперечки 
вчене середовище оманських ібадитів розділилося на три табори: 
тих, хто прийняв Рашида б. ан-Надра в якості легітимного імама; 
тих, хто й надалі вважав законним лідером мусульман ас-Салта 
б. Маліка аж до його смерті (889 р.), – до них належить Халід б. 
Кахтан; а також тих, хто не приєднався до жодної із двох «пар-
тій», зайнявши позицію вукуфа. Апелюючи до Корану й сунни 
пророка Мухаммада, вдаючись до розлогих історичних екскур-
сів, Абу Кахтан намагається довести, що дії його політичних 
опонентів не мають нічого спільного із праведною традицією 
перших мусульман, а тому є хибними.

1 Сірат аш-шайх ал-факих Абі Кахтан Халід б. Кахтан рахімаху-
ллах [...ас-Сійар ал-‘уманіййа, 113–149]; Сіра тунсаб іла Абі Кахтан 
Халід б. Кахтан рахімаху-ллах [ас-Сійар ва-л-джавабат… 1989, 81–147]. 
У ібадитській літературі твір Абу Кахтана часто фігурує під назвою ас-
Сіра ал-Кахтаніййа [ас-Самаді 2003].
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З-поміж іншого Абу Кахтан приділяє значну увагу халіфату 
‘Алі й подіям, що його супроводжували, зокрема анти‘алідському 
повстанню під проводом ‘А’іші, Талхи й аз-Зубайра, бою при 
Сиффіні, третейському розгляду між ‘Алі й Му‘авією і пов’я-
заному з ним розколу в таборі прихильників ‘Алі. Даючи прин-
ципову оцінку доленосним подіям мусульманської історії, ібадит 
трактує вчинки відомих діячів минулого як приклад, вартий засу-
дження або наслідування, і екстраполює зроблені висновки на 
політичні реалії свого часу.

У дусі ібадитської доктрини, Халід б. Кахтан трактує вбив-
ство халіфа ‘Усмана як акт, учинений правовірними мусульмана-
ми в повній відповідності до букви Корану, після того як каяття 
халіфа у скоєних гріхах виявилося нещирим, а сам він, унаслідок 
цього, перетворився на правителя-кафіра:

«Коли ж ‘Усман зрікся свого покаяння, став упиратися, від-
мовляючись відплатити по праву, і мусульмани дізналися про 
його невір’я, вони не стали призначати людину, яка б убила його, 
а вступили з ним у сутичку. І Аллах дарував їм перемогу, вони 
здолали помічників ‘Усмана й убили його після того, як він утра-
тив віру й відрікся від неї, за вироком Корану, <...> оскільки Аллах 
говорить: ‘Убивайте ватажків невірних: вони не дотримуються 
клятв, даних вам. Можливо, це буде для них покаранням’ [Коран, 
9 («Каяття»): 12 (12)]».

Передачу влади наступному халіфові – ‘Алі б. Абу Талібу – 
ібадитський автор уважає легітимною з усіх точок зору, причому 
зауважує: клятва на вірність ‘Алі, окрім традиційної обіцянки 
дотримуватися Корану й сунни Пророка, містила ще одну суттє-
ву вимогу – уся мусульманська громада, так само, як і новий лі-
дер мусульман, повинні були повністю зректися ‘Усмана й вести 
боротьбу з кожним, хто засуджував убивство невірного халіфа. 
Мусульмани, які виправдовували ‘Усмана, брали участь в акціях 
помсти за кров халіфа, ставали на сторону імама-кафіра, висту-
паючи проти нового, законно обраного лідера правовірних – ‘Алі 
б. Абу Таліба. Халід б. Кахтан підкреслює: Талха й аз-Зубайр 
присягнули ‘Алі, погоджуючись з усіма положеннями клятви, і 
тим самим визнали правомірність убивства ‘Усмана.

‘Алі діяв у відповідності до положень присяги – від намісників, 
призначених ‘Усманом, він зажадав покаяння й не затверджував 
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жодного з них, допоки той не зрікався прихильності до нечести-
вого халіфа. Покаяння правителів і пересічних мусульман відбу-
валося публічно, згідно із традицією, яку заповідав Посланник 
Аллаха: «За кожен гріх слід каятися: за потаємний гріх – у душі, 
за гріх, скоєний відкрито, – привселюдно»2.

Виступ Талхи й аз-Зубайра проти ‘Алі сприймається ібадит-
ським автором як віроломне порушення присяги. Оцінка їхніх 
дій недвозначна: обидва – й Талха, і аз-Зубайр – заслуговували 
на смерть і були вбиті правовірними на законних підставах, оскіль-
ки «намірилися вступити в боротьбу з мусульманами, захопили 
Басру й убили деяких із місцевих мусульман, видерли бороду в 
‘Усмана б. Хунайфа, намісника ‘Алі в Басрі, і зчинили там без-
лад». ‘Алі і його прибічники не поспішали вступити в бій із бун-
тівниками, оскільки хотіли з’ясувати істинні мотиви ватажків 
заколоту. За твердженням ібадита, спочатку ‘Алі намагався вста-
новити, які саме претензії мають до нього ‘А’іша, Талха й аз-Зу-
байр: «Що ви мені закидаєте? Узурпацію імамату, несправедливе 
судочинство або присвоєння суспільних грошей?» Не отримавши 
відповіді, мусульмани дійшли висновку: у лідерів опозиції немає 
жодних підстав, аби звинувачувати халіфа, отже їхній виступ 
проти нього слід вважати протиправним. Від цього моменту 
учасників анти‘алідського руху слід іменувати не інакше, як 
«людьми, які чинять несправедливість» (ал-фі’а ал-баґійа), а з 
ними наказав битися Аллах: «Якщо в суперечку вступлять два 
загони віруючих, то примиріть їх. Але якщо один із них чинити-
ме несправедливість (баґат) щодо іншого, бийтеся проти того, 
який чинить несправедливе (табґі), допоки він не повернеться 
до веління Аллаха. Якщо ж він повернеться, то примиріть їх по 
справедливості і будьте неупередженими, адже Аллах любить не-
упереджених!» [Коран, 49 («Кімнати»): 9 (9)]. Правовірні му-
сульмани не могли зігнорувати веління Всевишнього, вони 
відреклися від аз-Зубайра й він був убитий, оскільки не хотів по-
каятися за вчинені діяння, а Талха загинув у бою, «продовжуючи 
чинити опір ісламу».

З-поміж мусульман, які бажали помститися за ‘Усмана, ‘А’іша, 
удова пророка Мухаммада, удостоєна двоякої оцінки. З одного 
боку, ібадит визнає: ‘А’іша брала активну участь у повстанні проти 

2 У Сірі наводиться лише матн хадісу.
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‘Алі, тобто підтримала заколотників, які вчинили бунт проти ле-
гітимного імама віруючих. Її поведінка, так само, як і дії решти 
ватажків анти‘алідського руху, по суті була протиправною, таким 
чином, ті мусульмани, що наважилися виступити проти ‘А’іші зі 
зброєю в руках, учинили правомірний опір. Із другого боку, Абу 
Кахтан не піддає ані найменшому сумніву високий статус ‘А’іші 
як «матері віруючих», цитує відомий хадіс, згідно з яким ‘А’іші, 
так само, як і решті дружин Пророка, гарантовано місце в раю3.

Той факт, що ‘А’іша приєдналася до Талхи й аз-Зубайра, іба-
дит трактує як чергове випробування для мусульман, замислене 
Аллахом, аби перевірити їх на вірність собі: «Коли ж ‘А’іша вчи-
нила несправедливе щодо віри, мусульмани зрозуміли, що ви-
пробовуються боротьбою проти неї. Тоді один із них (наш автор 
припускає: його звали Зайд б. Хисн. – Д. Р.) сказав: «Як на мене, 
то я засвідчую, що вона – дружина Посланника Аллаха <...> в 
раю, але Аллах випробовує вас нею, аби подивитися, кому ви 
підкоряєтеся – Йому чи їй!» У якості підґрунтя для такої тези на-
водиться коранічна сентенція, в якій Всевишній попереджає му-
сульман про випробовування, що чекають на них у майбутньому: 
«Невже люди вважають, що їх залишать [у спокої], після того як 
вони скажуть: ‘Ми увірували’, – і вони не піддаватимуться ви-
пробуванням?» [Коран, 29 («Павук»): 1 (1–2)]. Ті віряни, які під-
далися цьому іспиту, волею Аллаха опинилися перед серйозним 
вибором, і доброчесні з них ухвалили єдине правильне рішення: 
«Воістину, покора Всевишньому важливіша!»4

3 Наводиться лише матн хадісу: «Мої дружини у земному житті бу-
дуть моїми дружинами в раю».

4 Результат цього іспиту був відомий Всевишньому наперед: «Аллах 
знав, хто буде бунтівником, а хто йтиме прямим шляхом». Випереджа-
ючи запитання: навіщо Всевишній улаштував іспит, результат якого був 
відомий йому наперед, – ібадит пояснює: такі випробовування необхід-
ні передусім для самих створінь Аллаха. Всевишній відає про все, що 
було, що є і що відбуватиметься в майбутньому, отже наперед знає, хто 
з його творінь заслуговує на покарання і на яке саме. Однак при цьому 
Аллах хоче, аби його відплата була справедливою, тобто доведеною, 
обґрунтованою, передусім – для самого винуватця. Аби провина гріш-
ника і справедливість призначеного йому покарання були очевидними 
для всіх, Аллах влаштовує випробовування для своїх створінь (аналогія 
з іспитами для ангелів, Адама і Хавви, про які йдеться на початку Сіри 
Абу Кахтана [про це докладно див.: Радівілов 2010]).
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Значну частку відповідальності за участь удови Пророка у ви-
ступі проти ‘Алі ібадитський автор покладає на Талху й аз-
Зубайра: «Талха й аз-Зубайр увели ‘А’ішу в оману, сказавши їй, 
що ‘Усман був убитий після того, як склав присягу, і ‘Алі узурпу-
вав імамат, не порадившись із мухаджирами й ансарами. І вони 
(Талха й аз-Зубайр. – Д. Р.) не полишали ‘А’ішу, поки не обману-
ли її й <…> не змусили вийти з будинку, в якому наказав їй зали-
шатися Аллах». Перед тим як Талха й аз-Зубайр спровокували 
‘А’ішу на заколот проти ‘Алі, удова Пророка додержувалася пра-
вильної позиції щодо усунення ‘Усмана від влади і його вбивства: 
раніше, з Кораном у руках, ‘А’іша засвідчувала, що ‘Усман «впав 
у безвір’я відносно того, що міститься в Сувоях». До того ж, сво-
го часу ‘А’іша сама доклала зусиль, аби неподобства, які чинив 
халіф ‘Усман, стали явними для всіх мусульман (про це докладні-
ше див.: [Большаков 1998, 26–27]. Тут цю думку наводить інша 
вдова Пророка – Умм Салама, коли, напередодні заколоту, ‘А’іша 
безуспішно вмовляє її приєднатися до виступу проти ‘Алі).

Формально, провина ‘А’іші полягала в порушенні настанови Ал-
лаха, а саме – вимоги Всевишнього до дружин Пророка, аби ті «за-
лишалися вдома»5, а також в ігноруванні того попередження, яке 
сам Мухаммад завбачливо дав ‘А’іші, застерігаючи дружину від не-
слуху, а в інтерпретації ібадита – від заколоту (фітна) проти ‘Алі6.

5 Очевидно, мається на увазі заклик Всевишнього: «Дружини Про-
рока! Ви не такі, як будь-яка з жінок. Якщо ви боїтеся Господа, <…> 
залишайтеся в своїх домівках…» [Коран, 33 («Сонми»): 32–33 (32–
33)], – який у контексті міркувань ібадитського автора слід розуміти не 
стільки як заклик не виходити з оселі або не брати участі в публічних 
заходах, скільки як заборону на вчинення дій, що могли б сприйматися 
як політичний демарш.

6 На підтвердження цієї тези наводиться хадіс – як і в попередніх 
випадках, без існаду: одного разу, у присутності ‘А’іші і ще однієї дру-
жини – Умм Салами, Посланник Аллаха промовив: «Якась із вас двох 
їхатиме на верблюді з довгим хвостом, і на неї гавкатимуть собаки 
Хав’аба (Хав’аб – місце на шляху з Мекки до Басри. – Д. Р.)». У цей мо-
мент Умм Салама тримала якусь посудину, однак після таких слів Про-
рока жінка розхвилювалася, руки в неї затремтіли і посудина впала на 
землю. ‘А’іша ж, почувши чоловіка, лише легковажно посміхнулася, на 
що Посланник Аллаха зауважив: «На мою думку, нею будеш ти, черво-
ногуба». Таким чином, Мухаммад буцімто передбачив події 36/656 р., у 
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До покаяння вдову Пророка спонукав ‘Аммар б. Йасір – 
один із найвідданіших прибічників ‘Алі7. Під час бесіди ‘А’іша 

тому числі їхній кульмінаційний момент – так звану «битву [навколо] 
верблюда», під час якої ‘А’іша сиділа в паланкіні, встановленому на 
спині тварини, і критично відізвався про участь своєї дружини у майбут-
ньому виступі анти‘алідських сил. Ібадитсьrий автор розглядає хадіс як 
попередження або настанову, дану Посланником Аллаха своїй дружині, 
а наступні події за участю ‘А’іші – як неслух з її боку, вартий каяття.

7 ‘Аммар б. Йасір – один із перших мусульман, сподвижник Проро-
ка, учасник хіджри в Абіссінію. ‘Аммар брав участь у боях при Бадрі й 
Ухуді. Під час халіфату Абу Бакра боровся з «відступниками» (ахл ар-
рідда) у Йамамі, де, у бою проти лжепророка Мусайліми, втратив вухо. 
При халіфі ‘Умарі був призначений намісником у Куфі, учасник завою-
вання Хузистану. У роки правління ‘Алі – найближчий його сподвиж-
ник: напередодні бою ‘Алі з коаліцією Талхи, аз-Зубайра й ‘А’іші 
‘Аммар мобілізував населення Куфи на підтримку халіфа, а після пере-
моги ‘Алі в «битві верблюда» супроводжував полонену ‘А’ішу до Бас-
ри. Деякі коментатори Корану пов’язують з ‘Аммаром айат: «А серед 
людей є й такий, котрий продає себе (ман йашрі нафсаху), прагнучи 
благовоління Аллаха, а Аллах – милосердний до своїх рабів» [Коран 2 
(«Корова»): 203 (207)] [EI, vol. I, 448], – знаковий для ібадитів: в ібадит-
ській традиції за справжніми мусульманами, які зі зброєю в руках боро-
нять іслам, закріпилося найменування шурат (ті, котрі продають [себе 
Аллахові]), яке, очевидно, становить алюзію наведеного айата. Не за-
глиблюючись у лінгвістичний аналіз коранічного вірша, лише зазначи-
мо, що арабське дієслово шара – авто-антонім, тобто слово, що 
одночасно має протилежні значення: у нашому випадку – «продавати» і 
«купувати». Звідси, у перекладі айата, як, власне, і в інтерпретації тер-
міна шурат, можливі варіанти, зумовлені саме цією обставиною: «Сре-
ди людей есть и такой, который продает свою душу, надеясь снискать 
довольство Аллаха…» – Е. Р. Кулієв; «А среди людей есть и такой, 
который покупает свою душу, стремясь к благоволению Аллаха…» – 
І. Ю. Крачковський; «В среде этих людей есть человек, который 
продает себя самого, желая угодного Богу…» – Г. С. Саблуков.

Варто підкреслити, що ‘Аммар б. Йасір високо шанується шиїта-
ми – як один із найвідданіших прихильників ‘Алі б. Абу Таліба (ші‘ат 
‘Алі) ще за життя Мухаммада й послідовний прибічник ідеї правонас-
тупництва ‘Алі після смерті Пророка. ‘Аммар належить до «четвірки 
мусульман» (поруч із Мікдадом б. ал-Асвадом, Абу Зарром ал-Ґіфарі й 
Салманом ал-Фарісі), «до яких уперше застосували найменування 
ташаййу‘» [ан-Наубахти 1973, 124]. Як буде видно далі, ібадитська 
традиція відводить ‘Аммарові дещо іншу роль у долі ‘Алі.
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зізналася, що діяла, покладаючись на власний розсуд, порушуючи 
при цьому настанову Посланника Аллаха. Мусульмани пояснили 
‘А’іші, у чому полягає хибність її позиції, удова Пророка визнала 
свою помилку й щиросердно та привселюдно розкаялася8. На 
думку ібадита, одного каяття ‘А’іші було достатньо, аби правовір-
ні реабілітували її у своїх лавах – про необхідність застосувати 
щодо ‘А’іші якесь покарання, наприклад у вигляді компенсацій на 
користь постраждалих під час конфлікту, у тексті не йдеться9.

8 Абу Кахтан наводить діалог, що нібито відбувся між ‘А’ішею й 
‘Аммаром б. Йасіром: «Мусульмани підійшли до паланкіна ‘А’іші, і 
кілька чоловік увійшли до нього. Серед них був ‘Аммар б. Йасір, хай 
помилує його Аллах. ‘Аммар привітав ‘А’ішу: ‘Мир тобі, матінко!’ Од-
нак та відповіла: ‘Ніяка я тобі не матінка!’ ‘Так, [матінка]! Навіть якщо 
тобі це і не до вподоби’, – зауважив ‘Аммар. Тут ‘А’іша заявила: ‘Якби 
я не знала, що говорив про тебе Посланник Аллаха (мається на увазі 
хадіс, в якому пророк Мухаммад передвіщав ‘Аммарові рай. – Д. Р.), ти 
зараз почув би від мене дещо, що тобі точно не сподобалося б!’ ‘Аммар 
відповів: ‘Аллах, Аллах! О, матір віруючих! Мені не личить сперечати-
ся в таку годину. Даруй, але ж, як кажуть наші родичі, ти вважала до-
зволеною мою кров і хотіла вбити мене?!’ Потім ‘Аммар звернувся до 
‘А’іші із запитанням: ‘Повідай нам про цю війну, яку ти ведеш проти 
нас: так заповідав Посланник Аллаха, чи це твоє власне міркування 
(ра’й)?’ ‘А’іша відповіла: ‘Так, це моє власне міркування’. Мусульмани 
всміхнулися: ‘Міркування жінки!?’ І вони просвітили ‘А’ішу, пояснив-
ши їй, у чому полягає закон. Після цього ‘А’іша мовила: ‘Воістину, я 
прошу вибачення в Аллаха і каюся перед ним’. Присутні вигукнули: 
‘Аллах великий!’ Почувши їх, мусульмани, які перебували в таборі, за-
кричали: ‘Аллах великий! Аллах великий!’»

Як бачимо, шанобливе ставлення до ‘А’іші не заважає мусульманам 
більш ніж скептично оцінювати намагання вдови Посланника на влас-
ний розсуд тлумачити релігійну традицію, зокрема в тих питаннях, які 
стосуються верховної влади у громаді віруючих. Ібадити не піддають 
сумніву хадіси, що передавалися через ‘А’ішу, – так, у найавторитетні-
шій в ібадитському середовищі збірці хадісів Муснаді (ал-Джамі‘ ас-
сахіх) ар-Рабі‘ б. Хабіба ал-Фарахіді (пом. близько 786 р. або 791 р.) 
перекази зі слів ‘А’іші становлять значний і важливий масив релігійних 
знань [див., зокрема: ал-Буса‘іді 1998, 41], проте не наділяють її правом 
на іджтіхад, висміюючи спробу ‘А’іші аргументувати свій політичний 
вибір за допомогою власного, незалежного, міркування (ра’й).

9 Ібадитський автор підкреслює: у цій ситуації мусульмани мусили 
визнати покаяння ‘А’іші й вибачити її провину, – і пояснює чому: «якщо 
хто-небудь позбавив когось іншого життя або майна, будучи переконаним, 
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Розповідь про «вчинки ‘Алі» (або про «поведінку ‘Алі» – сірат 
‘Алі) у Басрі завершується констатацією факту: завдяки випробу-
ванню, улаштованому Всевишнім, мусульмани дізналися, хто саме 
є їхніми ворогами. Мусульмани звернулися до ворогів із вимогою 
повернутися до справжнього ісламу: деякі з них, включаючи 
‘А’ішу, покаялися й засвідчили свою покору легітимному халіфо-
ві – ‘Алі, а інші були винищені у повній відповідності до закону10.
що вчинив це відповідно до законів релігії й по праву, а потім з’ясував, 
що схибив, і тому покаявся і відрікся від своїх учинків, то від нього 
буде достатньо цього, за винятком того випадку, коли в нього залиши-
лося щось із узятого майна – тоді він повинен повернути його. А якщо 
він зазіхнув на чиєсь життя і майно, усвідомлюючи при цьому, що чи-
нить заборонене, недозволене, йому належить покаятися <…>, а потім 
повернути все, що належить, власникам [цього майна], і він не буде 
прощений, поки не віддасть їм усе належне до останку. Затим мусуль-
мани знову визнали ‘А’ішу і прийняли від неї покаяння, не вимагаючи 
від неї відшкодувань, оскільки вона вважала, що діє згідно з релігією й 
відповідно до закону».

10 Всю свою оповідь про боротьбу ‘Алі з ‘А’ішею, Талхою і аз-
Зубайром ібадитський автор називає «явним доказом проти хариджитів», 
тобто азракітів, ідеологія котрих, зокрема у ставленні до мусульман-
нехариджитів, суперечить поміркованим поглядам послідовників Ібн Іба-
да. Принагідно, Абу Кахтан вдається до критики крайніх – а саме, тих із 
них, хто вважає законним брати у полон людей кибли і їхніх дітей, а та-
кож відбирати у якості воєнної здобичі (ґаніма) їхнє майно. Очевидно, 
таким чином Халід б. Кахтан порівнює дії своїх політичних опонентів – 
ініціаторів відставки імама ас-Салта б. Маліка – з учинками азракітів, об-
винувачуючи прибічників Рашида б. ан-Надра у порушенні засадничих 
положень ібадитської доктрини. Посилаючись на приклад перших му-
сульман, Абу Кахтан пояснює, як саме правовірним мусульманам слід 
ставитися до своїх супротивників, якщо ті належать до людей кибли:

«Коли вщухло невір’я й засіяв іслам, [мусульмани] не захоплювали 
майно [інших мусульман] у якості трофея і не брали у полон їхнє по-
томство. Саме так учинили мусульмани у день [облоги] будинку [‘Усма-
на] – коли вони вбили ‘Усмана, то не взяли в полон його потомство і не 
захопили нічого з його майна. Але якби мусульманам було дозволено 
брати в полон людей кибли й захоплювати їхнє майно, то вони не відмо-
вилися б від цього й не порушили б звичай Пророка. Однак мусульма-
ни наслідують приклад свого Пророка! А Пророк захоплював майно 
язичників у якості здобичі і забирав у полон їхнє потомство, окрім ара-
бів – він не брав у полон потомство арабів. Він не забирав у полон [по-
томство] лицемірів (мунафікун) і не захоплював їхнє майно у якості 
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Надалі увага Абу Кахтана зосереджена навколо протистояння 
‘Алі й Му‘авії, зокрема тих подій, що сталися під час бою при 
Сиффіні й мали визначальні наслідки для всієї громади мусуль-
ман. Як і у випадку з Талхою, аз-Зубайром і ‘А’ішею, відомі фак-
ти мусульманської історії усвідомлюються автором відповідно до 
ібадитських уявлень про вілайа й бара’а, невідворотність пока-
рання за гріх і обов’язковість щирого каяття особи, що вчинила 
злочин. Абу Кахтан розкриває перед мусульманами справжні на-
міри Му‘авії, який, на думку автора, лише прикривався гаслом 
про помсту за вбитого халіфа ‘Усмана, насправді маючи політич-
ну мету:

«Коли положення ‘Алі б. Абу Таліба усталилося, проти нього 
виступив Му‘авія б. Абу Суфйан, закликаючи людей до боротьби 
проти ‘Алі і при цьому удаючи, що він зовсім не бажає халіфату, 
а лише вимагає помститися за кров ‘Усмана, аби стягнути з них 
(тобто з мусульман, що вбили халіфа ‘Усмана. – Д. Р.) сповна й 
винищити їх, а потім повернути вирішення справи про халіфат у 
руки ради мусульман. Це була хитрість із боку Му‘авії, і допоміг 
йому в цьому проклятий ‘Амр б. ал-‘Ас».

Абу Кахтан удостоює принизливої оцінки прибічників Му‘авії, 
підкреслюючи достоїнства їхніх опонентів – правда, не самого 
‘Алі, а його товаришів – видатних мусульман, мухаджирів і анса-
рів, які, керуючись настановою Аллаха, як і годиться, вступили в 
воєнної здобичі, хоча й наказував вести проти них джихад. Пророк не 
забороняв [мусульманам] вступати у спадкові і шлюбні зносини з лице-
мірами і не вважав за дозволене захоплювати їхнє майно й полонити 
їхнє потомство, а [лише] наказував битися з ними.

Якщо хариджити твердять: узяття в полон людей кибли й захоплен-
ня їхнього майна – дозволені, посилаючись при цьому на ‘Алі й наміс-
ника Абу Бакра, який прибув у Дабу, що в Омані, то [тим самим] вони 
обмовляють ‘Алі й Абу Бакра. Адже намісник, що прибув у Дабу, взяв у 
полон її жителів і захопив їхнє майно в якості трофеїв на підставі влас-
ного рішення (ра’й), а не за рішенням Абу Бакра. Коли він повернувся з 
полоненими і здобиччю в Медину, виявилося, що Абу Бакр <…> уже 
помер, і халіфом після нього став ‘Умар б. ал-Хаттаб. ‘Умар одразу ж 
відіслав полонених і трофеї назад до Оману, жителям Даби. Він ком-
пенсував витрати полонених за свій рахунок, допоки вони не досягли 
[Даби]. А тому, хто взяв їх у полон, ‘Умар сказав: ‘Якби я дізнався, що 
ти взяв їх у полон, посилаючись при цьому на закон, я розрізав би тебе 
на шматки й послав би в кожну область по частині твого тіла’».
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сутичку з порушниками закону. Серед них особливо виокрем-
люється фігура ‘Аммара б. Йасіра, якому Абу Кахтан відводить 
головну роль – у його переказі ‘Аммар стає важливим учасником 
протистояння між ‘Алі й Му‘авією, в абсолюті уособивши прин-
цип тахкіма, що палко обстоюється ібадитами: «Му‘авія прий-
шов із більшим військом, яке складалося із сірійського наброду, і 
боровся проти ‘Алі по волі Аллаха (за логікою Абу Кахтана, ви-
ступ Му‘авії проти ‘Алі – чергове випробування, приготовлене 
Аллахом для мусульман. – Д. Р.), допоки, як відомо нам і всім 
мусульманам, не впали по обидва боки тисячі вбитих, а із при-
хильників ‘Алі й ‘Аммара б. Йасіра (‘Аммар ставиться на один 
щабель з ‘Алі! – Д. Р.), також по волі Аллаха, – багато хто з муха-
джирів і ансарів. І вони не мали жодного сумніву, що це сам Аллах 
велить їм боротися з ними (тобто з Му‘авією і його військом. – 
Д. Р.) й відректися від них».

З початком збройного конфлікту між ‘Алі й Му‘авією у середо-
вищі мусульман виникла група, яка не підтримала жодну із двох 
сторін: «Коли розпочалася сутичка, ‘Абдаллах б. ‘Умар і Са‘д б. 
Абу Ваккас відмовилися від участі у війні – вони не приєдналися 
до ‘Алі, але й не виступали проти нього від моменту вбивства 
‘Усмана. Деякі з мусульман зайняли щодо них позицію вукуфа, а 
деякі зреклися їх остаточно»11.

Відповідно до Абу Кахтана, ініціатором продовження бою з 
Му‘авією, після пропозиції останнього призупинити сутичку й 
вирішити питання за участю двох суддів, був той же таки ‘Аммар 
б. Йасір – він змальований героєм-мучеником, який закликає 
правовірних до дій задля торжества закону, фактично перебравши 
на себе роль неформального лідера мусульман, дає поради самому 
халіфові, а ‘Алі, у свою чергу, пов’язує з ним свої сподівання на 
перемогу, пам’ятаючи хадіс про ‘Аммара, який засвідчує особливе 

11 Як бачимо, події першого століття хіджри вкотре трактуються ав-
тором як прецедент, відповідно до якого мусульманам слід розцінювати 
сучасні події й формулювати своє ставлення до них і до осіб, що беруть 
у них участь, – так само, як і в суперечці між ‘Алі й Му‘авією, під час 
конфлікту між ібадитським імамом ас-Салтом б. Маліком і його наступ-
ником Рашидом б. ан-Надром виникла група мусульман, що зайняли по-
зицію вукуфа. Її представники утрималися від остаточного судження 
щодо обох супротивників, вважаючи кожного з них частково винним у 
порушенні закону (про це докладніше див.: [Радивилов 2010, 81–82]).
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благовоління до нього самого Всевишнього: «Му‘авія б. Абу Суф-
йан написав до ‘Алі, вимагаючи вчинення третейського розгляду. 
Мусульмани, довідавшись про це, сповістили ‘Аммара, і ‘Аммар 
сказав їм: ‘Підіть до ‘Алі й докоріть його’. Мусульмани пішли до 
‘Алі, але він став усе заперечувати. Повернувшись до ‘Аммара, 
мусульмани розповіли йому про це. Тоді він сказав їм: ‘Тягніть за 
кільце (просмикнуте в ніс), допоки воно тягнеться’. ‘Аммар, як 
ми чули, сказав тоді ‘Алі: ‘Гей, ‘Алі! Істина Аллаха важливіша за 
вирок двох суддів!’ Потім ‘Аммар кинув клич: ‘Чи є тут хтось, 
хто бажає потрапити в рай?’ – і люди, які добре пам’ятали хадіс 
про ‘Аммара, зголосилися виступити разом із ним. ‘Алі зажадав 
від ‘Аммара заприсягтися перед Господом, що він розіб’є 
Му‘авію, так само, як він заприсягся розбити супротивників у 
День Верблюда й розбив їх. Адже про ‘Аммара передавався хадіс 
Пророка, хай благословить його Аллах і врятує – Посланник Ал-
лаха казав, маючи на увазі ‘Аммара, хай помилує його Аллах: 
‘Якби людина, вдягнута в саме лахміття, непомітна, заприсяглася 
перед самим Всевишнім, її клятва обов’язково справдилася б’». 
Змалювання обставин смерті ‘Аммара, за ступенем епічності, від-
повідає місцю, відведеному ‘Аммарові в подіях при Сиффіні: 
«Виступивши з мусульманами, котрі приєдналися до нього, перед 
самим боєм проти Му‘авії ‘Аммар відчув спрагу й попросив 
напитися. Йому піднесли даях12. Тоді ‘Аммар вигукнув: ‘Аллах 
великий! Аллах великий! Сьогодні я побачуся з коханими: Му-
хаммадом і його соратниками (хізб)! Настав день, який призначив 
мені Посланник Аллаха, хай благословить його Аллах і врятує, – 
той день, коли ми з ним повинні зустрітися!’ А Пророк, хай бла-
гословить його Аллах і врятує, одного разу сказав ‘Аммару таке: 
‘Даях буде останнім твоїм питвом у цьому житті’. Випивши той 
напій, ‘Аммар кинувся в бій проти Му‘авії і його прихильників і 
бився з ними, допоки він сам і ті мусульмани, кого обрав Все-
вишній, не впали вбитими, хай помилує їх Аллах».

Абу Кахтан знову повертається до питання гріха/злочину й 
каяття, цього разу – у контексті подій при Сиффіні. Фабула про-
тистояння між ‘Алі й Му‘авією доповнюється темою вагань халі-
фа, який не може визначитися з остаточним рішенням. Зокрема, 
повідомляється, що відразу ж після загибелі ‘Аммара, одного зі 

12 Даях – молоко, розбавлене водою.
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своїх найпалкіших прихильників, ‘Алі спочатку поклався в розв’я-
занні своєї справи на рішення третейських суддів Абу Муси ал-
Аш‘арі й ‘Амра б. ал-‘Аса і припинив бій проти нечестивого су-
противника. Проте правовірні мусульмани засудили ‘Алі за цей 
учинок, наполегливо радили й навіть наказували йому поверну-
тися до зброї. Однак усі їхні вмовляння виявилися марними. Тоді 
вони покинули ‘Алі. Та халіф, отямившись, після деяких мірку-
вань, усе ж таки, змінив своє рішення – він покаявся в тому, що 
довірився рішенню суддів, і заприсягся продовжити бій проти 
Му‘авії. Абу Кахтан наголошує: відповідно до усталеної традиції 
(вищезгадувані випадки з халіфом ‘Усманом і ‘А’ішею), право-
вірні прийняли від ‘Алі це покаяння, одначе воно виявилося не-
щирим: халіф порушив своє слово й повернувся до попереднього 
рішення. Ібадитський автор робить такий висновок: «Мусульма-
ни пішли від ‘Алі в місцевість, називану Нахраван, після того як 
він зробив свій вибір на користь третейського розгляду й припи-
нив боротьбу проти сторони, що вчинила несправедливість, об-
рав мирське й виявився ошуканцем, при тому що раніше він чес-
но виконував свій обов’язок і боровся проти сторони, що вчинила 
несправедливість, уважаючи за необхідне битися з ними, поки 
вони не відмовляться від свого нечестя й не повернуться до істи-
ни й справедливості – саме так чинив ‘Алі у випадку з Талхою і 
аз-Зубайром, допоки вони не зреклися свого нечестя й не стали 
покірними».

Наслідуючи традиційний для мусульманської літератури ви-
клад бою при Сиффіні, Абу Кахтан передає дискусію, що виникла 
між колишніми прибічниками ‘Алі й Ібн ‘Аббасом, відрядженим 
до табору бунтівників для того, аби переконати їх повернутися до 
халіфа. Переможцями в цій полеміці постають «правовірні му-
сульмани», тобто мухаккіміти: «Після того, як мусульмани відо-
кремилися від ‘Алі, він відрядив до них Ібн ‘Аббаса, аби той 
переконав їх своїми доводами. Ібн ‘Аббас навів їм у якості аргу-
менту слова Аллаха, Великого й Славного: ‘І якщо ви побоюєте-
ся розбрату між ними, то пошліть до них суддю з його родичів і 
суддю з її родичів’13. Мусульмани відповіли йому: у будь-якому 

13 Коран, 4 («Жінки»): 39 (35). Очевидно, ця норма, що встановлює 
утворення третейського суду при розгляді справ, врегульовує сімейні 
правовідносини, оскільки стосується подружжя – чоловіка і жінки, – і 
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питанні, задля вирішення якого Аллах наказав судити людям, по-
винні судити люди; однак у тих питаннях, які розсудив сам Аллах, 
не призначивши суддю серед людей, не можемо судити ані ми, ані 
будь-хто інший. Натомість, Аллах виніс вирок угрупованню [му-
сульман], яке вчинило несправедливість, коли сказав: ‘Бийтеся з 
тим (угрупованням. – Д. Р.), що несправедливе, поки воно не по-
вернеться до виконання веління Аллаха’14. Стосовно людей Пи-
сання Він виніс такий вирок: ‘Бийтеся з тими, хто не вірить в 
Аллаха й у День Останній, не дотримується заборон Аллаха і 
Його Посланця й не сповідує істинну віру, – це люди, яким було 
послане Писання, – допоки вони не віддадуть відкуп (джизйа) 
власноруч, будучи приниженими’15. А стосовно язичників з-поміж 
арабів Він виніс такий вирок: ‘Бийтеся з ними, поки не зникне 
спокуса, і поки вся релігія не належатиме лише Аллахові’16, – 
тобто поки не припиниться язичництво. Він повідомив нам про 
тих, з ким ми боремося, – хто є хто. Якщо це язичники17, то ми 
повинні тримати над ними занесений меч, поки вони не запла-
тять джиз’ю; якщо ж вони – ті, хто вчинив несправедливість, то 
ми повинні тримати над ними меч, поки вони не повернуться до 
виконання веління Аллаха. А вони (Му‘авія і його прибічники. – 
Д. Р.), клянемося Аллахом, не повернулися [до виконання велін-
ня Аллаха], не заплатили джиз’ю і не підкорилися!

Після того як мусульмани навели свої доводи Ібн ‘Аббасові, 
хай помилує його Аллах, він не зміг нічого заперечити їм, оскіль-
ки правда була на їхньому боці. Тоді він повернувся до ‘Алі й 
сказав йому: ‘Здолали тебе люди [у цій суперечці]!’ І він передав 
йому їхні слова, після чого ‘Алі спитав: ‘Ну а ти що скажеш, Ібн 
‘Аббасе?’. Ібн ‘Аббас відповів: ‘Я не буду за них, але й не буду 
проти них’».

навряд чи могла використовуватися під час залагодження політичного 
конфлікту – про що, зокрема, свідчить відповідь мухаккімітів на такий 
аргумент Ібн ‘Аббаса.

14 Коран, 49 («Кімнати»): 9 (9). Аллах встановлює поведінку прово-
вірних стосовно мусульман, які ворогують один з одним.

15 Коран, 9 («Каяття»): 29 (29).
16 Коран, 8 («Здобич»): 40 (39).
17 Згідно з логікою попередніх міркувань Абу Кахтана, тут замість 

«язичники» повинно бути «люди Писання».
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Ібадитський автор зауважує: позиція колишніх прибічників 
‘Алі, які засудили ідею третейського розгляду (у творі Абу Ках-
тана вони, на противагу всім іншим, іменуються мусульманами), 
є цілком справедливою й обґрунтованою, а їхня справа є «ясною 
й нехитрою». ‘Алі не дослухався до порад мусульман, на нього 
не подіяли їхні аргументи – «відповідно до того, що було відомо 
Аллахові наперед про цю фітну». Мусульмани зреклися ‘Алі, ба-
жаючи битися з Му‘авією, і висунули своїм новим ватажком ‘Аб-
даллаха б. Вахба ар-Расібі. Однак, за свідченням Абу Кахтана, 
‘Алі й Му‘авія уклали між собою угоду про те, що кожен із них 
утримуватиме тих своїх прихильників, які будуть противитися 
їхній домовленості про третейський суд. Відповідно до цієї уго-
ди, коли мусульмани виступили проти Му‘авії, він звернувся до 
‘Алі: «Захисти мене від своїх прихильників, а якщо ні, то дозволь 
мені воювати проти них». Дослухавшись до вимоги Му‘авії, 
«‘Алі напав на своїх соратників, братів і сподвижників – тих, хто 
разив перед ним мечем і колов списом, захищаючи іслам. Усі 
вони були людьми шляхетними, і серед них – ті, кого називали 
стовпами мечеті, тому що вони подовгу вистоювали молитву, і на 
чолі й на колінах у них були мозолі, як у верблюдів, від того що 
вони подовгу молилися. ‘Алі ж зробив свій вибір і виступив про-
ти людей істини, які боролися заради його слави й слави ісламу. 
Він не схотів облишити їх у той час, коли Му‘авія був їхнім во-
рогом. Якби мусульмани перемогли Му‘авію, то ‘Алі позбувся б 
його без бою з ним, а якби Му‘авія переміг мусульман – то саме 
цього хотів ‘Алі. Отож, ‘Алі виступив проти мусульман разом із 
тими, хто пішов за ним, і напав на мусульман, коли ті молили 
Аллаха про порятунок. ‘Алі не залишив їм шансів і напав на них 
разом із різним набродом, який не мав ані розуму, ані віри. Му-
сульмани билися, боронячи себе, поки ‘Алі не винищив їх усіх, 
хай помилує їх Аллах, крім чотирьох чоловіків <…>, які змогли 
врятуватися й залишилися живими. Урятувалося четверо з чоти-
рьох тисяч мусульман <…> із найкращих. Після того як ‘Алі ви-
нищив їх, іслам утаємничився й занепав. ‘Алі сам перебив своїх 
сподвижників і помічників, і це стало гарною новиною для 
Му‘авії й ‘Амра б. ал-‘Аса, які бажали влади (мулк) для себе».

Третейський суд у викладі Абу Кахтана є логічним наслід-
ком підступності Му‘авії й ‘Амра б. ал-‘Аса, з одного боку, і 
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нерозумності ‘Алі і його злочинного небажання дотриматися за-
кону – із другого. Події, що призвели до третейського розгляду й 
стали його наслідком, іменуються фітною і сприймаються авто-
ром як чергове, заздалегідь замислене випробування Аллаха, ціль 
якого цього разу – виявити гріховність ‘Алі б. Абу Таліба: «Коли 
ж настав час [здійснитися тому, що було передбачено] у Книзі 
Аллаха, Всевишній побажав виявити гріховність ‘Алі б. Абу Та-
ліба так само, як виявив раніше гріховність ‘Усмана. Аллах напе-
ред знав про фітну, що станеться, а Посланник Аллаха, хай 
благословить його Аллах і врятує, застерігав їх від фітни, гово-
рячи – принаймні, ми чули таке, Аллах знає краще: ‘Повстануть 
у моїй громаді двоє суддів, які помиляються й уводять в оману 
тих, хто за ними йде’. Абу Муса був одним із передавачів цього 
хадіса, але він так і не зміг скористатися з того, що передавав, – 
згідно з передбаченням Аллаха, – адже Абу Муса став одним із 
цих двох суддів. Хай убереже нас Аллах від омани після того, як 
ми отримали провід [Всевишнього]! <…> Потім вони (‘Алі й 
Му‘авія. – Д. Р.) домовилися про третейський суд. ‘Алі призна-
чив суддею Абу Мусу ал-Аш‘арі, а Му‘авія – ‘Амра б. ал-‘Aса, і 
обидві партії задовольнилися цим: вони погодилися, що суддями 
будуть Абу Муса ал-Аш‘арі й ‘Амр б. ал-‘Ас. Вони також пого-
дилися, що задовольняться будь-яким вироком цих суддів: якщо 
судді присудять халіфат ‘Алі – вони задовольняться цим рішен-
ням, якщо судді присудять його Му‘авії – вони задовольняться й 
цим рішенням, а якщо судді присудять його кому-небудь третьо-
му – вони задовольняться цим рішенням також. Вони дійшли 
згоди щодо цього. Одначе це не має нічого спільного з релігією 
Аллаха, і рішення тут очевидне. <…> І от, коли вони зібралися 
для третейського розгляду, Абу Муса вийшов уперед й [оголосив 
про] усунення ‘Алі й Му‘авії. Після цього встав ‘Амр б. ал-‘Ас і 
[оголосив про] усунення ‘Алі й утвердження Му‘авії. Таким чи-
ном, вони дійшли згоди щодо усунення ‘Алі, і він заслуговував 
на це, але розійшлися в думках із приводу Му‘авії. <…> Аллах 
так і не вказав жодному з них правильний шлях у його справі».

Оповідь про ‘Алі завершується висновком, у якому добре про-
глядається мораль, адресована сучасникам Абу Кахтана: «‘Алі 
позбавився влади й був незадоволений рішенням суду, яке сам 
зобов’язався виконувати. Він зажадав продовжити боротьбу проти 
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Му‘авії, але тепер ‘Алі покинули всі: за ним не пішов жоден із тих, 
хто мав бажання битися проти Му‘авії. Люди залишили ‘Алі на-
призволяще: його покинули ті, котрі відкинули третейський розгляд, 
і ті, котрі були задоволені винесеним вироком. ‘Алі не погодився з 
рішенням суду, і що ж?! Якщо суд – це помилка, то не треба було 
призначати суддю. Вийшло так, що ‘Алі зостався незадоволений 
тим, кого сам призначив суддею, і не прислухався до тих, хто давав 
йому розумні поради, у такий спосіб позбавивши себе й милості 
Аллаха, і влади. Він був покинутий усіма, допоки Аллах не послав 
проти нього ‘Абд ар-Рахмана б. Мулджама, хай помилує його Ал-
лах (sic! – Д. Р.). І він убив ‘Алі, перебуваючи у праведному гніві в 
ім’я Всевишнього, помстившись ‘Алі за кров мусульман».

Отже, у своїй Сірі Абу Кахтан відтворює традиційне в ібадит-
ському середовищі ставлення до ‘Алі б. Абу Таліба – законно об-
раного халіфа, який схибив, надавши перевагу рішенню людей 
перед велінням Аллаха, а потім відмовився покаятися у вчинено-
му переступі, остаточно перетворившись на правителя-кафіра.

Абу Кахтан трактує щиросердне каяття грішника (або право-
порушника) як важливий і необхідний акт, що засвідчує повер-
нення особи, винної в учиненні протиправних дій, до істинного 
ісламу, закону, установленому Аллахом і його Посланником. Каят-
тя повинно бути щиросердним, у разі скоєння злочину публічно-
го характеру – привселюдним, а за певних обставин – супрово-
джуватися відновленням матеріальних прав потерпілої сторони 
за рахунок правопорушника. Приклади з історії, які наводить Абу 
Кахтан, – удаване каяття ‘Усмана, щире каяття ‘А’іші, відмова 
Талхи й аз-Зубайра покаятися, каяття халіфа ‘Алі й, після цього, 
недотримання ним свого слова – імпліцитно співвідносяться 
автором тексту з подіями кінця IX ст. в Омані, свідком яких він 
був. З формально-юридичного боку, акт щирого каяття, вчинений 
із дотриманням усіх необхідних процесуальних вимог, змінює 
правовий статус особи, яка вчинила протиправні дії, реабілітує її 
в лавах правовірних мусульман, тоді як відмова покаятися (до неї 
прирівнюється нещире або вдаване каяття) закріплює її в статусі 
грішника й, залежно від серйозності скоєного злочину, дозволяє 
мусульманам виступити проти порушника зі зброєю в руках і на-
віть убити його (зокрема у тому випадку, якщо цим порушником 
є очільник мусульман).
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Халід б. Кахтан діяв у той час, коли ставлення ібадитів до 
‘А’іші як однієї з мустафайат («обраних мусульманок») і авто-
ритетної хранительки традиції Пророка сформувалося остаточно 
й перегляду не підлягало. Намагаючись уникнути протиріччя 
між високим статусом ‘А’іші, з одного боку, та кричущою проти-
правністю її вчинку – з іншого, ібадитський автор вдається до ін-
терпретації, унаслідок якої ‘А’іша постає жертвою підступності 
Талхи й аз-Зубайра – доброчинною мусульманкою, котра, під 
впливом кафірів, стала на хибний шлях, проте скоро усвідомила 
свою помилку, привселюдно вчинила щире каяття й благополуч-
но повернулася до ісламу.

Звертає на себе увагу висока оцінка ібадитським ідеологом 
фігури ‘Аммара б. Йасіра: у викладі Абу Кахтана ‘Аммар спону-
кає ‘А’ішу до каяття після «бою верблюда», повернувши її, удову 
Пророка й доньку Абу Бакра, у лоно ісламу; умовляє ‘Алі б. Абу 
Таліба продовжити бій проти Му‘авії, намагаючись навернути 
халіфа, близького до вчинення переступу, до правильного шляху; 
мобілізує і власним прикладом надихає прибічників ‘Алі на бо-
ротьбу з Му‘авією, фактично перебираючи на себе виконання од-
ного з найважливіших обов’язків повелителя правовірних – джи-
хада проти «гнобителів» (ахл ал-баґй); зрештою, саме в уста 
‘Аммара б. Йасіра вкладається гасло тахкіма (хоча і в дещо змі-
неному вигляді: «Істина Аллаха важливіша за вирок двох суд-
дів!»). Неважко помітити, що таким чином автор тексту виокрем-
лює ‘Аммара б. Йасіра в якості ідейного предтечі ібадизму, в 
основі якого лежить принцип верховенства веління Всевишнього 
над будь-яким рішенням людей, розвинутий ібадитськими ідео-
логами в концептах вілайа – дружби між мусульманами (тобто 
тими, хто виконує веління Всевишнього) і Аллахом і всіх право-
вірних мусульман між собою – і бара’а – остаточного зречення 
мусульманами всіх непокірних (тобто тих, хто не виконує велінь 
Аллаха, повстав проти нього).
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ПРИНЦИП НАЦИОНАЛЬНОГО СУВЕРЕНИТЕТА
В ПЕРВОЙ КОНСТИТУЦИИ ТУРЦИИ (1921 г.)

Национальный суверенитет уже со времен Французской ре-
волюции прочно входит в число основополагающих демократи-
ческих принципов и прав. Бурное развитие производства и его 
интернационализация, связанные с перекройкой государственных 
границ и созданием колониальных империй, с закабалением од-
них наций другими, с непрекращающейся миграцией населения и 
перемешиванием наций и народностей, а также развитие нацио-
нального самосознания и национальных движений ставят пробле-
му развития наций, межнациональных отношений и утверждения 
суверенитета нации на одно из первых мест. XX век обострил эту 
проблематику: две мировые войны, Октябрьская революция и 
провозглашенное ею право наций на самоопределение, вплоть до 
отделения и создания самостоятельных государств, а также распад 
колониальных империй в середине и конце XX века еще больше 
драматизировали эту проблематику, сделали ее осью многих меж-
дународных конфликтов и предметом многочисленных междуна-
родных переговоров.
В первую очередь для большего понимания предмета исследо-

вания обратимся к словарю общественных наук. Итак, националь-
ный суверенитет – совокупность прав нации (народа) на свободу 
выбора социального и политического строя, на территориальную 
целостность, экономическую независимость и т. д. [17].
В контексте данного вопроса интересен опыт Турецкого госу-

дарства. Для начала обратимся к историческим фактам, привед-
шим турецкое общество к необходимости принятия Конституции.
После подписания Севрского мирного договора, Турция под-

лежала практически полному разоружению, восстанавливала от-
менённый младотурками капитуляционный режим и финансовый 
контроль со стороны держав Антанты. Для финансового контро-
ля создавалась особая союзная комиссия, которая распоряжалась 
как доходами, так и расходами Турции. Значительно сокраща-
лась численность армии и жандармерии Турецкой Республики. 
Войска находились под контролем союзной военной комиссии. 
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Фактически при ратификации данного договора Турция прекра-
щала свое существование как государство [15].
Этот договор сформировал впоследствии в умонастроении 

турецких националистов так называемый “севрский синдром”, 
ставший, можно сказать, частью национальной идеологии, в ито-
ге он придал на долгие годы этой идеологии ожесточённость в 
отношениях к меньшинствам в стране, к проблемам сепаратизма, 
целостности Турции [9, 132].
Однако на тот момент, подписание Севрского мирного дого-

вора подвигло Грецию на весьма решительное наступление 
вглубь Анатолии. Вступивший на греческий престол король Кон-
стантин, поддерживаемый британским правительством, выдвинул 
идею создания Великой Греции “на трупе Турции”. Константин 
стал во главе греческой экспедиционной армии, которая активно 
продолжила своё наступление [10, 248].
Кемаль осознавал, что надо было создать из его ополчения ре-

гулярную армию. Он выказал большой организаторский талант 
созданием новой “Национальной Анатолийской армии” из об-
ломков старой турецкой армии, у него было около 5000 офице-
ров старой турецкой армии, среди которых выделялись генерал 
Исмет-паша, Али Фуад-паша, Кязим Карабекир.
Но даже и регулярная армия Кемаля вначале не представляла со-

бой настоящего войска. Она насчитывала около 25 000 бойцов, была 
плохо снаряжена и почти не имела артиллерии. С точки зрения за-
падных специалистов такая армия не могла считаться серьезным 
противником. Но она была воодушевлена идеей, каждый солдат 
знал, что он сражается за существование своей родины [16, 36].
Оккупация Стамбула 16 марта 1920 года и разгон османского 

парламента были по существу объявлением войны Анатолии. 
Национальные организации приняли вызов – представительный 
комитет решает создать новую верховную власть. Это был пере-
лом и в политической стратегии Кемаля по отношению к Стам-
булу. Прежде, производя нажим на стамбульское правительство, 
Кемаль в сущности не нарушал действующих законов. Факти-
ческое неповиновение султану он облек в юридически безуко-
ризненную форму отставки из армии, а борьбу против Дамада 
Ферида-паши – в форму верноподданнической петиции. Даже 
“общества защиты прав” были зарегистрированы с соблюдением 
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должной процедуры в вилайетских управлениях. Лишь теперь, по-
сле оккупации Стамбула империалистами, Кемаль делает первый 
по-настоящему революционный шаг: созывает в Анкаре Вели-
кое национальное собрание в Турции (ВНСТ) – новый, не преду-
смотренный османской конституцией полномочный меджлис, и 
предлагает вручить ему бразды управления страной [11, 14–15].
В первых же своих выступлениях Кемаль, сделав подробный 

обзор событий за время, прошедшее со дня подписания Мудрос-
ского перемирия, выдвинул перед депутатами тезис, которому он 
и тогда и позднее придавал наибольшее значение, тезис о нацио-
нальном суверенитете. Нация, говорил он, стала хозяином своего 
суверенитета и не отдаст его никому. Исполнителем воли нации 
является Великое национальное собрание, в котором сосредото-
чена и законодательная и исполнительная власть [3, 87].
Активные военные действия продолжались до осени 1921 года. 

Освободив центральную Анатолию, ВНСТ принялось за внутрен-
нее реформирование существовавших ранее принципов государ-
ственности, хотя много противоречий существовало внутри На-
ционального собрания, что было самое опасное по отношению к 
стамбульскому режиму. Двоевластие было опасно хотя бы пото-
му, что вскоре предстояло начать переговоры по мирному дого-
вору – 20 ноября 1922 года открывалась Лозаннская конференция 
[1, 246–247].
Принятый ВНСТ по инициативе Мустафы Кемаля и его группы 

20 января 1921 года закон “Об основных организациях” считается 
первой конституцией, принятой новой, зарождавшейся властью.
Первая конституция была достаточно краткой и содержала 

всего 23 статьи. Опубликованный текст содержал следующие 
статьи:
Статья 1. Верховная власть, безусловно, принадлежит нации. 

Способ управления опирается на основу действительного и не-
посредственного уважения прав народа.
Статья 2. Законодательные права и компетенция их объявле-

ния сосредоточены в единственном действительном представи-
теле нации, в Великом Национальном Собрании.
Статья 3. Турецкое государство управляется Великим Нацио-

нальным Собранием и правительство его носит название “Пра-
вительство Национального Собрания”.
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Статья 4. Великое Национальное собрание составляется из 
членов, выбранных населением вилайетов.
Ст. 5. Выборы Великого Национального Собрания будут проис-

ходить один раз в два года. Полномочия выбранных членов про-
должаются тоже в течение двух лет. Депутаты могут быть 
избираемы при следующих выборах. Старый состав Великого На-
ционального Собрания продолжает работу до прибытия нового 
состава. В случае, если нет возможности произвести новые выборы, 
полномочия собрания продолжаются еще на один год. Член Вели-
кого Национального Собрания является не только представителем 
вилайета, выбравшего его, но и представителем всей нации.
Ст. 6. Пленум Великого Национального Собрания собирается 

в начале ноября без приглашения.
Ст. 7. Права, как осуществление религиозных законов, отмена 

и исправление общих законоположений, утверждение договоров 
и мира, объявление обороны принадлежат Великому Националь-
ному Собранию. При выработке и развитии законов и положений 
будут положены в основу: дружеские взаимоотношения между 
людьми, соответствие их с потребностями момента, уважение к 
законам, выработанным согласно принципам Ислама, правам и 
обычаям народа. Обязанности и ответственность Совета Комис-
саров регламентируется особым законом.
Ст. 8. Великое Национальное Собрание управляет государ-

ством посредством выборных им согласно специальному закону 
представителей (комиссаров). Для пользы дела и по мере надоб-
ности Собрание будет заменять комиссаров другими лицами.
Ст. 9. Председатель, избранный Пленумом Великого Нацио-

нального Собрания, является Председателем Великого Нацио-
нального Собрания по окончании срока его (собрания) полномо-
чий. Председатель правомочен подписывать от имени Собрания 
и утверждать постановления Совета Комиссаров. Комиссары из 
своей среды выбирают председателя Совета Комиссаров, однако 
председатель Великого Национального Собрания является в то 
же время и председателем Совета Комиссаров [13].
Также есть отдельная статья, которая регулирует вступление 

данного документа в силу:
“Настоящий закон входит в силу со дня его издания. Однако 

ввиду решения на заседании от 5-го сентября 1336 года, на осно-
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вании первых статей утвержденного в данный момент закона, не 
распускать первый созыв Великого Национального Собрания до 
достижения поставленных им задач, статьи 4, 5 и 6 этого закона 
об основных организациях будут приведены в исполнение толь-
ко после новых выборов Собрания, которые произойдут, когда 
настоящий состав Великого Национального Собрания большин-
ством голосов признает намеченные цели достигнутыми” [13].
Относительно первой статьи о суверенитете нации возникло 

достаточно много споров. В ответ на попытки оспорить это 
положение Кемаль энергично заявил: “Нация приобрела сувере-
нитет. И она его приобрела путем восстания. Приобретенный су-
веренитет, ни по какой причине и никоим образом не отдается 
обратно и не доверяется никому другому. Чтобы отобрать суве-
ренитет, нужно применить те же средства, какие были употребле-
ны при его обретении” [8, 136–138].
В сфере идеологии Мустафа Кемаль особое значение прида-

вал тогда принципу народности – он стал одним из основных, 
наряду с принципами национализма и национального суверени-
тета. Он указывал, что подлинный характер нового национального 
бытия состоит в принципах народности и народного правитель-
ства. Надо довести до сознания каждого, говорил он, что власть 
передается народу, который становится, таким образом, хозяи-
ном своей судьбы [6, 66–67].
Национальный суверенитет, ничем и никем не ограниченный, 

сосредоточенный целиком и полностью в меджлисе, – вот основа 
почти каждой речи Кемаля в этот период.

“Меджлис, и только меджлис, – говорил Кемаль, – осу-
ществляет основные права. Установление ограничений не яв-
ляется ни задачей, ни прерогативой вашего высокого собрания” 
[12, 87–89].
Вторая статья подчеркивала, что “законодательные права и 

компетенция их объявления сосредоточены в единственном дей-
ствительном представителе нации, в Великом Национальном со-
брании”.
Однако данная Конституция не включала каких-либо упоми-

наний о судебной системе и правах и обязанностях граждан, это 
было обусловлено существующей необходимостью укрепления 
власти [2, 156].
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Закон оставался пока единственным основным законом новой 
Турции, альтернативой османской конституции и играл важную 
роль в становлении новой Турции.
После ратификации Конституция 1921 года стала основным 

законом страны на три года, до принятия Турецкой Конституции 
1924 года.
Конституция 1921 года служила также законным основани-

ем для ведения Турецкой войны за независимость (1919–1923) 
и противоречила принципам подписанного представителями 
Османской империи в 1919 году Севрского договора, по которо-
му большая часть территории Османской империи была оккупи-
рована странами Антанты, победившими в Первой мировой 
войне [2, 158].
Формально закон “Об основных организациях” не отменял, а 

лишь “дополнял” старую конституцию (то есть «конституцию 
Мидхат-паши» 1876 года с поправками 1909 года), но на деле он 
не оставлял монарху никакого места в управлении страной. 
Вот что говорил М. Кемаль в своей речи от 1 ноября 1921 года: 

“Что же касается халифата, связывающего духовно мусульман 
всего мира, мы глубоко уважаем это священное учреждение, кото-
рое останется руководителем духовной жизни мусульман, но оно, 
как священное, не должно заниматься светскими делами” [5, 355].
Исходя из этого, можно сделать вывод, что Великое Нацио-

нальное собрание окончательно закрепляет за собой светскую 
власть, отбирая таковую у султана и, таким образом оставляя по-
следнего только халифом мусульман, то есть духовным лидером 
по примеру папы римского, хотя Кемаль и его соратники дипло-
матично не говорят об этом открыто.
Рассматривая данную ситуацию, оставалась возможность вос-

становления власти Султана в рамках Конституционной мо-
нархии по примеру Французской Конституции 1791 года. Не-
смотря на это, этот сценарий был отброшен ввиду необходимости 
укрепления власти из-за ведения Турецкой войны за независи-
мость и объявлении Турции Республикой.
Так в 1922 году Рефет-паша на своем выступлении в Стам-

бульском университете заявляет, что “…нация спасена не одним 
человеком, а идеей о национальном суверенитете. Султанат – это 
вся нация, нам нужна не монархия, не республика, а правитель-
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ство, отстаивающее национальный суверенитет, и халифат, осво-
божденный от властных полномочий…” [3, 648–649].
Данная идея ликвидации султаната уже была озвучена ранее 

М. В. Фрунзе, главой чрезвычайной миссии СССР в Анкаре: 
“Для турок султан не более важен, чем прошлогодний снег. Это 
касается не нынешнего султана Мехмеда VI, а самой идеи султа-
ната. За три года страна научилась жить без него и убедилась, 
что в его отсутствие мир не рухнул” [7, 211–212].
Однако воплощение этой идеи в жизнь требовало терпения и 

умения выжидать, ведь максимально безболезненным способом 
было разделение султана и халифата. Такой удобный момент пред-
ставился перед началом Лозаннской мирной конференции. 
29 октября великий визир телеграфирует Мустафе Кемалю, пред-
лагая направить на мирную конференцию одну общую делегацию, 
состоящую из представителей Стамбула и Анкары [11, 18–20].

30 октября 1922 года на заседании ВНСТ было внесено предло-
жение о привлечении к судебной ответственности членов султан-
ского правительства за государственную измену и о ликвидации 
султаната. Это предложение обсуждалось одновременно на засе-
даниях трех комиссий – конституционной, юридической и шари-
атской. Реакционные депутаты, особенно представители духовен-
ства, выступили против ликвидации султаната, утверждая, что 
отделение светской власти от духовной является покушением на 
основы религии. Мустафа Кемаль опроверг эти утверждения кле-
рикалов, однако на объединённом заседании трёх комиссий под 
председательством ходжи Мюфрид-эфенди реакционеры одержа-
ли победу: большинством голосов законопроект об отделении сул-
таната от халифата был отвергнут. После этого Мустафа Кемаль 
обратился к более убедительным аргументам и одержал победу.
Судьба законопроекта была решена, 1 ноября 1922 года ВНСТ 

приняло закон об отделении султаната от халифата, о ликвида-
ции султаната с передачей ВНСТ всей полноты власти в стране, 
а также об избрании нового халифа из представителей Осман-
ской династии [4, 99–100].
Султан Мехмед VI Вахидеддин по совету союзных комиссаров 

вынужден был бежать из дворца в больничной карете на англий-
ский военный корабль. 17 ноября 1922 года Рефет-паша отправля-
ет в Анкару следующую телеграмму: “Этой ночью Вахидеддин 
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исчез из дворца. Я направил во дворец начальника полиции и ко-
мандующего войсками Стамбула, чтобы уточнить ситуацию… 
Имею честь Вам передать также письмо и заявление генерала Ха-
рингтона”.

“Мы официально заявляем, – пишет Харрингтон, – что Его 
Императорское Величество по причине опасностей, угрожающих 
в настоящее время его жизни и свободе, попросил британской 
защиты как халиф всех мусульман; одновременно Его Импера-
торское Величество решил покинуть Константинополь. Его же-
лание исполнено этим утром…” [7, 217].
Бывший султан прибыл на Мальту и до самой смерти в Сан-

Ремо 15 марта 1926 года называл себя халифом всего мусульман-
ского мира.
Это была историческая победа над феодальной реакцией. Ке-

маль публично утверждал, что объективно события уже привели 
народ к пониманию необходимости низложения султаната. Но 
теперь надо идти дальше, превращать Турцию в современную 
страну и двигаться в ногу с цивилизацией [14, 70].
Вместе с ликвидацией султаната прекратилось существование 

султанского правительства, кончилось двоевластие. 4 ноября 
1922 года в отставку вместе со всем своим кабинетом ушёл вели-
кий везир Ахмед Тевфик-паша, который доставил атрибуты сво-
ей власти Мехмеду VI Вахидеддину в Йылдыз .
Через день после отъезда Мехмеда VI Вахидеддина ВНСТ 

формально лишило его сана халифа, указав в соответствующей 
фетве, что “он перешёл на сторону противника, сражавшегося с 
защитниками веры, посеял семена братоубийственной резни, от-
дался под защиту иностранной державы и дезертировал из столи-
цы халифата, укрывшись на борту английского корабля” [16, 47].
Пост халифа через третье лицо предложили кузену Мехме-

да VI Вахидеддина, наследному принцу Абдул Меджиду, сыну 
султана Абдул Азиза от его первой жены и одновременно старше-
му из всех оставшихся в живых представителей Османов по муж-
ской линии. Он принял этот титул, и 19 ноября 1922 года Мустафа 
Кемаль-паша телеграммой известил его об избрании халифом.
Сохранение халифата было кратковременной уступкой 

феодально-клерикальным кругам, принадлежавшим в меджлисе 
ко “второй группе защиты прав” и сохранявшим немалое влияние 
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в стране. Её поддерживала и так называемая “генеральская оппо-
зиция” во главе с Рауф-беем. Надо учитывать также, что в Стам-
буле возобновила свою деятельность организация “Единение и 
прогресс”. Реакционные стамбульские газеты, которыми руково-
дили младотурки, вели активную пропаганду в пользу халифа.
Теперь уже вопрос о необходимости пересмотра Севрского 

договора ни у кого не вызывал сомнений.
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ЕГИПЕТСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОСНОВАТЕЛЯ
ОДЕССКОГО ГОРОДСКОГО МУЗЕЯ И. П. БЛАРАМБЕРГА

В своей работе о развитии египтологии в России О. Д. Берлев 
в частности, заметил, что состав коллекции И. П. Бларамберга, 
возможно, никогда не будет реконструирован1. Сейчас, спустя не-
сколько десятилетий, можно с достоверностью говорить о том, 
что состав египетской коллекции И. П. Бларамберга можно узнать 
из новых документов. Найдены были они д.и.н. И. Тункиной2, 
ссылки на них находятся в ее очень качественно сделанной моно-
графии, посвященной развитию науки на юге России в XVIII – 
первой половине XX вв. Однако детальное исследование именно 
египетской коллекции И. П. Бларамберга не входило в рамки на-
меченных исследований И. В. Тункиной. Проверяя ссылку на до-
кументы, которые находятся в Институте рукописи Национальной 
библиотеки Украины им. В. И. Вернадского, автор настоящей ста-
тьи обнаружила, что содержание этих документов позволяет 
существенно дополнить и даже откорректировать наши знания об 
египетских предметах И. П. Бларамберга. Сначала нужно сказать 
вкратце об истории исследуемого вопроса.
Иван Павлович Бларамберг (Jean Moret de Blaramberg (1772–

1831))3, уроженец Голландии, – археолог и историк, организатор 
археологических исследований на юге России, организатор и 
первый директор созданного в Одессе в 1825 году городского 
музея.4 Это учреждение является первым предшественником 

1 Берлев О. Д. Становление египтологии // История отечественного 
востоковедения до середины XIX в. М., 1990. С. 229–237. www.egyp-
tology.ru 

2 Тункина И. В. Русская наука о классических древностях юга Рос-
сии (XVIII – середина XIX в.). Москва, 2002. C. 110–111; Пользуясь 
случаем, приношу свою благодарность д. ист. н. Л. В. Матвеевой, кото-
рая указала мне на существование этой монографии и любезно предо-
ставила ее для ознакомления.

3 Брокгауз Ф. А., Эфрон И. А. Энциклопедический Словарь. Т. IV. 
Санкт-Петербург, 1891. P. 72–73.

4 Тункина. Ук. соч. С. 108–117, 215.
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нынешнего Одесского археологического музея Национальной 
академии наук Украины. Основой музейного собрания городского 
музея стала личная коллекция самого И. П. Бларамберга5, собран-
ная им в Европе и в процессе многолетних изысканий древно-
стей. Коллекция состояла преимущественно из древнегреческих 
и древнеримских памятников, а также из предметов, принадлежа-
щих другим народам Востока, и к тому же из книг на европейских 
языках. Остатки коллекции были выкуплены российским прави-
тельством у детей И. П. Бларамберга после его смерти6.
В числе прочих, он обладал собранием древнеегипетских 

древностей, которые передал музею вместе с другими частями 
своей коллекции в 1826 году. Таким образом, данное собрание 
может претендовать на статус одной из самых древних частных 
коллекций памятников древнего Египта на территории Россий-
ской империи. Долгое время точное количество и номенклатура 
именно египетской части собрания оставались неизвестными. 
Вопрос относительно способа и обстоятельств собирания еги-
петских древностей И. П. Бларамберга тоже пока неясен. По-
скольку И. П. Бларамберг на протяжении своей жизни жил во 
многих странах7, возможно, что он собрал памятники на аукцио-
нах Европы; возможно, также, во времена своего предполагаемо-
го визита в Египет8.
Первым, кто пытался воспроизвести историю собирания еги-

петских коллекций донаторов музея, был заведующий отделом 
“Древний Египет” Сергей Владимирович Донич9. Именно ему 

5 Там же. С. 110, 215.
6 Там же. С. 216, 285. 
7 Там же. С. 109–110. 
8 В инвентарных книгах и в каталожных карточках относительно па-

мятников, принадлежащих его коллекции, стоят записи “найдено в Фи-
вах”, объяснить появление которых трудно. Новые инвентарные ката-
ложные карточки, созданные в 1948 г., были переписаны из старых, ко-
торые в свое время были созданы Е. фон Штерном в 90-е годы XIX века. 
Возможно, он пользовался какими-то документами, которые нам не из-
вестны, может, это были записи самого И. П. Бларамберга.

9 Романова О. О. Проблема авторства рукопису V.1123 Інституту 
Рукописів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського і нау-
кова спадщина Сергія Володимировича Доніча // “Східний світ”. 2004. 
№ 2. C. 12–23.
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принадлежит идея реконструировать состав исследуемой коллек-
ции по двум документам, а именно, по альбому К. Боссоли и 
описи, сделанной Н. Мурзакевичем. Позже его разработки в этом 
вопросе продолжила Нина Григорьевна Доконт10, вместе с Оле-
гом Дмитриевичем Берлевым и Светланой Измайловной Ход-
жаш11.
Создание альбома памятников, как и описи, созданной Нико-

лаем Мурзакевичем, было частью описи фондов музея для по-
следующей публикации каталога, инициированной губернатором 
Бессарабии и Новороссии графом М. С. Воронцовым, после того, 
как стало известно о том, что новый директор музея Антуан 
Франц Спада12, назначенный на должность после смерти И. П. Бла-
рамберга в 1831 г., очень халатно относится к своим обязанно-
стям хранителя музейного собрания. Чтобы избежать возможного 
хищения или потери памятников, губернатор потребовал от но-
вого директора отчет о состоянии музея, а также решил привлечь 
к работе над описью фондов других людей. Описывать фонды 
было поручено одному из преподавателей Ришельевского лицея 
Николаю Никифоровичу Мурзакевичу (1806–1883)13, который и 
провел эту работу, в результате чего появилась сначала первая 
часть, посвященная монетам14, хранящимся в фонде музея, а 

10 Романова О. О. Історія дослідження єгипетської колекції Одесько-
го археологічного музею // Східний світ. 2009. № 3. С. 72–73.

11 Сотрудничество Н. Г. Доконт, О. Д. Берлева и С. И. Ходжаш увен-
чалось несколькими совместными монографиями, в частности: Бер-
лев О. Д., Доконт Н. Г. Каталог памятников древнего Египта Одесского 
Археологического музея АН УССР. Одесса, 1983 (Рукопись, хранится в 
ОАМ НА); Древнеегипетские памятники из музеев СССР. Каталог вы-
ставки / научн. ред. О. Д. Берлев, сост. Ходжаш С. И., Этингоф О. Е. – 
М., 1991. – С. 86 – об участии Н. Г. Доконт; Berlev O. D., Hodjash S. I. 
Catalogue of the Monuments of Ancient Egypt from the Museums of the 
Russian Federation, Ukraine, Bielorussia, Caucasus, Middle Asia and the 
Baltic States. (OBO SA 17). Fribourg, 1998.

12 Тункина. Ук. соч. С. 217.
13 Брокгауз Ф. А., Эфрон И. А. Энциклопедический Словарь. Т. XX. 

Санкт-Петербург, 1897. С. 210.
14 Murzakewicz N. Descriptio Musei publici odessani. Pars I, continens 

Numophylacium Odessanum, sumptibus societatis historiae et antiquitatum 
Odessanae. Odessae, 1841.
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потом была подготовлена и вторая часть, в которую вошли и еги-
петские памятники15.
Зарисовки наиболее выдающихся предметов, хранящихся в 

музее, были созданы художником Карлом Боссоли (Carlo Bossoli 
(Bassoli), 1815–1884)16. В состав его альбома вошли 92 иллюстра-
ции древнегреческих и древнеримских памятников, среди кото-
рых 6 листов содержали рисунки девяти древнеегипетских 
памятников. Сюда вошли стелы, которые сейчас имеют инвен-
тарные номера 52967, 52585, 50508, 52669, 52683, и одна стела, 
которая сейчас считается потерянной, две статуэтки божеств и 
одна заупокойная статуэтка17.
В соответствии с документом, составленным Н. Н. Мурзаке-

вичем в 1844 году, т. е. через 13 лет после смерти И. П. Бларам-
берга, египетская коллекция состояла из шести стел, двоих 
бронзовых статуэток Осириса, одной “деревянной статуэтки 
женской мумии” и деревянной статуэтки кобчика.18 Копия этого 
списка из Института рукописи НБУ им. Вернадского, которая, 
как написано на самой рукописи, была составлена в 1844 г. 
Н. Н. Мурзакевичем, а потом была дополнена (окончательная 

15 Вторая часть описи не издана, ее рукопись хранится в Государ-
ственном архиве Одесской области (Фонд 93. Инв. Nr. 1, опись 174. 
С. 61), доступ в который сейчас ограничен; фрагменты документа, ка-
сающиеся египетской коллекции, были воспроизведены у Латыше-
ва Л. П. К истории египетской коллекции Одесского Археологического 
музея // Краткие сообщения о полевых археологических исследованиях 
ОГАМ. Одесса, 1963. С. 125. Копия списка памятников, написанная 
Н. Н. Мурзакевичем в 1844 году и дополненная в 1858 году, хранится 
в Институте рукописи Национальной библиотеки Украины имени 
В. И. Вернадского (ИР НБУ). Фонд V. Папка 1548–1561. Док. 1561. 
“Опись Одесского Городского Музея Древностей, переданного в 1858 г. 
в Одесское Общество Истории и Древностей”. Эта опись была подши-
та в папку под № 26: “Дело о передаче коллекций и экспонатов Одес-
ского Городского музея древностей Одесскому обществу истории и 
древностей. 1842–1864”.

16 “Рисунки предметов, принадлежащих Одесскому городскому му-
зею древностей, составленны под руководством Н.Н. Мурзакевича Кар-
лом Бассоли. 1839 г.”) // ОАМ НА, инв. № 83179.

17 Рисунки предметов… // ОАМ НА, инв. № 83179. Ил. XVII, ХХІ–
ХХV.

18 Латышева. Ук. соч. С. 125. 
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дата 1858), упоминает 14 предметов19, но о существовании этого 
документа египтологам тоже ничего не было известно до послед-
него времени.
Все документы, и Альбом К. Боссоли, и обе редакции описи 

Н. Н. Мурзакевича показывают состав египетской коллекции уже 
после смерти И. П. Бларамберга и имеют пусть и небольшие, но 
различия. На основании вышеуказанных документов из одесских 
архивов С. В. Донич и последующие исследователи приписыва-
ли коллекции И. П. Бларамберга 10 предметов20, среди них 6 стел 
и 4 статуэтки.
В Институте рукописи Национальной библиотеки Украины им. 

В. И. Вернадского хранятся документы, описывающие эту кол-
лекцию еще при жизни ее фундатора: это два документа с иден-
тичным текстом на русском и на французском языках: “Древности, 
пожертвованные статским советником Бларамбергом для состав-
ления Одесского музея. [перечень]. 12 августа 1826 г.”21 и: “Cata-
logue de différents antiquités du Cabinet de Blaramberg”22. Оба эти 
документа были подшиты в папку, и, похоже, они были созданы 
самим И.П. Бларамбергом. Ниже приводятся фрагменты из доку-
мента на русском языке, касающиеся египетских артефактов23: 

Лист 1.
Передано:
“1. Собрание разных древностей египетских по прилагаемой 

описи, под лист А”.
19 ИР НБУ. Фонд V. Папка 1548–1561. Док.1561. Л. 25 об. (№ 23), 

Л. 26 (№№ 28–30), Л. 29 об. (№ 114), Л. 30 об. (№ 147, 154), Л. 31 об. 
(№ 174, 176,) Л. 32 (№ 186).

20 Латышева. Ук. соч. С. 124–125; Доконт Н. Г. Древнеегипетские 
памятники в Одесском государственном археологическом музее // ВДИ. 
М., 1965, № 2. С. 208; Берлев О. Д., Доконт Н. Г. Каталог памятников… 
С. 14 (инв. № 50508 и потерянная стела), 20 (инв. № 52669), 21 (инв. 
№№ 52683, 52867), 23 (инв. № 52685), 82 (инв. №№ 52881, 52880); 86 
(инв. №№ 52879, 52851); Berlev, Hodjash, op. cit. P. 43 [IV.5] (lost stele), 
p. 43–44 [IV.6] (inv. № 50508), p. 44 [IV.7] (inv. № 52669), p. 46 [IV.9] (inv. 
№ 52683), p. 47 [IV.10] (inv. № 52967), p. 47 [IV.11] (inv. № 52685), p. 73 
[VI.148] (inv. № 52879), p. 76 [VI.186] (inv. № 52938).

21 ИР НБУ. Фонд V.1517. Л. 1–13.
22 ИР НБУ. Фонд. V.1045.
23 ИР НБУ. Фонд. 1517. Л. 1, 2, 2-оборот.
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Лист 2. 
“Лист: А Древности египетские”
1. Бронзовое изображение Ора.
2 и 3. Два истукана, вышиною около 4 дюймов из яворового 

дерева.
4. Таблица на доске из того же дерева, с изображением Гиеро-

глифов и других эмблем, как то: Глаза Озирисова и повязок или 
священного покрывала. Посредине видна фигура женщины (эм-
блема души) с поднятыми руками пред гением с соколиной голо-
вою /Гиракефал -: / на голове ее круг, символ солнца; В Египте 
признают фигуру сию за изображение Гелиоса т.е. гения Солнца. 
За сею фигурою следуют два гения женского рода /Камиллы/; 
потом Гений с собачьей головою /Кинокефал/; наконец Гений с 
головою шакала /Ликокефал/; вместе с гением служащим вместо 
Камиллы.

5. Ястреб из яворового дерева.
6–11. Шесть резных изображений на камне вроде известного 

под именем мальтийского камня.
Первое из сих изображений выпукло: барельефом /: и пред-

ставляет очень любопытный предмет, относящийся к служению 
фаллоса.
На остальных 5 камнях изображения выресаны вглубь острым 

инструментом и выкрашены. Три из них представляют души, 
приносящие жертвы сидящему Ору; а последние два, фигуры 
Египетских жрецов, ознаменованные одеждою их и плугом, ко-
торый виден в руках их”.

Оборот листа 2.
“12. и 13. Два небольшие истукана, в форме мумий, сделанные 

из стеклянного состава, цвета беловатого с голубою оттенкою.
14. Небольшая бронзовая статуя, изображающая голову жен-

щины /Изиды или Цибелы: / на двойном львином теле, коего 
хвост оканчивается змеиною головою”.
В соответствии с обоими документами от 1826 г., египетских 

предметов в коллекции И. П. Бларамберга было 14, а не 8 либо 10. 
Но самым неожиданным результатом, исходящим из этой находки, 
является тот факт, что часть памятников, приписываемых этой 
коллекции, ей не принадлежит, и, наоборот, в перечне упоминают-
ся новые памятники, идентифицировать которые еще предстоит. 



Египетская коллекция...                                                                               153

Оба документа говорят об одной бронзовой статуэтке, которую 
И. П. Бларамберг называл: “Бронзовое изображение Ора”. Следо-
вательно, одна из статуэток Осириса (Nr. 52851 и Nr. 52879), при-
писываемых этой коллекции24 на основании Альбома К. Боссоли 
или на основании описей Н. Мурзакевича, в действительности к 
ней не принадлежит. Определить, какая из хранящихся в музее 
бронзовых статуэток относится к исследуемому собранию, пока 
весьма проблематично, если эта статуэтка вообще все еще нахо-
дится в музее25. Следует сказать, что в альбоме К. Боссоли на ил-
люстрации XXV26 изображены тоже две статуэтки, но, скорее 
всего, ни одна из них не изображает ни № 52851, ни № 52879. 
Обе статуэтки имеют корону атеф, в то время, как левая фигура 
на иллюстрации К. Боссоли имеет головной убор, немного напо-
минающий корону Верхнего Египта27. Можно только гадать, что 
“бронзовым изображением Ора” могла быть правая фигурка, на 
основании предположения, что Хором И. П. Бларамберг мог на-
зывать образ божества в короне атеф. Но в альбоме К. Боссоли 
статуэтка изображена со штифтом для вставки28, а обе статуэтки 
имеют подставки. К тому же статуэтка № 52879 имеет повреж-
денное правое перо на короне, а на изображении в Альбоме 

24 Латышева. Ук. соч. С. 124–125; Берлев О. Д., Доконт Н. Г. Ката-
лог памятников… С. 86; Berlev, Hodjash, op. cit. P. 73 [VI.148] (только 
inv. № 52879).

25 В описи Б. А. Тураева (Тураев Б. А. Описание египетского отдела 
музея Императорского Одесского Общества Истории и Древностей // 
ΠΡΟΠΕΜΠΤΗΡΙΑ. Сборник статей, изданный Императорским Одес-
ским Обществом Истории и Древностей в честь почетного члена Эрне-
ста Романовича фон-Штерна // Записки Императорского Одесского Об-
щества истории и Древностей. Т. ХХХ. Одесса, 1912. С. 72. №№ 1–8) 
упомянуты 8 бронзовых статуэток Осириса, хранящихся в музее в 1912 
году, соответственно, под №№ 1–8, часть из которых сейчас утрачена, 
предположительно во время Второй мировой войны.

26 Рисунки предметов… // ОАМ НА, инв. № 83179. Ил. XXV.
27 Все рисунки К. Боссоли чрезвычайно точны, на изображенных им 

стелах даже можно прочесть греческие, римские либо иероглифические 
(!) надписи, поэтому заподозрить его в ошибках при воспроизведении 
трудно. 

28 У Б. А. Тураева говорилось, что 3 статуэтки Осириса имели штифт, 
Тураев. Ук. соч. С. 72, № 5–7.
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корона атеф целая. Надежным ли будет отождествление этой 
иллюстрации с Nr. 52851, если в 1912 году в музее было 8 брон-
зовых статуэток Осириса? 
К тому же по рисунку не всегда возможно определить мате-

риал, из которого сделан памятник. Вторая из изображенных в 
альбоме (левая) статуэток немного напоминает деревянную зау-
покойную статуэтку Nr. 5293829 в короне Верхнего Египта, кото-
рая, скорее всего, к исследуемой коллекции не принадлежала. 
В коллекции И. П. Бларамберга хранилось две деревянные 

статуэтки, которые в исследуемой описи названы “2 и 3. Два ис-
тукана, вышиною около 4 дюймов из яворового дерева”30. В ка-
талоге Н. Г. Доконт и О. Д. Берлева указано31, что это *jz-mwt-prjjt 
Nr. 52881 и статуэтка ее сына Nr. 52880, очевидно, на основании 
того факта, что одна из них, *jz-mwt-prjjt, представлена в Альбо-
ме32. Но, как видим из текста, донатор обозначил высоту памят-
ников, она была приблизительно 4 дюйма, т.е., в пересчете это 
будет около 10,16 см либо 10,8 см, если брать французский 
дюйм. Таким образом, ни указанные две *jz-mwt-prjjt Nr. 52881 
(высота: 32, 6 см) и Nr. 52880 (37 см), ни упомянутая (Nr. 52938, 
высота 44,5 см) к этой коллекции принадлежать не могут. Воз-
можно, их надо искать среди ушебти, но деревянные ушебти из 
музея тоже имеют размеры вдвое больше, чем 10 см, к тому же 
два из них принадлежат к коллекции А. Рафаловича, остается 
Хевуи Nr. 52939, но высота его 27 см. Как и в предыдущем слу-
чае, вопрос относительно идентификации статуэток пока остает-
ся открытым.
Единственное, что можно вывести, что поскольку в 1839 г. 

К. Боссоли зарисовал три статуэтки, из которых как минимум 
29 О.Д. Берлев и С.И. Ходжаш считали, что она принадлежит иссле-

дуемой коллекции (Berlev, Hodjash, op. cit. P. 76 [VI. 186]. Pl. 102 
(inv. № 52938)). Но зарисовка К. Боссоли все-таки отличается в деталях 
от указанной статуэтки, верхняя часть короны фигуры на рисунке, по-
хоже, была потеряна, статуэтка имела бороду и штифт в нижней части 
(следовательно, все-таки металлическая?), в то время, как Nr. 52938 
имеет полностью сохранившуюся корону и не имеет бороды.
30 Т.е. из сикоморы.

31 Доконт Н. Г. Древнеегипетские памятники … С. 208; Берлев О. Д., 
Доконт Н. Г. Каталог памятников… С. 82 (инв. №№ 52881, 52880).

32 Рисунки предметов… // ОАМ НА, инв. № 83179. Ил. XVII.
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одна не принадлежит к исследуемой коллекции, похоже, что египет-
ское собрание Одесского городского музея за период с 1826–1839 гг. 
пополнилась экспонатами, обстоятельства поступления которых 
пока остаются неизвестными. В описи 1844–185833 года зафиксиро-
вано, что в собрании городского музея находилось, кроме прочего:

Лист 25, оборот: 
“№ 23. Египетская статуйка, изображающая умершую жен-

щину ...............................................................................................1”34

Лист 26:
“№ 30. Медных изображений египетских жрецов ................2”.
Лист 30, оборот:
“№ 147. Египетских глиняных статуек ..................................2”.
“№ 154. Изображений деревянных Египетских мумий ........3”.
Следовательно, за этот период кроме коллекции И. П. Бларам-

берга, в городской музей поступило еще несколько египетских 
памятников35.
Трудно определить, что могло находиться под номером 4: “Та-

блица на доске из того же дерева…”, – с таким подробным объ-
яснением рисунков. Это либо стенка саркофага, либо рисованная 
на дереве стела поздних эпох. Подобных деревянных стел в му-
зее нет, а изображения на фрагментах саркофагов не похожи на 
то, что описано в списке. Следует заметить, что в описи 1844 
(1858) года подобный памятник уже не был упомянут36.

33 ИР НБУ. Фонд V. Папка 1548–1561. Док. 1561. Л. 25 об. (№ 23), 
Л. 26 (№ 30), Л. 30 об. (№ 147, 154).

34 Возможно, говорится о глиняной статуэтке Nr. 52544, изданной До-
конт Н. Г. Стародавньоєгипетська глиняна жіноча статуетка з колекції 
ОДАМ // Матеріали з археології Північного Причорномор’я. Вип. 11. 
Одеса, 1959. С. 161–163; Доконт Н. Г. Древнеегипетские памятники… 
С. 209 [2]; Berlev O. D., Hodjash S. I. op. cit. P. 59–60 [V. 23]. Pl. 87. Хотя, 
строить какие-либо предположения здесь трудно. К Nr. 52881 относить-
ся эта опись не могла, ибо эта статуэтка имела форму мумии, поэтому, 
скорее всего, она была упомянута как одна из трех статуэток, изобра-
жающих “деревянных египетских мумий” под № 154.

35 О некоторых поступлениях см. Romanova O. History of the Egyptian 
collection of the Odessa Museum of Archaeology of the National Academy of 
Sciences of Ukraine // Studien zur Altägyptischen Kultur. Herausgegeben von 
Hartwig Altenmüller und Nicole Kloth. Band 37. Hamburg, 2008. S. 333–334.

36 ИР НБУ. Фонд V. Папка 1548–1561. Док.1561.
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Под номером 5 в списке был указан “ястреб из яворового де-
рева”. Сейчас в музее сохраняется пять скульптурок соколов 
(кобчиков) (№ 52855, № 52856, № 52857, № 52858, № 52859) и 
одна ветхая скульптурка сокола с головой человека, т.е. ба 
(№ 5286737). Выяснить, который из этих объектов происходит из 
собрания И. П. Бларамберга, пока проблематично.
Под номерами 6–11 были названы стелы, которые в докумен-

те И. П. Бларамберга описаны как “Шесть резных изображений 
на камне”. Их количество совпадает с количеством, упомянутым 
в Описи Одесского Городского Музея Древностей, от 185838, 
следовательно, иллюстрации из Альбома К. Боссоли здесь яв-
ляются хорошим подтверждением, какие именно были эти 
памятники. Из стел только одна была утеряна, остальные памят-
ники – это: Wsr (Инв. № 50508), Zj (Инв. № 52669), &jjj 
(Инв. № 52683), PtH-msjw (Инв. № 52967), IpAj (Инв. № 52685). 
Все они, включая утерянную, были зарисованы в Альбоме 
К. Боссоли39. Следует сказать, что единственной стелой с выпу-
клым рельефом из этой коллекции является PtH-msjw (№ 52967), 
но опись, данная И. П. Бларамбергом, не соотвествует действи-
тельности. Это типичная стела периода XVIII династии, изобра-
жающая в верхней части две семейные пары по обе стороны от 
одного алтаря, а в нижней части – фигуры родственников и над-
писи. Три стелы, которые, согласно И. П. Бларамбергу, “пред-
ставляют души, приносящие жертвы сидящему Ору”, это стелы 
IpAj (Инв. № 52685), &jjj (Инв. № 52683) и  Zj (Инв. № 52669), 
объединенные наличием изображения большой сидящей фигу-
ры в композиции, из которых на двух первых было изображено 
поклонение богу Осирису, а на последней, центральной, сидя-
щей фигурой был сам Зи. Две стелы, определенные как имею-
щие “фигуры Египетских жрецов”, это Wsr (Инв. № 50508) и 
утерянная стела _d.tw40, похожими особенностями которых был 
текст в верхней части памятника, и одно либо несколько изобра-
жений под ним. 

37 В экспозиции выставлен муляж – копия оригинала.
38 ИР НБУ. Фонд V. Папка 1548–1561. Док.1561. Л. 26. №№ 28–29.
39 Рисунки предметов… // ОАМ НА, инв. № 83179. Pl. XXI–XXIV.
40 Рисунки предметов… // ОАМ НА, инв. № 83179. Ил. ХХIV [пра-

вая]; Berlev O. D., Hodjash S. I., Catalogue, 43 [IV.5].
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Под номерами 12 и 13 указаны: “12. и 13. Два небольшие ис-
тукана, в форме мумий, сделанные из стеклянного состава, цвета 
беловатого с голубою оттенкою”. Скорее всего, описываются фа-
янсовые ушебти, но их в музее больше сотни, и среди них около 
десятка могут подойти под определение бело-голубого цвета, на-
пример: № 52520, № 52528, № 52531, № 52725, № 52726, № 52732, 
№ 52901, № 52903. Это могут быть также парные ушебти, кото-
рые принадлежали одному человеку, это номера 96–9741 или но-
мера 104–10542 Б. А. Тураева, отыскать которые пока не удалось.
Загадочное описание памятника под номером 14: “Небольшая 

бронзовая статуя, изображающая голову женщины /Изиды или 
Цибелы: / на двойном львином теле, коего хвост оканчивается 
змеиною головою”, как оказалось, отображает статуэтку, которая 
не принадлежит к египетским памятникам, эта статуэтка была 
изображена в Альбоме К. Боссоли43. Это, похоже, переднеазиат-
ский памятник либо синкретическое божество птолемеевской 
либо римской эпохи, происхождение которого установить трудно.
В завершении этого исследования можно сказать, что, хотя 

состав коллекции И. П. Бларамберга теперь известен, провести 
идентификацию большей части памятников пока невозможно. 
Опись коллекции, сделанная самим И. П. Бларамбергом, разру-
шает устоявшиеся взгляды на то, какие памятники к ней принад-
лежали. Так что остается надеяться, что новые поиски в архивах 
позволят прояснить вопрос, какие именно артефакты можно свя-
зать с этой коллекцией.

41 Тураев. Ук. соч. С. 77. № 96–97. “Голубая паста 18 см, в., 17 см 
обхв. и 17,8 в. 12 обхв. Надпись – VI гл. Книги Мертвых на имя Псаме-
тиха, сына Дуа-Рехит. Psmtk ms _wA Rxjt. Саисская эпоха”.

42 Тураев. Ук. соч. С. 77. № 104–105. “Голубоватая паста. 9,5 см. в. 8 
см. обхв. Надпись – 1 вертикальная строка спереди и одна сзади на стол-
бике дают формулу sHD с именем жреца _d-Imn-iwf-anx Дже-Амон-ефонх 
XXI–XXII дин.”.

43 Рисунки предметов… // ОАМ НА, инв. № 83179. Ил. XLIX.



158

Тарасенко Н. А.

ВИНЬЕТКА СО “ЛЬВАМИ ГОРИЗОНТА”
17-Й ГЛАВЫ КНИГИ МЕРТВЫХ НА РОСПИСИ
ФИВАНСКИХ ГРОБНИЦ В НОВОМ ЦАРСТВЕ1

Предмет настоящей статьи – использование т. н. сцены с дву-
мя “львами горизонта”2, восходящей к числу виньеток 17-й главы 
Книги Мертвых [Milde 1991, 33 (Sc. IV); Tarasenko 2007, 77–122; 
Тарасенко 2009a, 72–74], на росписи фиванских гробниц в пе-
риод Нового царства (XVIII–XX дин., 1550–1070/69 гг. до н. э.). 
Данная композиция изображает двух обращенных спина к спине 
львов3, удерживающих над собой символ “горизонта-Ax.t” и 
“неба-p.t”, и нередко обозначается в западной египтологической 
литературе как “Rw.tj-scene”4.
Начиная с XIX династии Rw.tj-scene, в числе других виньеток 

Книги Мертвых, проникает в репертуар росписи частных гроб-
ниц столичного некрополя [Saleh 1984]. Кроме того, она зафик-
сирована и в декоре двух погребальных комплексов членов 
царской семьи: это гробница Нефертари (QV 66, XIX дин.) 
(рис. 1) [Thausing, Goedicke 1971, Fig. 22, 132] и кенотаф Сети I в 
Абидосе (“Осирейон”, XIX дин.) (рис. 2) [Frankfort 1933: II, 
pl. LXIX; Westendorf 1966, Taf. 6, Abb. 11]. И в том, и в другом 
случае сцена со львами фигурирует в составе других виньеток и 
текста 17-й главы Книги Мертвых5. Единственное отличие меж-
ду двумя композициями – в гробнице Нефертари знак “неба” 
расположен над львами, а в “Осирейоне” охватывает только знак 
“горизонта”6.
В специальном исследовании Книги Мертвых на росписи фи-

ванских гробниц М. Салех привел список 14 новоегипетских 
гробниц, содержащих 17-ю главу и Rw.tj-scene [Saleh 1984, 14–
19]. К этому списку теперь можно добавить и рисунок из гробни-
цы +Hwtj-mc ТТ 32 (Кахун, XIX дин.) (рис. 7)7 [Kákosy, Bács, 
Bartos, Fábián, Gaál 2004, 196], т.е. суммарно данный сюжет пред-
ставлен в 15 частных погребениях. Ниже приведен свод этих 
объектов и локализации в них Rw.tj-scene.

1. ТТ 1, %n-nDm, Дейр эль-Медина, XIX дин. (Рамсес II) [PM 
2I.1, 1–5]. Rw.tj-scene помещена на западной стене коридора к 
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внутренней камере гробницы (Innermost Chamber) [PM 2I.1, 1 (5)] 
(рис. 3) [Bruyère 1959, Pl. XVIII, no.3; Saura Senjaume 2006, 62, 
g. 5.3]. Rw.tj-scene также зафиксирована на росписи двух сарко-
фагов из этой гробницы: %n-nDm Cairo J.E. 27301 и #ncw Cairo 
J.E. 27302 [Saura Senjaume 2006, 270–276; Тарасенко 2009a, 108–
109, рис. 2.48, 2.49].

2. TT 2(b), #a-bxnt, Дейр эль-Медина, XIX дин. (Рамсес II) [PM 
2I.1, 6–9]. Местонахождение и ориентировка Rw.tj-scene в гроб-
нице по PM не ясна (рис. 4) [Hornung 1981, 230, Abb. 26; Saleh 
1984, 18, Abb. 20; Budde 2000, 123, Abb. 3];

3. TT 5, Nfr-abt, Дейр эль-Медина, ХХ дин. [PM 2I.1, 12–14]. 
Rw.tj-scene помещена на росписи потолка камеры “В” (Chamber B) 
[PM 2I.1, 13] (рис. 5) [Bruyère 1926, 148, g. 99; Westendorf 1966, 
Taf. 36, Abb. 75; Budde 2000, 121, Abb. 1; Billing 2003, 382, 
g. C.39]; 

4. TT 6, Nfr-Htp и его сын Nb-nfr, Дейр эль-Медина, XIX дин. 
(Сети I / Рамсес II) [PM 2I.1, 14–15]. Rw.tj-scene помещена на вос-
точной стене зала Часовни (Chapel’ Hall), справа от входа, 1-й ре-
гистр [PM 2I.1, 2, 15 (9)] (рис. 6) [Wild 1979, pl. 13]8;

5. ТТ 32, +Hwty-mc [PM 2I.1, 49–50] Кахун, XIX дин. (Рам-
сес II). Rw.tj-scene расположена на восточной части южной стены 
поперечного зала с пилонами (South wall, Pillared Transverse Hall) 
(рис. 7) [Kákosy, Bács, Bartos, Fábián, Gaál 2004, 196];

6. TT 58, гробница XVIII дин. (Аменхотеп III / Хатшепсут), 
узурпирована Imn-Htp и его сыном, Imn-m-int, Шейх абд эль-
Курна, ХХ дин. [PM 2I.1, 119–120 (119)]. Rw.tj-scene помещена на 
юго-западной стене Зала, в 1-м регистре (South-West wall of the 
Hall) [PM 2I.1, 106];

7. TT 65, гробница Nb-Imn, XVIII дин. (Хатшепсут (?)), узур-
пирована Ij-mj-sbA, Шейх абд эль-Курна, ХХ дин. (Рамсес IX) 
[PM 2I.1, 129–132 (131)]. Rw.tj-scene представлена на северной 
стене внутренней комнаты, во 2-м регистре (North wall, Inner 
Room) [PM 2I.1, 124, 131 (12)] (неопубликованная); 

8. TT 211, PA-nb(w), Дейр эль-Медина, XIX дин. (Рамсес II) 
[PM 2I.1, 307, 309]. Rw.tj-scene расположена на росписи потолка 
погребальной камеры (outer half of the vaulted ceiling, Burial 
Chamber), в 1-м регистре (3–4) (“horizon sign on zad-pillar sup-
ported by Akru”) [PM 2I.1, 309] (неопубликованная);
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9. TT 265, Imn-m-ipt, Дейр эль-Медина, XIX дин. (Сети I) [PM 
2I.1, 346–347]. Rw.tj-scene помещена на северной стене погре-
бальной камеры (North wall, Burial Chamber), в 1-м регистре [PM 
2I.1, 346, 348] (рис. 8) [Saleh 1984, 15, Abb. 10] (воспроизведена  
половина сцены!);

10. TT 284, PA-Hm-nTr, Дра абу эль-Нага, ХХ дин. (узурпирова-
на) [PM 2I.1, 366–367]. Rw.tj-scene вырисована на росписи потолка 
в числе других виньеток и текстов глав Книги Мертвых (неопубли-
кованная);

11. TT 292, PA-Sdw, Дейр эль-Медина, XIX дин. (Рамсес II) 
[PM 2I.1, 374–376]. Rw.tj-scene помещена на росписи потолка ча-
совни (сохранился только фрагмент) (рис. 9) [Bruyère 1925, 77, 
g. 12];

12. TT 335, Nxt.tw-Imn, Дейр эль-Медина, XIX дин. [PM 2I.1, 
401–404]. Rw.tj-scene расположена на южной стене коридора меж-
ду камерами “А” и “С” (South wall of the passage between Chambers 
A and C) [PM 2I.1, 400, 403 (19)] (рис. 10, 10а) [Bruyère 1926, 147, 
Fig. 98; Saleh 1984, 18, Abb. 21; Westendorf 1966, Taf. 36, Abb. 76];

13. TT 359, Ini-Hr-xaw, Дейр эль-Медина, XX дин. (Рамсес III / 
IV) [PM 2I.1, 421–424]. Rw.tj-scene представлена на восточной 
стене внутренней часовни “G” (East wall, Inner Chamber G) [PM 
2I.1, 416, 423 (12)] (рис. 11) [Bruyère 1933, рl. XIV]; 

14. TT 360, QA-HA, Дейр эль-Медина, XIX дин. (Рамсес II) [PM 
2I.1, p. 424–425]. Rw.tj-scene помещена на восточной стене погре-
бальной камеры “С” (East wall, Burial Chamber C) [PM 2I.1, 416, 
425 (14–15)] (рис. 12) [Bruyère 1933, рl. XXIX];

15. A. 16, +Hwtj-Htp, Дра абу эль-Нага, ХХ дин. [PM 2I.1, 452]. 
Местонахождение и ориентировка Rw.tj-scene в гробнице по PM 
не ясны (неопубликованная).
Использование Rw.tj-scene в декорации гробниц столичного 

некрополя приходится на время XIX–XX династий. Определен-
ные сложности с датировкой вызывают рисунки в усыпальницах 
XVIII династии, узурпированных новыми владельцами при 
ХХ династии: ТТ 58 и ТТ 65, где мы имеем случаи вторичного 
использования погребений. Насколько нам известно, сюжеты 
Rw.tj-scene в числе других были вырисованы в них новыми вла-
дельцами и нет оснований возводить их к первоначальной деко-
рации.
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Контекст и иконография. Как правило, композиции Rw.tj-scene 
помещены в гробничной декорации в канве текста и других ил-
люстраций 17-й главы Книги Мертвых и, соответственно, имеют 
идентичную иконографию с синхронными виньетками заупокой-
ных папирусов, как у %n-nDm TT 1 (рис. 3), +Hwty-mc ТТ 32 
(рис. 7), PA-Sdw ТТ 292 (фрагмент) (рис. 9), Nfr-Htp TT 6 (рис. 6), 
Imn-m-ipt TT 265 (рис. 8), Ini-Hr-xaw ТТ 359 (рис. 11) или QA-HA ТТ 
360 (рис. 12). Это можно сказать и относительно Rw.tj-scene нео-
публикованных гробниц Imn-Htp / Imn-m-int ТT 5, Ij-mj-sbA TT 65, 
PA-nb(w) TT 211, Imn-m-ipt TT 265, PA-Hm-nTr TT 284, +Hwtj-Htp 
A. 16.
Но есть и уникальные варианты иконографии. В гробнице 

#a-bxnt TT 2(b) представлен любопытный образец синтеза винье-
ток глав 16А и 17 Книги Мертвых [Тарасенко 2009a, 55–56], где 
на фоне склона “западной вершины” знак “горизонта” помещен 
на столб-Dd слева и спину льва (с царской коброй у лап) справа 
(рис. 4). Данная сцена находит параллель на росписи саркофага 
¡py / ¡r-I(n)pw) Alexandria National Museum № 387 (/ № 32)9 
XXI династии [Niwiński 1988, 104 (Nr. 3)] (рис. 13) [Schäfer 1935, 
34, Abb. 23; Hornung 1981, 227, Abb. 20; Heyne 1998, 65, Abb. 12]. 
Семантически близкое изображение имеется на внутреннем сар-
кофаге #ncw10 New York ММА 86. 1–2, A–B из гробницы ТТ 1 
(рис. 14)11 [Piankoff, Rambova 1957, 35, g. 18; Hornung 1981, 230, 
Abb. 25; Saura Senjaume 2006, 283].
Другой любопытный вариант Rw.tj-scene представлен в гроб-

нице жреца-wab Аменхотепа I Nxt.tw-Imn TT 335 (рис. 10 [Bruyère 
1952, Frontispise (ср.: Bruyère 1926, 146, g. 97); Lüscher 2007, 
34], рис. 10а (прорисовка) [Bruyère 1926, 147, g. 98; Saleh 1984, 
18, Abb. 21; Meeks 2002, 43, g. 1]). Здесь вместо львов изображе-
на пара ослов, что нуждается в специальном пояснении12.
Наиболее известной является ассоциация осла с богом Сетом. 

Она восходит к Среднему царству [Ward 1978, 23–34], а в Новом 
царстве, и тем более в Поздний период, осел уже устойчиво счи-
тается культовым животным Сета, враждебным усопшему и бо-
гам Ра и Осирису [Bonnet 1952, 172; Kees 1977, 72; Wilson 1997, 
135; Lucarelli 2006, 208–209]. Во время осирических праздников 
в Абидосе совершался ритуал закалывания копьем “осла Сета”, а 
в Бусирисе осла убивали символически, печатая его изображения 
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на особых жертвенных лепешках. В иероглифике заупокойных 
текстов осел иногда вырисовывался с ножом в загривке [Луркер 
1998, 114]. В Поздний период изображение Сета в виде осла или 
с головой осла становится вполне обычным [te Velde 1967, 14]. В 
рJumilhac (pLouvre E. 17110) имеется виньетка (№ 10), изобра-
жающая трон Осириса, установленный на поверженном и свя-
занном Сете, который вырисован с головой осла (рис. 15) [te 
Velde 1967, Pl. VI, 1; Ritner 1993, 172, g. 15a]. Отметим и изобра-
жение плененного Хором Сета, опять же с головой осла, в т.н. 
“осирической капелле” в храме Дендеры (рис. 16) [Fabre 2001, 
24, g. 1; Ritner 1993, 167, g. 14g], схожий образ связанного Сета 
имеется также на магической стеле Hanover Kestner Museum 
1935.200.445 (рис. 17) [Bazin 2004, 35, g. 2].
Но в то же время существовали локальные культовые центры, 

в которых Сет играл целиком позитивную мифологическую роль 
[von Lieven 2006, 141–150]. Более того, как Сет, так и его живот-
ное осел, были включены в солярную теологию [Hopfner 1913, 
102ff; Bonnet 1952, 171; Nagel 1929, 33–39]. Хотя существовало 
предание, что восходу солнца-Ра в Дуате препятствовало 
77 ослов [Bonnet 1952, 171], есть источники, где это животное 
могло выступать как солярное – это, например, 40-я глава Кни-
ги Мертвых, имеющая заглавие: r n xsf am aA “Изречение о том, 
как прогнать пожирателя осла” (pNww рLondon BM EA 10477 / 
7, 1) [Budge 1898, 109]. По мнению ряда исследователей, Ра в 
этом изречении отождествляется с ослом, а на виньетке в pNxt 
pLondon BM ЕА 10471+10473 вырисован умерший, поражающий 
копьем змея, кусающего этого “солнечного” осла за загривок13 
(рис. 18) [Faulkner 2001, 62]. Аналогичный рисунок вырисован 
также в pPA-qrr pLeiden T 4 (ХХ дин.) [Naville  I, Taf. LIV] и 
в неопубликованном pRa-mc pCambridge E.2a.1922 (XIX дин., 
фрагмент).
В то же время Р. Лукарелли недавно высказала мнение, что на 

виньетке 40-й главы в pNxt под ослом следует видеть самого 
“пожирателя”-am, “guardian demon – the swallower, namely a Sethian 
god manifested in form of an ass”, причем такой рисунок появился, по 
ее мнению, “по ошибке” художника, придумывавшего изобрази-
тельный сюжет к изречению и давшего подобную “интерпретацию” 
[Lucarelli 2007, 1184]. Но подобное предположение, безусловно, 
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весьма спорно, что признает и сама исследовательница [Lucarelli 
2007, 1185–1186]. Так или иначе, в композиции, вырисованной в 
гробнице Nxt.tw-Imn TT 335 (рис. 10–10а) и представляющей со-
бой уникальную версию Rw.tj-scene, мы вправе предположить в 
образах ослов солярную символику, с чем соглашаются и другие 
египтологи [Westendorf 1966, 84–86; Lüscher 2007, 34].
При XIX династии композиции Rw.tj-scene проникают и на 

роспись саркофагов. Таких примеров, однако, немного: это упо-
минавшиеся саркофаги %n-nDm Cairo J.E. 27301 и #ncw Cairo J.E. 
27302 из гробницы ТТ 1. Очевидно, отсутствие сцен Книги 
Мертвых на саркофагах Нового царства в целом может быть 
объяснено действием т. н. “правила альтернативы” (“rule of the 
alternative”), выделенного А. Нивинским. Согласно этому прави-
лу, наличие комплекса рисунков и текстов Книги Мертвых на 
одном “носителе информации” – будь-то папирус, роспись гроб-
ницы или саркофага – исключала необходимость в дублировании 
этого же объекта на другом [Niwiński 1989, 33–34]. Но, в то же 
время, в погребении %n-nDm ТТ 1 Rw.tj-scene представлена дваж-
ды – и на настенной росписи, и на саркофаге, хотя этот пример и 
единственный. К тому же, действие “правила альтернативы” для 
погребения %n-nDm было специально подчеркнуто А. Нивин-
ским – прекрасное оформление сценами и текстами Книги Мерт-
вых росписи гробницы (и, частично, саркофага) исключило 
необходимость в заупокойном свитке для усопшего [Niwiński 
1989, 33]. При XXI династии действие “правила” проявилось в 
смене носителя сакральных текстов – на смену гробничной деко-
рации приходит богатая роспись саркофагов и также появляется 
новый вид заупокойных свитков – “мифологические папирусы”, 
а позднее и “папирусы Амдуат”14. Таким образом, с ХХI династии 
начинается процесс выделения Rw.tj-scene из контекста 17-й главы 
Книги Мертвых в самостоятельную изобразительную компози-
цию с последующим усложнением ее содержания (см.: [Тарасен-
ко 2009a, 80–102, 109–115]).
Использование Rw.tj-scene в росписи гробниц фиванского не-

крополя приходится исключительно на время правления XIX–
XX династий. Но, с другой стороны, Rw.tj-scene представлена 
уже на пирамидионе ¢ncw и ¡ri Cairo 17.5.25.5 (RS 12044) из 
Гуроба [Rammant-Peeters 1983, 32–33 (Dok. 30)], который дати-
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руется “пост-амарнским” периодом15 (рис. 19) [Rammant-Peeters 
1983, pl. XX, 58]. К этой же дате16 относится и рисунок “львов 
горизонта” в pNxt pLondon BM EA 10471 с иллюстрированной 
17-й главой Книги Мертвых (рис. 20) (© Trustees of the British 
Museum / фото Британского Музея). Близкий к Rw.tj-scene сим-
волизм имеет также подголовник Cairo J.E. 62020 из гробницы 
Тутанхамона (KV 62) [Тарасенко 2009a, 142–144; Тарасенко 
2009b]. Все это дает основание предположить временем сложения 
иконографии сцены со “львами горизонта” или Rw.tj-scene прав-
ление XVIII царского дома.
Иконографическое построение Rw.tj-scene в гробничной 

декорации сводится к следующим типам:
1. Львы удерживают знак “горизонта” (пирамидион ¢ncw и ¡ri 

Cairo 17.5.25.5 (рис. 19), Imn-m-ipt TT 265 (рис. 8), PA-Sdw TT 292 
(рис. 9), QA-HA TT 360 (рис. 12)) [Тарасенко 2009а, 117 (Тип I)].

2. Львы удерживают знак “горизонта”, комбинирующийся с 
символом “жизни” (Ini-Hr-xaw TT 359 (рис. 11), Nxt.tw-Imn TT 
335 (рис. 10) (образ львов подменен фигурами ослов)) [Тарасенко 
2009а, 117 (Тип Iа)].

3. Львы удерживают знаки “горизонта” и “неба” (Нефертари 
QV 66 (рис. 1), %n-nDm ТТ 1 (рис. 3), Nfr-abt TT 5, (рис. 5)) 
[Тарасенко 2009а, 118 (Тип II)].

4. Львы удерживают знак “горизонта”, комбинирующийся с 
символом “жизни”, и знак “неба” (Nfr-Htp и Nb-nfr TT 6 (рис. 6)).

5. Львы удерживают знаки “горизонта” и “неба” (в изогнутом 
виде) (+Hwty-mc ТТ 32 (рис. 7)) [Тарасенко 2009а, 118 (Тип IIа)]. 

6. Львы удерживают знаки “горизонта” и “неба” (“небо” 
только над знаком “горизонта”) (“Осирейон” (рис. 2)) [Тарасенко 
2009а, 118 (Тип IIb)].

1 Статья подготовлена по материалам доклада, прочитанного на меж-
дународной научной конференции “XIІІ Сходознавчі читання А. Крим-
ського”, Киев, 22–23 октября 2009 г. [Тарасенко 2009, 17–19; 2010, 
464–481].

2 О семантике данной сцены см.: [Тарасенко 2009а, 123–144].
3 Подробнее об образе этого животного в изобразительной тради-

ции, пластике и текстах древних египтян см.: [Schweitzer 1948; de Wit 
1951; Köhler 1980, 1080–1090].

4 Напр.: [Kákosy, Bács, Bartos, Fábián, Gaál 2004, 196].
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5 В промежутке XVIII–XXI династий 17-я глава Книги Мертвых из-

вестна на погребальных памятниках 4 царей, 2 цариц и 2 принцесс 
[Rößler-Köhler 1991, 286–287].

6 Ближайшая аналогия – виньетка 17-й главы Книги Мертвых в 
рND-m(w).t pLondon ВМ ЕА 10541 [Тарасенко 2009а, 88, рис. 2.15].

7 Рисунок интересен тем, что здесь возле львов помещены приписки, 
идентичные таковым в рAnj pLondon ВМ ЕА 10470 [Тарасенко 2009а, 
83, рис. 2.5]: cf / “вчера” и dwAw / “завтра”, то есть связаны с темпораль-
ными представлениями. В этой связи обращает на себя внимание и 
вариант рисунка в гробнице Nfr-abt TT 5 (рис. 5), где под знаком “гори-
зонта” между спинами львов помещена надпись “вечность-nHH”.

8 В своей монографии мы некорректно обозначили эту сцену как 
неопубликованную [Тарасенко 2009а, 77, 103].

9 Инвентарный номер саркофага “32”, происхождение которого нам 
не вполне ясно, впервые появляется в литературе в издании Э. Хорнун-
га [Hornung 1981, 227, Abb. 20] и в дальнейшем цитируется другими ис-
следователями (напр.: [Heyne 1998, 65, Abb. 12]).

10 Внешний саркофаг #ncw из ТТ 1 находится в Каирском музее 
древностей (Cairo J.E. 27302) [Saura Senjaume 2006, 272–276]. 

11 Использование двух небесных символов – коровы и рук антропо-
морфной богини Нут – на приведенных композициях, очевидно, указы-
вает на представление о нижнем и верхнем небесах, которые персони-
фицируются коровой и богиней-женщиной [Тарасенко 2004, 61 и сл.].

12 Палеографический аспект см.: [Meeks 2002, 43–46; Lüscher 2007, 
32–34].

13 Позднюю изобразительную традицию 40-й главы см.: [Lepsius 
1842, Taf. XVII (pIw=f-anx pTurin 1791); Mosher 1990, 241–242, Pl. 61]. В 
птолемеевских копиях Книги Мертвых можно увидеть различные ва-
рианты виньетки 40-й главы: умерший поражает змея, атакующего осла, 
умерший поражает осла, на которого напал змей, и, наконец, усопший 
поражает одного лишь осла, без изображения змея вообще (напр.: p¡r 
pLondon BM EA 75044 [Mosher 2001, 100, рl. 24, 4], неопубликованный 
panx-*krt pCairo J.E. 95859 (= S.R. IV. 958), рNs-Mnw pCairo J.E. 97249 
[Burkard 1986, 17, Taf. 52,8], неопубликованный pNs-rrii / Rriw pLondon 
BM EA 75044 и др.).

14 Помимо исчезновения гробничной росписи, обращает на себя 
внимание и разительно малое число заупокойных стел, сохранивших-
ся от XXI династии (например, на 153 саркофага из тайника в Баб эль-
Газус приходится только 6 стел!) [Niwiński 2008, 11]. По справедливому 
предположению А. Нивинского, вступительные “виньетки-этикетки” 
заупокойных папирусов Третьего переходного периода, изображавшие 
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усопшего в молитве перед божеством, выступили под действием “пра-
вила альтернативы” “заменителями” традиционных заупокойных стел 
[Niwiński 2008, 12]. “Второй расцвет”’ их производства, равно как и 
“возрождение” традиции гробничной росписи, начинается в Поздний 
период, с одновременным исчезновением “этикеток” из репертуара 
иллюстраций заупокойных свитков.

15 Но отметим, что датировка этого бесконтекстного памятника 
выводится по косвенным признакам – стилю одежды усопших 
[Rammant-Peeters 1983, 33, 128], что не может служить однознач-
ным ее подтверждением.

16 К датировке свитка см.: [Quirke 1993, 46 (Nr. 119)]. Документ уни-
кален тем, что составлен из двух разных материалов: одна часть свит-
ка – из папируса (ВМ ЕА 10471), а другая – из кожи (ВМ ЕА 10473) 
[Glanville 1927, 50–56]. Еще одной особенностью этого свитка является 
большое число изображений деревьев, что закрепило за ним название 
“папирус деревьев” (мы благодарны д-ру Нилсу Биллингу (Упсала) за 
это замечание).
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СЕМАНТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ЛЕКСИКИ
НА ПОЗНАЧЕННЯ

АТМОСФЕРНИХ ЯВИЩ У ТЮРКСЬКИХ МОВАХ

Сукупність лексичних одиниць, що позначають атмосферні 
явища в турецькій мові, утворює концептосферу (термін Д. С. Ли-
хачова), як певний цілісний та структурований простір, хоча 
Ю. С. Степанов та В. П. Нерознак вважають, що це лише концеп-
туальна область, але не концептосфера. Деякі вчені використо-
вують також термін концептуальна система (Р. Павіленіс). Фактич-
но, це система знань та думок людини про світ, що відображають 
її пізнавальний досвід на домовному та мовному рівнях.
Модель світу в кожній культурі будується з низки універсаль-

них концептів та констант культури – простору, часу, кількості, 
причини, долі, явищ природи та ін. При однаковому наборі уні-
версальних концептів у кожного народу існують особливі, прита-
манні лише йому співвідношення між цими концептами, що і 
створює основу національного світогляду та оцінки світу. Але іс-
нують також і специфічні, етноцентричні концепти, що орієн-
туються на певний етнос. Не можна природною мовою описати 
світ “як він є”, тому що спочатку мова задає своїм носіям певну 
картину світу. Наприклад, А. Вежбицька стверджує, що «не лише 
думки можуть бути “продуманими” на одній мові, але й почуття 
можуть бути пережитими в межах однієї мовної свідомості, але 
не іншої» [Маслова 2008, 75].
У цьому дослідженні ми розглядаємо семантичну класифіка-

цію концептів атмосферних явищ у турецькій мовній картині 
світу. Область використання такої лексики на межі ХХ–ХХІ ст. 
значно розширилась, унаслідок формування суспільного інтересу 
до проблем глобальної зміни клімату. Соціальна детермінійність 
лексики на позначення атмосферних явищ зумовлює інтенсив-
ність процесу її поширення за межами спеціального наукового 
середовища застосування та сприяє її популяризації у непрофе-
сійному дискурсі, що знаходить своє відображення у відповідних 
дефініціях загальної лексикографії. Вивчення таких концептів 
допоможе виявити особливості світосприйняття турецького 
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народу, уявити концептуальну та національну картини світу. Досі 
у нас немає відомостей про ці концепти у якості окремої лексико-
семантичної групи в турецькій мові.
Мова, як відомо, є найважливішим інструментом набуття, збе-

реження та передачі людських знань, постійно акумулюючим по-
током інформації, що не може залишатися незмінним. Навіть у 
генетично однорідних мовах, а саме у структурах та кореневих 
основах, можливою є наявність етимологічно тотожних одиниць, 
семантика яких підлягла суттєвим змінам із плином часу. У епоху 
зміни наукових парадигм, способів і стилів мислення та пошуку 
співвідношення між світом і людиною лінгвістика опинилася в 
епіцентрі розвитку сучасної наукової картини світу та інтегра-
тивних процесів всередині самої мовознавчої науки – на семан-
тичному напрямку, де її базою є когнітивні установки.
Різні мови не ідентичні – в кожній мові свої особливості відо-

браження дійсності. Дослідження показують, що різні мови відо-
бражають світ по-різному не лише через відмінності у змісті 
суспільного історичного досвіду, але й через відмінності самого 
об’єкту відображення. Так, наприклад, у турецькій мові існує 
надзвичайно велика кількість лексичних одиниць на позначення 
вітру, кожна з яких має свої певні, яскраво виражені особливості, 
відчувати та розрізняти які можуть лише носії мови.
Уся сукупність соціально-культурних особливостей життя 

конкретного соціуму знаходить своє вираження у семантиці слів. 
Картина світу, що міститься в усій семантичній системі мови, є 
продуктом пізнавальної діяльності людини, що змушує розгляда-
ти семантику мови як у синхронному (опис мовної картини світу 
сучасної людини, співставлення картин світу різних народів 
тощо), так і в діахронному плані (коли лінгвокультурологія “при-
ходить на допомогу” етимології: культура різних епох накладає 
свій відбиток на мову) лише у взаємозв’язку усіх пізнавальних 
актів. Зіставлення окремих слів з їхніми різними значеннями в 
різних мовах не є свідченням особливої національної картини 
світу, а є лише фактом, який говорить про те, що взаємодія лек-
сичних значень у межах словосполучень та висловлювань однієї 
мови однозначно семантично маркує той чи інший референт, не-
зважаючи на особливості тих чи інших словосполучень. Значен-
ня окремих слів не створюють картину світу – картина світу – це, 
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перш за все, пізнавальний, когнітивний феномен, і він може бути 
зіставленим лише у масштабі глобальної семантичної системи 
мови [Колшанский 2006, 59].
Мова – це безпосереднє відображення людської діяльності, її 

соціального досвіду та культури. Мова – це система систем. І 
найбільш динамічною серед них є лексико-семантична система 
мови. Основна причина складності цієї системи полягає у поєд-
нанні в ній лінгвістичних та нелінгвістичних елементів. Слово як 
одиниця лексико-семантичної системи відображає дійсність, 
звідси ми бачимо, що системність слів є відображенням систем-
ності світу. Кожне слово містить поняття про предмет чи явище, 
яке воно позначає. У семантиці слова відображаються різнома-
нітні ознаки певного предмету чи явища, його якості та зв’язок з 
об’єктами, які воно позначає, а також відображається бачення 
світу, що притаманне даній мові, а точніше – носію даної мови.
Дослідження культурної та мовної компетенції носіїв різних 

мов, що проявляється при аналізі концептів на позначення атмос-
ферних явищ, сприяє глибокому розумінню природи культурного 
значення, що закріплюється за певним мовним знаком, а також 
культурних установок та традицій народу.
У тюркській лексикології є низка проблем, які потребують 

вивчення лексики в загальнотюркському, міжтюркському та ареаль-
ному масштабах, вивченню деяких із них присвячено наше 
дослідження. Семантичний аналіз лексики пратюркської мови 
взагалі (та лексики на позначення атмосферних явищ включно) 
було виконано у праці “Порівняльно-історична граматика тюрк-
ських мов. Лексика” під загальним керівництвом член.-кор. РАН 
Е. Р. Тенишева спеціалістами-тюркологами Інституту мовознавства 
РАН [Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. 
Лексика. М.: Наука, 1997. – 880с.]. Лексика – найбільш складний 
рівень реконструкції прамови, що являє собою відкриту систему. 
Йому передують реконструкції двох інших рівнів – фонетики та 
морфології. Реконструкція лексики, крім цих двох рівнів включає 
також реконструкцію третього рівня – семантики слова. Під се-
мантикою маються на увазі її різновиди: категоріальна і лексична 
(в культурному аспекті). Ця праця є першим досвідом рекон-
струкції прамови на лексичному рівні. Реконструкція дозволяє 
наблизити наукове уявлення про прамову до реальності. 



Семантична класифікація лексики...                                                          181

У нашому дослідженні, для забезпечення однорідності дослі-
джуваного матеріалу, відбір лексем ми здійснювали за критерієм 
приналежності до тематичної групи “Атмосферні явища”, беру-
чи до уваги те, що ці явища завжди супроводжували людину в її 
житті та являють собою важливий компонент як наївної, так і 
наукової картини світу. Відбір словникових дефініцій прово-
диться з турецько-російського та російсько-турецького словни-
ків. Відібрану лексику ми класифікували, беручи за зразок 
вищезгадану класифікацію, та додали до неї аналогічну лексику 
з тюркських мов (а саме – південно-західна група: гагаузька 
мова, азербайджанська мова, туркменська мова; північно-західна 
група: кримсько-татарська мова, кумикська мова, татарська 
мова, казахська мова; центрально-східна група: киргизька та ал-
тайська мови; південно-східна група: узбекська мова) та деякі 
лексичні одиниці з діалектів турецької мови. Ми також додали 
до нашої класифікації такі поняття, як “волога погода”, “град”, 
“веселка” та “засуха”. Класифікація такої лексики є дещо умов-
ною, оскільки деякі слова позначають поняття, значення яких не 
зовсім чітко розмежовуються носіями мови. Метеорологічна 
лексика утворює добре організоване семантичне поле, в якому 
відокремлюються певні концепти, що відповідають певним яви-
щам погоди.

“ЯСНА ПОГОДА”
ajaz – аз. ясний, безхмарний, чистий (про зимове небо);
ajaz – кум. ясна погода;
ajaz – тат. ясний, безхмарний;
ajaz – башк. ясний, безхмарний;
ajaz – каз. ясний, безхмарний;
ajaz – кирг. ясний, безхмарний;
ajaz – узб. ясний, морозний;
aşıkâr – тур. ясний, явний; gün gibi aşıkârdır – ясно, як божий 

день;
ayaz – тур. 1) ясна зимова погода; 2) сильний холод, мороз;
açık hava – тур. ясна погода;
berrak – тур. ясний, прозорий, чистий; вживається зі словом 

hava – “погода”: hava berraktır – тур. повітря чисте;
gelinhavası – тур. тиха (ясна) погода, штиль на морі;
hava günlük güneşlik – тур. ясна, сонячна погода;
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“НЕГОДА, ПОХМУРА ПОГОДА”
alagün (діал.) – тур. хмарний день, похмура погода;
d’ut – алт. негода, хмарна, дощова погода;
əδyar kỗn – башк. діал. хмарний день;
d’ut – алт. негода, хмарна, дощова погода;
əδyar kỗn – башк. діал. хмарний день;
čirčik – кум. негода; хмарний, дощовий, сирий;
hava bulutlandı – тур. погода стала похмурною;
az bulutlu (hava) – тур. малохмарна погода;
çok bulutlu (hava) – тур. з великою хмарністю;
bulanık hava – тур. похмура погода;
sümbuli, sümbulî – тур. хмарний, похмурний;
hava kapanmak – тур. затягуватися хмарами, темніти (про 

небо);
puslu – тур. туманний, похмурний;

“ВОЛОГА ПОГОДА”
gönen – тур. 1) сирість, волога, вологість; 2) вологий, сирий;
ıslak – тур. мокрий, сирий, вологий;
ratıp – тур. вологий, сирий;
rutubet – тур. сирість, вологість; волога;
iza rutubeti – тур. відносна вологість;
mutlak rutubeti – тур. абсолютна вологість;
ruhubetli hava – тур. волога погода;

“ХОЛОД, МОРОЗ”
ayaz – тур. 1) ясна зимова погода; 2) сильний холод, мороз;
ajaz – 1) тур., гаг., аз., турк., ктат., ккалп., каз., узб. мороз, хо-

лоднеча; 2) турк. нічний холод, сильний холод при ясній погоді; 
Аjaz може мати при собі означення: кирг. temir ajaz – тріскучий 
мороз у першу ясну ніч після того, як випав сніг; müjüz ajaz – не 
дуже сильний мороз; kijiz ajaz – слабкий мороз.

aŋzaq – турк. мороз, холод, холоднеча;
berdel’ acuz – тур. морози в кінці березня, останні холода;
buju – узб. діал. сильний мороз;
bujuy – узб. мороз, холод; 
bürüdet – тур. прям., перен. холод, охолодження;
don – тур. мороз, холод, холоднеча; dona çekmek – вдарити 

(про морози), морозити; don havası, don hava – морозна пого-
да;
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gücü – тур. холоднеча; найхолодніша пора зими, розпал зими;
güzerti – тур. осінній холод;
havalar soğudu – тур. похолодало;
imam kırkı – тур. розм. перший із сорока суворих днів зими;
karakış – тур. сувора зима, розпал зими;
kış kıyamet – тур. люта, сувора зима;
kocakarı soğuğu – тур. морози в кінці березня, останні холода, 

березневі бурі;
serma – тур. холод, зима;
soğuk – тур. 1) холодна погода, холод, холоднеча; 2) холодний; 

soğuk derecesi – температура нижче нуля; soğuk ısırması – пощи-
пування при морозі; soğuk kırılma – послаблення морозів;

soğuklar – тур. холод, холода, холодна пора; soğuklar bastı – 
раптово настали холода;

soğukluk – тур. холод, холоднеча;
qyro:n – кирг. тріскучий мороз;
čyqyro:n – кирг. тріскучий мороз;
soyuq – др.уйг. 1) холод, мороз; 2) холодний, морозний;
qara soyuq – осінній, безсніжний холод;
soğukluk – тур. 1) холод, холоднеча; 2) прохолода, холодок;
toŋ – ср.-уйг. холод, мороз;
tum – ст.-осм. холодний, опади в холодну погоду;
üšik – ккалп., каз. холод, мороз, заморозки;
üsĭk – кирг. холод, мороз, заморозки;
üžük – алт. холод, мороз, заморозки;
zemheri – тур. сильний мороз, холоднеча; люта зима.

“ПРОХОЛОДНИЙ”
salqin – чаг., узб., уйг. прохолодний;
salkyn – тур. діал. прохолодний, прохолодне місце в тіні;
salqyn – турк., балк., кум. прохолода, прохолодний; прохолод-

ний вітер;
salγyn – алт. діал. прохолодний;
särən – тат. діал. прохолодний; тінь;
särin – аз. прохолодний, прохолода; 
serin – тур., турк., гаг. свіжий, прохолодний, холоднуватий; 

прохолодне місце;
serinlik – тур. 1) холод, холодок; 2) прохолода, свіжість;
soğukça – тур. холоднуватий, прохолодний;
soğukluk – тур. прохолода, холодок;
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serü:n – кирг., алт. прохолодний, освіжаючий, той що має по-
мірну температуру;

sergin – турк. прохолодний, холодний;
sulχăn – чув. прохолодний.

“ЛІД”
bus – алт. діал. лід;
buz – тур., гаг., аз., ктат., кум., чаг. лід; buz bağlama – тур. зле-

деніння; buz tutmak – покриватися льодом, застигати, замерзати;
bu:z – турк. лід;
bǒδ – башк. лід;
bǒz – тат. лід;
cemet – тур. 1) лід, сніг; 2) заморожений, той, що застиг (про 

рідину);
don – аз., тур. лід;
doŋ – узб. діал. лід;
donlar çözülmek – тур. розтанути (про лід);
don tutmak – тур. покриватися льодом;
kar yalağı – тур. фірн, зернистий лід;
mus – алт. лід;
muz –чаг., сал., каз., кирг. лід; 
mǒs – тат. діал. лід;
toš – алт., алт. діал. лід;
йах – узб. лід.

“ОЖЕЛЕДИЦЯ”
cambuz – тур. ожеледиця;
bǒzγaq – тат. діал. ожеледиця; 
bǒzγak – тат. діал. ожеледиця;
bǒzlawəq – ср. тат. ожеледиця;
buzlawuq – кбалк., кум. ожеледиця;
buzlawyq – ног. ожеледиця;
don – аз. ожеледиця; 
doŋaqlyq – турк. ожеледиця;
dožoŋ – тув. ожеледиця;
cambuz – тур. ожеледиця;
jut – узб. ожеледиця;
kök muz – уйг. ожеледиця;
kük bǒδ – башк. діал. ожеледиця;
mŭzdaq – ср. к. ожеледиця;
pârlak – чув. ожеледиця;
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toŋdoq – алт. ожеледиця;
toŋnaх – хак. ожеледиця;
tožoŋ – алт. ожеледиця;
tuŋqaq – тат. діал. ожеледиця;
qara toŋγoloq – кирг. ожеледиця;
zut – уйг. ожеледиця.

“СПЕКОТНИЙ, СПЕКА”
issi – кум. спекотний, спека; теплий;
issiq – узб. спекотний, спека; теплий;
isti – чаг., аз. спекотний, спека;
izü – алт. спекотна погода; спека;
əссə – тат. спекотний, спека;
germa – тур. спекотна погода; спека;
sıcak – тур. спека; sarı sıcak – тур. спека; sıcaklar fena bastır-

dı – тур. стало дуже спекотно; настала сильна спека; sıcak taham-
mül edilemiyecek bir raddededir – тур. спека стоїть нестерпна;

sıcaklık – тур. спека, жар;
ysy – тур., кирг. спекотний, спека;
yssy – ст.-осм., тур., турк., каз. спекотний, спека.

“МАРЕВО”
ilγym – аз., аз. діал. міраж, марево;
ingirag – аз. діал міраж;
hayən – башк. міраж, марево;
salγym – тур. (у складі salγym ylγym) міраж, марево;
sa:lγym – турк. міраж, марево;
sayəm – башк. міраж, марево;
saγym – каз. міраж, марево;
saγyn – кум. міраж, марево;
serap – тур. міраж;
şeytanörümceği – тур. марево (у спекотну погоду);
gün çoğu – тур. марево, парування землі у спеку.

“БУТИ ТЕПЛИМ; ТЕПЛИЙ”
cemre – тур. потепління в лютому (яке, як вважають у народі, 

відчувається спочатку в повітрі, потім у воді, а потім і на землі); 
cemre düşmek – потепліти (про погоду); birinci cemre havaya dü-
şer – перше потепління відбувається в повітрі;

ili – тур. діал. ставати, бути теплим;
jili – узб. ставати, бути теплим;
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jyla – турк. ставати, бути теплим, зігріватись;
jyly – кум. ставати, бути теплим;
yazlamak – тур. тепліти, ставати теплим, сонячним;
yly – тур. діал. ставати, бути теплим;
žyly – каз. ставати, бути теплим.

“БЛИСКАВКА”
berk – тур. блискавка;
čaγylγan – кирг. блискавка;
najzayaj – каз., кирг. блискавка;
saika – тур. блискавка;
sena – тур. спалах блискавки;
şimşek – тур. блискавка; dallı (dolambaçlı) şimşek – зигзагопо-

дібна блискавка;
yıldırım – тур. блискавка; yıldırım çarpması – удар блискавки; 

yıldırım düştü – вдарила блискавка.
“ГРІМ”

gök gürkemesi – тур. грім;
gök gürültüsü – тур. грім;
gök gürültüleri – тур. гуркотіння грому;
gürleyiş – тур. грім, гуркіт, гуркотіння;
rad, rat – тур. грім; rad ü berk – грім і блискавка.

“ВЕСЕЛКА”
alâimisema (діал.) – тур. веселка; 
alkım – тур. веселка;
eleğimsağma – тур. веселка;
gökküşağı – тур. веселка;
hacılar kuşağı – тур. веселка;
tiraje – тур. веселка;
yağmurkuşağı – тур. веселка.

“ХМАРА, ХМАРНИЙ”
arız (метеор.) – тур. шарувата хмара;
bǒlət – тат. хмара;
bult – каз. хмара;
bulut – турк. хмара; asmanγŋ jüzüni bulut tutdy – хмари покрили 

небо;
bulut – гаг., аз., кум., уйг., узб. хмара;
bulut – тур. хмара; вживається з різними словами-означеннями, 

напр. boran bulut – тур. дощова хмара, грозова хмара; bir top 
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beyaz bulut – клуби білих хмар; bulut tabakası – хмарний шар; kü-
mülüs bulutları – купчасті хмари; az bulutlu (hava) – малохмарна 
погода; çok bulutlu (hava) – з великою хмарністю; kababulut – ви-
сококупчаста хмара; sağanak bulutu – грозова хмара; yağmur bulu-
tu – дощова хмара;

bulutluluk – тур. хмарність;
bulutsu – тур. 1) астр. туманність; 2) хмарний, туманний;
ebir – тур. хмара;
nimbus – тур. дощова хмара;
pult – турк. діал. хмара;
sehab (поет.) – тур. хмара; sehabi – хмарний.

“ВИПАДАТИ, ІТИ (про атмосферні опади); ОПАДИ, ДОЩ”
baran – тур. дощ;
güzlek – тур. осінній дощ;
havanın gözü yaşlı – тур. дощова погода;
kay (заст.) – тур. дощова погода;
sazan – тур. діал. сильний дощ із дрібними краплями;
şıpır şıpır – тур. 1) звуконаслідування шуму дощу, крапля за 

краплею; 2) градом, струмками;
şıpırtlı hava – тур. дощова погода;
telijanyur – кум. сильний дощ, злива;
tıpırdı – тур. шум дощу (крапель, що падають);
tıpırtı – тур. шум дощу (крапель, що падають);
uryn d’a:š – алт. злива;
yağış – тур. випадання опадів;
yağışlı – тур. дощовий, сніжний; yağışlıdır – дощить;
yağmak – тур. іти (про дощ та сніг);
yağmur – тур. дощ; yağmur boşanmak – лити як із відра; hava 

yağmurlıyacak – буде дощ; boran yağmuru – тур. злива; havanın 
yüzü yağmura bakıyor – тур. схоже, буде дощ; kocaman taneli yağ-
mur – тур. дощ, що падає великими краплями; şakır şakır yağmur 
yağıyor – тур. з шумом іде дощ, ллє як із відра;

yγal – турк. атмосферні опади, дощ.
“МРЯЧИТИ, МЖИЧИТИ”

čise- гаг. мрячити, мжичити, імжити;
čisä- аз. мрячити, мжичити;
čiskin – промоклий під дрібним дощем, паморось;
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sepelemek – тур. мрячити, мжичити; kar sepeliyordu – тур. злег-
ка сніжило;

serpelemek – тур. мрячити, мжичити;
serpiştirmek – тур. мрячити, мжичити;
serpmek – тур. мрячити, мжичити (про дощ і сніг);
sirkir – каз. мрячити.

“ ДРІБНИЙ ДОЩ”
çise – тур. дрібний дощ, мжичка, мряка;
čisenti – гаг. мжичка, дрібний дощ; бризки;
çişkin – тур. 1) промоклий під дрібним дощем; 2) мжичка, 

мряка, дрібна роса;
sepken – тур. дрібний дощ або сніг;
serpinti – тур. бризки; дрібний дощ;
syγanaq – кум. мжичка, дрібний дощ;
tusqaq – тат. діал. дощ, що мрячить.

“СНІГ”
erpik – тур. діал мокрий сніг, що тане;
cemet – тур. лід, сніг;
kar – тур. сніг; kar alaca oldu – зима пішла на спад (букв. сніг 

став яскравим); büyük kar parçaları düşüyor – іде лапатий сніг; kar 
tanesi – сніжинка; büyük kar parçaları düşüyor – іде лапатий сніг; 
kar yağışı – снігопад; kuşbaşı kar – лапатий сніг; toktan karlar 
(геогр.) – вічні сніги;

kar – гаг. сніг;
neve (геол.) – тур. фірн, льодовиковий сніг; 
lâpa lâpa yağıyor – тур. іде лапатий сніг;
qar – аз., кум., тат., башк., каз., кирг., алт. сніг; нерідко висту-

пає з колорьовими позначеннями, напр.: тат. ala qar “посірілий 
весняний сніг”, кирг. sary qar “сніг, що випав у горах ранньою 
весною або в кінці літа”; кирг. alamyq qar “невеликий сніг”; тат. 
kübalak/jübalak qar “лапатий сніг”;

qa:r – турк. сніг. 
“МОКРИЙ СНІГ, СНІГ ІЗ ДОЩЕМ”

çıvgın – тур. дощ із снігом та вітром;
sulu kar – тур. мокрий сніг;
sulu sepken – тур. мокрий сніг, сніг із дощем;
sulu sepken – тур. сніг із дощем, мокрий сніг.
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“ГРАД”
 dolu yağıyor – тур. іде град;
dolu fırtınası – тур. гроза із градом.

“ТУМАН”
bus – тур. діал. туман;
burs – тур. діал. туман;
čaŋ – аз. туман;
čars – тур. діал. марево;
čen – аз., тур. діал. туман;
duman – тур. туман, марево;
duman – гаг., аз. туман, дим, пара;
duma:n – турк. туман; 
karabulutsu – тур. туманність;
mǒnar – тат. діал. марево, міраж;
munar – каз. імла, марево, білизна повітря;
pus – тур. легкий туман, серпанок;
pusarık – тур. 1) міраж, марево; 2) прям., перен. туманний, по-

хмурний;
puslu – туманний, похмурний;
sis – тур. серпанок; sisli – затягнутий серпанком, туманом; 

hava sislidir – сів туман; tabiî sis – туман; kesif sis – густий туман; 
sis birdenbire dağıldı – раптово туман розсіявся; sis çoküyor – ля-
гає туман; sis kalkacak – піднімається туман;

sislenmek – затягатися серпанком, лягати (про туман), покри-
ватися туманом, ставати туманною (про погоду); sisleniyor – ту-
манно;

tot – турк. туман, пил;
tuman – кум., кирг., алт., узб. туман;
tumaryq – алт. туман, похмурний;
tunaryq – кирг. туммана далечінь, пелена, марево;
tǒman – тат., каз. туман;
ümez – турк. туман.

“ІНІЙ, ПАМОРОЗЬ”
bäs – тат. іній, паморозь;
besim – тур. діал. легкий туман;
buldurčyn – турк. іній, паморозь;
bulduriq – узб. іній, паморозь, крупа (сніжна);
buyaq – кум. іній;
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gırâ, gırağ – тур. діал. іній, паморозь;
kırağı – тур. іній, паморозь; 
kırç – тур. сильний іній;
sərə –тат. іній на деревах, паморозь;
syrsyra – аз. паморозь, бурулька;
qra: – гаг. іній;
qyrow – аз. іній, паморозь;
qyraw – турк., кум., каз. іній, паморозь;
qyro: – кирг. іній, паморозь;
quru – алт. іній, паморозь.

“РОСА”
čalyn – алт. роса;
çiğ – тур. роса;
čəq – тат. роса;
čy:γ – турк. роса;
jale – поет. роса; jaledar – вкритий росою;
šäbnäm – аз. роса;
šeh – аз. роса;
tum – тур. діал. роса.

“ВІТЕР”
badi – тур. вітряний, повітряний;
batı – тур. західний вітер;
batı karayel – тур. північно-західний вітер; норд вест (мор.);
batı lodos – тур. південно-західний вітер; зюйд вест (мор.);
briz – тур. бриз, легкий вітерець;
d’el – алт. вітер;
esim – тур. порив, подих вітру;
esin – тур. ранішній, ранковий вітер;
esinti – тур. 1) легкий вітерець, бриз; 2) порив, подих вітру;
esis – тур. діал. вітер;
esgün – тур. діал. сильний вітер зі снігом;
e:zin – алт. вітер, вітерець;
epgek – турк. суховій;
epkin – каз. протяг, рух повітря; кирг. сила, швидкість вітру;
epkinli – каз. поривчастий (про вітер);
gündo(ğ)rusu – тур. східний вітер;
harur (заст.) – тур. гарячий вітер;
badı hazan – тур. осінній вітер;
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hübup – тур. подих вітру; hübup etmek – дути, віяти (про ві-
тер);

jel – тур. діал., аз., кум. узб. вітер;
qara jel – турк. страшний вітер (досл. “чорний вітер”);
sörtük jel – турк. діал. східний вітер;
kabayel – тур. південний вітер;
keşişleme – тур. південно-східний вітер;
küfür küfür – тур. звуконаслідування легкого вітерцю; küfür kü-

für esiyor – дме легкий вітерець;
küläk – аз. вітер;
külek – тур. діал. вітер;
lodos – тур. 1) південний вітер, лодос; 2) шторм на морі при 

південному вітрі; lodosun gözü yaşlıdır – південний вітер прино-
сить дощі; lodoslamak – дути – про південний вітер;

öküzsoğuğu – тур. холодні вітри у квітні;
poyraz – тур. північно-східний вітер, пойраз; hava poyrazladı – 

подув північний вітер;
püfür püfür – тур. звуконаслідування легкого подиху вітерцю;
rüzgar – тур. вітер; apazlama rüzgar – попутний вітер; kararsız 

rüzgar – мінливий вітер; mevsim rüzgarları – сезонні вітри; sağlam 
rüzgar – стійкий вітер; rüzgar püfür püfür ortalığı serinletiyordu – 
легкий вітерець навіював прохолоду; karlı rüzgar – вітер зі сні-
гом;

saba – тур. ранковий вітерець, зефір;
salqyn – алт. вітер;
sazayan – тур. діал. холодний вітер;
sazaq – аз. холодний пронизливий вітер;
üfürük – тур. подих (вітру);
üfürüm – тур. подих (вітру);
yel – тур. вітер; akça yel – південно-східний вітер; karayel – пів-

нічний вітер; yelli – вітряний; yıldızyeli – північний вітер, борей;
durgun hava – тур. відсутність вітру;
žel – каз. вітер.

“ВИХОР, БУРЯ, НЕГОДА”
alatopan – кум. буря, ураган;
a:py tupa:n – турк. сильний вітер, буря, ураган;
boğanak – тур. злива, буря, ураган;
boran – тур. грозовий дощ, буря;
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buran – тур. грозовий дощ, буря;
buran yağmuru – тур. злива;
burayan – аз. смерч, вихор;
burgaç – тур. вир, повітряний вихор;
gasyrγa – аз. вихор, шквал;
girdibat – тур. вихор, ураган, смерч;
fırtına – тур. буран, буря, шторм; ağbozumu fırtınası – тур. ге-

огр. шторм (буря) в кінці вересня; bldırcın fırtınası – геогр. шторм 
(буря) на початку вересня; dolu fırtınası – гроза з градом; sayılı 
fırtınalar – тур. шторми, бурі, пов’язані з порою року;

dağıl – тур. діал. буря, пил, що піднімається;
dobul – кирг. буря;
dawəl – тат., каз. буря, ураган;
dowul – турк. буря, паніка;
kasırga – тур. прям., перен. вихор, буря, ураган;
ỗjermä – тат. вихор, смерч;
qaj – турк., тат., діал. буря, снігопад на початку осені або в 

кінці літа; випадання снігу в середині травня; весняна негода;
qaryj salqyŋ – алт. вихор;
qujyn – каз. вихор, смерч;
qujun – алт., узб. вихор, смерч;
sağanak – тур. гроза, злива;
sarsar – тур. ураган;
saqyrγa – гаг. вихор, смерч;
sitteisevir – тур. період сильних бурь у квітні (що триває шість 

днів);
šajtan jel – кум. вихор, смерч (букв. вітер диявола);
taul – тат. діал. буря;
tayfun – тур. тайфун, смерч, циклон;
turnageçidi – тур. весняна гроза;
tufan – тур. прям, перен. потоп, буря, ураган;
tupa:n – турк. ураган, буря, гроза, шторм;
tüwelej – турк. вихор;
urağan – тур. ураган, буря.

“МЕТЕЛИЦЯ, ХУРДЕЛИЦЯ, ЗАМЕТІЛЬ”
alaj-dülöj – кирг. метелиця;
alaqajyr – кирг. метелиця, завірюха, сніговий вихор;
burqasyn – каз. метелиця;
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burqaq – кирг. метелиця, снігова заметіль;
burqanaq – кирг. снігова заметіль;
čapγyn jel – турк. різкий морозний вітер;
čowγyn – аз. метелиця;
čapqyn – кирг. метелиця;
fırtına – тур. буран, метелиця, хуртовина;
kar fırtınası – тур. сніжна буря, буран, метелиця, завірюха;
tipi – тур., аз. сніжна буря, завірюха, хурделиця, буран;
tipili – тур. завірюшний;
sowuruq – аз. буран, заметіль;
syrγyn – турк. буран, заметіль, завірюха.

“ЗАСУХА”
kurak – тур. засуха, відсутність дощу;
kuraklık – тур. засуха, відсутність дощу;
susuzluk – тур. відсутність опадів, сухість, засуха;
yağışsız – тур. без дощів, засушливий;

Отже, у результаті дослідження нами було виконано семан-
тичну класифікацію турецької лексики на позначення атмосфер-
них явищ, а виявлення зв’язку між цими лексичними одиницями 
дасть можливість прослідкувати функціонування мовного меха-
нізму в мовленні. Аналіз семантичних зв’язків між словами 
дозволяє підтвердити наявність певної структури лексико-семан-
тичної системи мови. Семантичний аналіз лексики дозволив зро-
бити такі висновки: у кількісному співвідношені в турецькій мові 
найкраще представлені такі концепти атмосферних явищ, як

– “вітер” (так, у турецькій мові існує багато назв вітрів, при-
таманних певній території, що, на нашу думку, пов’язано з гео-
графічним розташуванням та кліматичними особливостями 
Туреччини, адже ця країна із трьох боків оточена морями, а мор-
ські вітри мають свої особливості, відчувати які можуть лише 
носії мови, що проживають на певних територіях);

– “дощ” (існує багато різновидів дощу, залежно від його ін-
тенсивності (від легкого дощику до зливи), а також від супутніх 
факторів (дощ із снігом, дощ із градом, дощ великими краплями, 
сильний дощ дрібними краплями тощо));

– “мороз”, “холод”, “завірюха”, “заметіль”, адже певні кліма-
тичні зони Туреччини вирізняються надзвичайно холодними та 
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сніжними зимами, що, на нашу думку, спричинило виникнення 
такої кількості вищезгаданої лексики;
Крім того, нами було виявлено специфічну лексику на позна-

чення атмосферних явищ у турецькій мові. Сюди, наприклад, 
входять атмосферні явища, пов’язані з певною порою року: sayılı 
fırtınalar – шторми, бурі, пов’язані з порою року; ağbozumu fırtı-
nası – тур. геогр. шторм (буря) в кінці вересня (досл. буря під час 
збору врожаю); cemre – тур. потепління в лютому (яке, як вва-
жають у народі, відчувається спочатку в повітрі, потім у воді, а 
потім і на землі); bıldırcın fırtınası – геогр. шторм (буря) на почат-
ку вересня; sitteisevir – тур. період сильних бурь у квітні (що три-
ває шість днів); berdel’ acuz – тур. морози в кінці березня, останні 
холода; imam kırkı – тур. розм. перший із сорока суворих днів 
зими. Ця лексика не має відповідників в українській мові та по-
требує у процесі міжмовного зіставлення різноманітних дослід-
ницьких підходів.
Нами було виявлено такий історичний національний досвід 

турецького народу, відображений у класифікованій лексиці. Ве-
ликий вплив на формування лексичного складу турецької мови 
зробили мови народів, що були асимільованими в період завою-
вання ними Малої Азії. Серед цих мов слід відмітити грецьку 
мову – мову величної та високо цивілізованої Візантійської Імпе-
рії. Лексичні запозичення грецького походження в турецькій мові 
пов’язані в основному з топонімами та географічними реаліями 
Малоазіатського та Середземноморського регіонів, а також з еле-
ментами освоєної кочівниками-турками грецької матеріальної 
культури – землеробством, мореплавством, рибальством. Грецька 
лексика, що проникла в турецьку мову в цей період (ХІ–ХV ст.), 
майже в повному складі увійшла до основного словникового 
фонду турецької мови:

lodos – тур. 1) південний вітер, лодос;
poyraz – тур. північно-східний вітер, пойраз.

ЛІТЕРАТУРA

Колшанский Г. В. Объективная картина мира в познании и 
языке / Отв. ред. А. М. Шахнарович. Предисл. С. И. Мельник и 
А. М. Шахнаровича. Изд. 3-е, стереотипное. Москва, 2006.



Семантична класифікація лексики...                                                          195

Маслова В. А. Введение в когнитивную лингвистику: Учеб. 
пособие. 4-е изд. Москва, 2008.

Маслова В. А. Современные направления в лингвистике: 
Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. Москва, 2008.

Самойлович А. Н. Тюркское языкознание. Филология. Ру-
ника / Сост. и отв. ред. Г. Ф. Благова, Д. М. Насилов; Отд-ние 
ист.-фил. наук РАН. Москва, 2005.
Сравнительно-историческая грамматика тюркских язы-

ков. Лексика. Москва, 1997.
Тюркологический сборник / Ред. кол. С. Г. Кляшторный 

(пред.), Т. И. Султанов, В. В. Трепавлов. 2007.
Прохоров Ю. Е. В поисках концепта. 2-е изд. Москва, 2009.
Языковая картина мира и системная лексикография / Отв. 

ред. Ю. Д. Апресян. Москва, 2006. (Studia philologica).
Мустафаев Э. М.-Э., Старостов Л. Н. Büyük Türkçe – Rus-

ça Sözlük. İstanbul: Multilingual, 1994.
Мустафаев Э. М.-Э., Щербинин В. Г. Büyük Rusça – Türkçe 

Sözlük. İstanbul: Multilingual, 1996.



196

Туров И. В.

УЧЕНИЕ ХАСИДОВ
О БОГОЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ЕДИНСТВЕ

Введение
Тема богочеловеческого единства относится к числу наиболее 

интересных и спорных в исследованиях теологии хасидов. М. Бу-
бер отмечал, что мистические суждения хасидов, касающиеся 
данного вопроса, невзирая на мистический характер изложения, 
по сути, являются изложением специфической философии диало-
га. Непосредственное общение человека с персонифицированным 
божеством обеспечивает гармонию мироздания, а заимствован-
ные из каббалистических текстов характерные выражения, опи-
сывающие происходящее, являются, по сути дела, всего лишь 
метафорами1. Г. Шолем, напротив, настаивал на мистическом ха-
рактере коммуникации с божеством, но при этом настаивал, что 
еврейская мистика вообще, и хасидизм в частности, не допускают 
подлинное слияние верующего с первоисточником всего сущего2. 
М. Идель в своих исследованиях, напротив, приводит многочис-
ленные доказательства существования в еврейской мистике кон-
цепции мистического единства, причем большинство приведен-
ных им суждений являются цитатами из хасидских проповедей3. 
Но многосложный материал по данной теме, содержащийся в 
произведениях хасидов, не укладывается в рамки схемы слияния 
человека и божества, характерной для средневековой еврейской 
мистики. Воззрения, характерные для хасидских легенд, на кото-
рые главным образом опирается Бубер, широко распространены 
и в элитарной проповеди последователей Бешта.

Прояснение вопроса о том, каким образом различные, кажу-
щиеся не совместимыми концепции богочеловеческого единства 
сочетались в учении основоположников хасидизма, требует даль-
нейших исследований. Анализу данного вопроса посвящается 
настоящая статья.

1 Buber M. Be-Pardes ha-hasidut. Jerusalem, 2001. C. 137–144.
2 Шолем Г. Основные течения в еврейской мистике. Ерусалим-

Москва, 2004.
3 Idel M. Qabbalah: hebetim hadashim. Jerusalem ve-Tel-Aviv.1993. 

C. 85–91.
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Проповеди о богочеловеческой форме
Со слов великого учителя хасидизма р. Дов Бера Магида из 

Межирича записано:
«“Сделай себе две трубы серебряные” (Числ. 10:2)» – “две 

трубы” (хацоцрот) означают две полуформы (хаци цурот). Этого 
касается сказанное “И поверх престола образ, подобный виду че-
ловека (адам)” (Ез. 1:26). Ибо человек (адам) – это только буквы 
далет и мем4, в которых пребывает речь. Когда прилепится он 
(медабек) к Святому, да будет Он благословен, каковой владыка 
мира5, тогда сделается он Адамом. Святой, да будет Он благосло-
вен, многократно сжимает сам себя (мецамцем), проходя при 
этом многие миры, чтобы было у Него единение с человеком, 
ибо не может тот выдержать Его сияние. Человеку же надлежит 
удалиться от всякой материальности, дабы вознестись через все 
миры и обрести единение со Святым, да будет Он благословен, 
вплоть до того, что упразднится для него все реальное. Тогда на-
зовется он Адамом»6. Сказанное может быть интерпретировано 
двояко. Во-первых, как описание мистического единения с Соз-
дателем. Многие мистики Средних веков в той или иной мере 
испытали на себе влияние идей философии неоплатоников и пе-
рипатетиков7. Вследствие этого вожделенное единство с Госпо-
дом, обретаемое в духовной практике, нередко описывается 
языком учения философов о форме. В пользу такого прочтения 
свидетельствует и факт последующего описания нисхождения 
божества, и вознесения человека ему навстречу, использующего 
характерную для каббалистов терминологию.

Но существует и иная опция, позволяющая видеть во всем 
вышесказанном только дидактическую метафору. Ведь слово 
“форма” в хасидской проповеди зачастую обозначало духовное со-
вершенство, понимаемое в самом широком смысле. Так, напри-
мер, сотоварищ Великого Магида, р. Яков Йосеф из Полонного 

4 Буквы далет и мем слова адам образуют слово дам – кровь.
5 Первая буква слова “Адам” алеф созвучна со словом алуф – влады-

ка, вождь.
6 Dov Ber mi-Mezhirecz. Magid dvarav le-Yaaqov [Korets, 1784] /ed. R 

Schats-Uffenheimer. Jerusalem, 1976. C. 38–39.
7 Idel M. Qabbalah: hebetim hadashim. C. 60–67. Ben-Shlomo J. Torat 

ha-Elohut shel r. Moshe Kordovero. Jerusalem, 1986. C. 23–36.
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непрестанно повторял о том, что община верующих состоит из 
людей материи и людей формы. Последние целиком посвятили 
свою жизнь служению Вседержителю и разумеют истинные пути, 
ведущие к достижению этой цели, в то время как первые суть 
души, погрязшие в обыденной реальности, склонные покоряться 
телесным соблазнам. Людям материи надлежит прилепляться к 
людям формы и таким образом обрести свое спасение8. Согласно 
его словам: «Органы тела могут выполнять действия материаль-
ные только благодаря органам души, простертым внутри органов 
тела. Таким же образом во всех деталях осуществляется связь и 
соединение материи и формы… Таким же образом, в целом, мир 
(олам)9, каковой суть народные массы, называемые материей, и 
“люди мира (шломи10) моего” – обладатели формы – должны ода-
ривать благами друг друга. Благодаря этому существует единство 
формы и материи во всем мире. Благодаря тому, что богачи из на-
родных масс одаривают благами мудрецов (талмидей хахамим), 
бедных имуществом, и мудрецы одаривают массы Торой, исходит 
изобилие высших благ (шефа) одарить тех и других... Благодаря 
этому создается колесница для высшего завета (брит эльйон)11»12.
Термином талмидей хахамим (буквально ученики мудрецов) в 
Талмуде называют авторитетных учителей Торы. В нашем случае 
р. Яков Йосеф говорит о том, что такие люди являются обладате-
лями формы. Речь о мистиках, достигших ступени единения с 
Создателем, не идет. Согласно сказанному, верующие образует 
колесницу Господа, когда в их отношениях царит угодная небе-
сам гармония. Простолюдины материально поддерживают уче-
ных Торы, а те одаряют их знаниями сакральных истин. В другом 
месте р. Яков Йосеф отмечает, что слушая проповеди мудрых, 

8 Dubnov S Toldot ha-hasidut [Tel Avn, 1930-1]. Tel Aviv 1960. C. 98–99. 
Rapoport-Albert A. God and the Zaddik as the Two Focal Points of Hasidic 
Worship // Essential Papers on Hasidism. New York, 1991. C. 306, 308–309. 
Nigal G. Mehkarim be-hasidut. T. 1. Jerusalem,1999. C. 38–41.

9 Олам – мир в значении вселенная или собрание людей.
10 Шалом – мир в значении отсутствие войны.
11 Брит эльон – одно из наименований сфиры Тиферет в каббале. Она 

является той божественной сущностью, которая общалась с Моисеем 
на Синае.

12 Yaaqov Yosef mi-Polonoye. Toldot Yaaqov Yosef. Parashat Shlah Leha, 
ot 10.
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люди материи преобразуются в людей формы13. Таким образом и 
обретение формы, и вознесение к Господу достигаются без по-
мощи медитативной практики или какого бы то ни было иного 
деяния мистического характера.

Приведенные нами высказывания двух ближайших сотовари-
щей основоположника хасидизма р. Исраэля Баал Шем Това под-
водят нас к проблеме того, каким образом лидеры этого рели-
гиозно-мистического движения представляли себе вожделенное 
единение с Создателем. Разумно полагать, что в словах Магида 
содержится намек на некую тайну преображения человеческой 
сущности в особых ситуациях, доступную лишь немногим посвя-
щенным. Рабби из Полонного, напротив, подчеркивает, что речь в 
данном случае идет о раскрытии сокровенного смысла событий, 
ежедневно происходящих во всякой еврейской общине, о некоем 
духовном свершении, невидимом для людей. Естественным обра-
зом возникает вопрос: имеем ли мы тут дело с полемикой учите-
лей, некоей концепцией, позволяющей примирить обнаруженные 
противоречия, или с системой, допускающей сочетания разноо-
бразных подходов? Ответ на него мы попробуем найти в предла-
гаемом вашему вниманию исследовании.

Слияние верующего с божеством
Говоря о подвижниках, прилепляющихся к первоисточнику 

всего сущего, ученик Бешта р. Ехиэль Михель из Злочлова отме-
чает: “Они прилепляют все силы свои в помыслах своих к Созда-
телю, благословенно Его имя, становясь великими, ибо ветвь 
пришла к корню ее14. И это суть единство одно с корнем. А ко-
рень суть Эйн Соф. После этого ветвь суть Эйн-Соф, ибо упразд-
нена реальность ее, что можно уподобить одной капле, упавшей 
в великое море, и пришла к корню ее. После этого она едина с 
водами моря, и невозможно ей опознать саму себя”15.

13 Там же. Parashat Tsav, ot 3.
14 В проповедях хасидов божественное начало эйн соф зачастую на-

зывается корнем, а человеческая душа – ветвью. См. примеры, приве-
денные Иделем. Idel M. Qabbalah: hebetim hadashim. C. 324, ссылка 85.

15 Yehiel Mikhl mi-Zloczow. Maim Rabim. Warszawa, 1899. C. 15a. Об 
этом высказывании см. Idel M. Qabbalah: hebetim hadashim. C. 86. Kras-
sen. M. Devekut and Faith in Zaddiqim: The religious Tracts of Meshulam 
Feibush Heller of Zbartazh, PhD Thesis, University of Pennsylvania, 1990. 
C. 182–187.
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В данном случае, в отличие от приведенного ранее высказы-
вания р. Дов Бера, едва ли допустима двойственность прочтения. 
Речь тут безусловно идет об опыте мистического единения, кото-
рое уподобляется в данном случае капле, растворившейся в ве-
ликом море. Человек, на какое-то время совершенно утрачивает 
свою индивидуальность и целиком поглощается своей боже-
ственной первоосновой. Такого рода существование р. Леви Иц-
хак из Бердичева называет смертью во имя жизни. «“Желающий 
жить да умертвит себя”16. Слышал я беседу рабби из Пинска17, 
который пояснял, что желающему жить не должно помышлять о 
телесном. Надлежит ему прилепить все помыслы свои к Созда-
телю, благословен Он. Это суть “да умертвит себя” – удалится от 
себя и в силу этого становится живым, ибо он прилеплен к жиз-
ни всех жизней…Тот, кто беден благодаря тому, что он приле-
плен к Создателю, благословен Он, безусловно он в силу этого 
важен»18. Сказанное бердичевским ребе можно было бы попы-
таться представить как некое иносказание, цель которого лишь в 
том, чтобы отметить, сколь важно непрестанно помышлять о 
Господе. Но подобной трактовке препятствует сказанное сыном 
Ехиэля Михеля из Злочова, р. Исааком из Радзивилова: «Все слу-
жение и жизненная сила человека даны ему, дабы постичь славу 
Господа. И кто постиг славу Господа, у того нет более жизненной 
силы, ибо он уже постиг то, что должен был постичь. И об этом 
как бы и сказал Господь: “Ибо не может узреть меня человек и 
остаться в живых” (Исх. 33:20) …Потому когда народ Израиля 
стоял у Синая, покинули всех их души, ибо постигли славу Го-
спода и не было у них более жизненной силы, пока не сказала 
Тора: “Кто будет соблюдать меня?”. И тогда незамедлительно со-
шла на них роса воскресения»19. В хасидских кругах существо-
вало учение о пределе познания божества, ведущего к полному 
прекращению земного существования. В свете этого приходится 
признать, что р. Леви Ицхак ведет речь о возможности посред-
ством интеллектуального созерцания достичь того уровня бытия, 

16 BT.Tamid 32a.
17 Рабби Леви Ицхак из Бердичева, см. Idel M. Qabbalah: hebetim ha-

dashim. C. 87.
18 Yaaqov Itshak mi-Lublin. Zikaron zot. New York, 1981. C. 29.
19 Itshaq mi-Radzwillow Or Itshak. Jerusalem, 1961. C. 45.
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когда человек освобождается от всевозможных ограничений ма-
териального характера и приобщается к высшему источнику вся-
кой жизни. Это та пограничная ситуация, когда верующий на 
какое-то время утрачивает свою личность, что воспринимается 
как смерть, но, тем не менее, он не заходит так далеко, чтобы по-
кинуть мир дольний навсегда, что подчеркивается в сказанном о 
превращении нищего духом в господина жизни.

Развивая эту тему, в другом месте р. Леви Ицхак отмечает, что 
только Моисей мог пребывать в таком состоянии всю жизнь, а 
прочие цадики обретали его лишь временно. “Цадик, прилепля-
ющий себя к божественному ничто (эйн), и устранивший реаль-
ность, служит Создателю посредством ступени всех цадиков, ибо 
там отсутствует разделение на качества… Ибо есть цадик, кото-
рый прилепил себя к эйн и тем не менее, он возвращается к сущ-
ности своей после того. Но Моисей, учитель наш, да пребудет с 
ним мир, всегда устранял реальность вследствие того, что Мои-
сей непрестанно созерцал величие благословенного Создателя и 
вообще никогда не возвращался к своей сущности, ибо известно, 
что Моисей был всегда прилеплен к эйн и на ступени этой всегда 
устранял реальность… Ибо когда созерцает человек Создателя, 
благословен Он, нет в нем никакой его собственной сущности… 
И Моисей был всегда прилеплен к эйн”20.

Наряду с высказываниями о растворении капли в море и 
упразднении реальной сущности, в хасидских проповедях гово-
рится также о поглощении человека божеством.

«Как мы видим, когда прилепился человек к Господу, – “и был 
вечер (эрев)”, цель которого в приятности (аревут) и сладости, 
вплоть до поглощения его в сердцевине Его, подобно тому, как 
поглощается улыбка тех, кто материален. Это суть двекут истин-
ный, обретаемый после того, как станет он сущностью одной с 
божеством, ибо был поглощен им. Он неотделим, чтобы помыс-
лить ему о чем-то как таковом самостоятельно. И это суть “к 
Нему прилепляйтесь” (Втор. 13:15) подлинно»21. М. Идель полага-
ет, что приведенное высказывание Шнеура Залмана из Ляд приу-
рочено к описанию состояния высшего единения, на которое 

20 Levi Itshaq mi-Berdichev. Qdushat Levi. Lekutim.Warszawa, 1876. 
C. 102b.

21 Sidur tfila. Warszawa, 1866. Helek 1. C. 26a.
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намекает его учитель Дов Бер из Межирича в проповеди о двух 
полуформах22. В связи с этим следует вспомнить о том, что хаси-
ды никоим образом не призывали верующих совершенно отре-
шиться от дел мира сего. Даже идеальный праведник Моисей, 
пребывающий в неразрывном единстве с источником всего су-
щего, продолжал при этом исполнять обязанности пастыря из-
бранного народа и служил посредником между Создателем и 
творением. Наиболее среди всех учителей хасидизма склонный к 
аскетизму и уединению р. Авраам Малах оправдывал свой образ 
жизни необходимостью разрешения проблем общины правовер-
ных таким образом. Его отец р. Магид из Межирича в поучении, 
призывающем верующих соединить человека и божество в еди-
ную форму, развивая тему, далее говорит: «Придет он (человек) 
в очищении великом превыше всех миров, и будет у него един-
ство с Ним, а Он благословенный помышляет только о том, как 
облагодетельствовать человека, как сказано: “весь мир создан 
только для того, чтобы служить мне”. И все миры, и все ангелы 
во власти его, и он среди них как царь среди своих полков, как 
сказал царь Давид, да пребудет с ним мир: “и праведных (хаси-
дов) Твоих воспоем”. И есть в Зогаре: “и сопровождающих Тебя 
воспоем” – ибо как желает цадик, так желает и Святой, да будет 
Он благословен»23.

В своих проповедях р. Дов Бер отмечает также: «Славу сущ-
ности Его мы не достигаем, но славу Его, что пребывает в мирах, 
мы достичь можем. Поэтому сжал Он себя в миры, ибо забавляют 
Его наслаждения цадиков, которые получают наслаждение от 
миров. И это суть сказанного “желание боящихся Его Он осу-

22 Idel M. Qabbalah: hebetim hadashim. C. 89. Обсуждая приведенное 
высказывание Шнеура Залмана из Ляд, Идель особо отмечает, что его 
не следует считать простой метафорой. В нем описывается реальное 
переживание поглощения человеческого существа божеством. Соглас-
но мнению М. Иделя, здесь возможно усмотреть определенное сход-
ство с учением средневекового каббалиста р. Исака из Акко, описываю-
щего подобные состояния единения верующего с Создателем. Для на-
шего исследования важен тот факт, что столь авторитетный исследова-
тель еврейской мистики признает в данном случае необходимость об-
стоятельной аргументации, подтверждающей, что в данном случае речь 
идет о подлинном переживании, а не об иносказании.

23 Dov Ber mi-Mezhirecz. Magid dvarav le-Yaaqov. C. 39.
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ществляет” (Пс. 145: 19)». Ибо Эйн Софу не присуще желание, 
его делают Ему боящиеся Его. Об этом сказано: “Советовался 
[Господь] с душами праведников (цадиков)”24»25.

Таким образом, целью единения праведных с Создателем 
является исполнение их воли. Когда человек растворяется в бо-
жестве, он утрачивает свою идентичность, но Господь, самодо-
статочная бесконечность, чуждая собственных вожделений, 
напротив, обретает желания праведных, которые отныне стано-
вятся и его желаниями. Высший смысл слияния человека и Творца 
в единую форму, проповедуемый Магидом, порождает, согласно 
его словам, новую духовную сущность-Адама. В Адаме право-
верный утрачивает связь с материально-эйдетическим миром и 
удостаивается модуса существования высшего совершенства, а 
владыка всего сущего сближается с миром творений. Устремле-
ния лучших среди смертных усваиваются и непосредственно пе-
реживаются Им.

Ученик Р. Дов Бера из Межирича, р. Шнеур Залман из Ляд 
определял в качестве первостепенной задачи святого служения 
создание жилища для Господа на земле, то есть создание иде-
альных условий реализации божественного через земное26. Рас-
смотренные нами поучения хасидов повествуют об одном из 
путей достижения этой цели. К их числу относятся, разумеется, 
и описания опыта слияния с божеством. М. Идель отмечает в 
своих исследованиях, что вероучение хасидов по своему харак-
теру является мистико-магическим. В нем классические мисти-
ческие аспекты теснейшим образом переплетены с стремлениями 
чувственно-ощутимого преобразования материального мира27. 
Рассматриваемая нами тема не является исключением. В ней 
органично сочетаются мистика, магия и теология высшего по-
рядка.

24 Bereshit Raba 8:7, Rut Raba 2:3.
25 Dov Ber mi-Mezhirecz. Magid dvarav le-Yaaqov. C. 21.
26 Shneur Zalman mi-Lyady. Liqutey torah. Parashat Bemidbar [Zhitomir, 

1848]. Brooklyn, NY, 1984. C. 70b. См об этом: Jacobson Y. Torat ha-Bria 
shel r. Shneur Zalman mi-Lyady // Eshel Beer Sheva.1976. № 1. С. 352–
359.

27 Idel M. Hasidism, Between Ecstasy and Magic. New York, 1995. 
C. 147–209.
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Единение с Создателем посредством Его славы
Перейдем теперь к рассмотрению тех хасидских высказыва-

ний, которые прямо или косвенно связаны с приведенными в на-
чале нашего исследования фрагментами проповедей р. Якова 
Йосефа из Полонного. В них обретение человеком, служащим 
Создателю надлежащим образом, идеальной формы, не связано с 
непосредственным опытом мистической трансформации. Все 
фигуры речи, указывающие на него, являются метафорами. Вви-
ду многообразия такого рода суждений ограничимся в нашем ис-
следовании теми из них, которые посвящены качеству тиферет 
(слава, великолепие). Они в интересующем нас аспекте учения 
хасидов играют исключительно важную, зачастую определяю-
щую роль.

Обращаясь к этой теме, следует напомнить о том, что соглас-
но вероучению хасидов, душа человека и божественная плерома 
изоморфны друг другу, а согласно отдельным, наиболее ради-
кальным мнениям, они и вовсе тождественны28. Но в любом слу-
чае ситуация зависит от того, смотрим мы на нее со стороны 
человеческой или божественной. Если в человеке качество тифе-
рет берет верх, то последствия этого расцениваются хасидами 
как правило негативно. “Тиферет – это когда хочется прославить 
себя или ближнего в том, что не причастно святости”29.

Когда же речь заходит о Творце, то тут вступает в силу учение 
каббалистов, о том, что синайское откровение осуществилось 
посредством сфиры тиферет. “И сказал Господь Моисею” – озна-
чает, что произошло откровение того, из чего все проистекло (га-
маациль), “говоря” – произошло прославление великое (произо-
шел гитпаарут), “повели Аарону” – язык единения, и совершается 
гитпаарут»30. Глагол гитпаарут буквально означает – прославить-
ся, возвеличиться. Но в еврейской мистике вообще и в пропове-
дях хасидов в частности он также имеет смысл активизации и 
явления сфиры тиферет. Речения последователей Бешта строятся 
таким образом, чтобы, по возможности, не нарушать эту двус-
мысленность. Как видно из сказанного, при гитпааруте происхо-
дит соединение человеческого и божественного. Но этот союз не 

28 Idel M. Qabbalah: hebetim hadashim. C. 166–168.
29 Avraham Malah. Hesed le-Avraham. Jerusalem, 1995. C. 17.
30 Там же. С. 24.
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симметричен. Там где человеку приличествует скромность, Соз-
дателю, напротив, подобает пребывать во славе, наблюдая за сво-
им творением со стороны. «Качество тиферет – о нем говорит 
Исая: “Израиль, в тебе Я прославлюсь (этпаэр)” (Ис.49:3)». Это 
означает, что нам должно прославлять Господа, и благодаря это-
му Он прославится в свите Своей небесной (памалия шель 
мала)31.

Высказываясь на эту же тему, р. Дов Бер из Межирича отме-
чает: «ангел велик, как треть мира, а человек мал. Но когда чело-
век говорит со страхом и любовью, шехина страстно желает этих 
слов, подобно тому, как человек желает, чтобы сказал его сын 
слова разумные, чтобы стал он любим для господина своего. Та-
ким же образом, когда речения восходят ввысь, силою человека, 
они украшаются этой силой, рождается великий гитпаарут, и ан-
гелы провозглашают: “Кто подобен народу Твоему Израилю, на-
роду единому” (Цар. 2, 7:23). Поэтому предпочтительно сказать 
одно слово в молитве со страхом и любовью, ибо благодаря это-
му пробуждаются все ангелы и воспевают песнь Господу. Тогда 
он пробуждает все миры. Когда он [человек] служит Господу, все 
миры служат Ему благословенному»32. В данном случае приме-
чательно, что гитпаарут пробуждается обыкновенной молитвой, 
сказанной со страхом и любовью, а не от каких-либо многослож-
ных деяний мистического характера. Р. Дов Бер учит также, что 
всякое покаяние грешника дарует великое наслаждение владыке 
вселенной и прославляет Его.

«Известно, что качество тиферет – опора для милосердия (хе-
сед). Потому, когда человек приходит к покаянию от любви, и 
обращаются тем проступки его в заслуги, тогда пробуждается ве-
ликая сила милосердия и любви и великий гитпаарут для тифе-
рет Ис раэль. И это суть прославление Его благодаря проступку. 
Тогда сами собою упраздняются все проступки его. Достигается 
это более раскаявшимся грешником, нежели непорочным пра-
ведником. Потому, что от праведника непорочного есть свыше 
непрестанное наслаждение. Но в случае с раскаявшимся грешни-
ком, вследствие того, что наслаждение пришло после отчаянья, 

31 Menahem Nahum mi-Tshernobyl. Meor eynayim. Parashat Shmini.
32 Dov Ber mi-Mezhirecz. Magid dvarav le-Yaaqov. C. 59–60.
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когда была реальной великая потеря, осуществляется благодаря 
этому наслаждение неописуемо великое. Но ради этого раскаяв-
шийся грешник должен служить Создателю все с большей и 
большей силой… Благодаря этому он сделает великий гитпаарут 
наверху»33.

Согласно воззрениям Магида из Межирича, само сотворение 
мира произошло вследствие гитпаарута: «“Создал Господь” – как 
бы сжал сам себя в качества. И все это он сделал ради мира дея-
ний34. “Израиль был задуман изначально”35 – этим хотели ска-
зать, что гитпаарут явился перед Ним, Благословенным в мысли 
Его, чтобы открылось прославление Его (гитпаапруто) сыновьям 
человеческим. Поэтому, когда служит человек Святому, да будет 
Он благословен, все миры возносятся ввысь. Это подобно мини-
стру, служащему царю. Когда тот идет на повышение, раб его 
тоже повышается, ибо становится важной персоной при царе»36.

Ученик Магида р. Леви Ицхак из Бердичева утверждает, что 
высшая цель служения, заключающаяся, согласно учению хаси-
дов, в нисхождении потока высшего изобилия (шефа, га-шифа) 
от Господа к его творениям, достигается даже в том случае, когда 
человек далек от мистического просветления (гадлут) и глубоко 
укоренен в соблазны мира дольнего (ктанут). Происходит это, 
как нетрудно догадаться, благодаря той славе, которой перепол-
няется Господь, наслаждающийся деяниями своих творений. 
«Первопричина избрания народа Израиля заключается в том, что 
даже тогда, когда он пребывает на самой низкой ступени, он всег-
да непрестанно служит Ему. Об этом сказано: «И слава (тиферет) 
Ему от человека»37 – то есть, невзирая на то, что человек пребы-
вает на уровне малейшем среди всех возможно малых и, тем ни 
менее, служит Господу Благословенному, то без сомнения, Соз-
датель, благословен Он, прославляется (митпаэр) им. Это и озна-
чает «И слава (тиферет) Ему от человека», то есть от человека 
приходит к Нему наслаждение, и потому Он прославляется им. 

33 Там же. С. 312.
34 Согласно учению каббалистов, это мир, занимающий последнее 

место в иерархии творения. В нем пребывают люди.
35 Bereshit raba 1:4.
36 Dov Ber mi-Mezhirecz. Magid dvarav le-Yaaqov. C. 78.
37 Mishna. Masekhet Avot 2:1.
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Когда человек мыслит себя в этом качестве, то приходит наслаж-
дение к Создателю, и это приводит к ниспосланию изобилия благ 
(га-шифа това) для всех миров. Как известно, река – это изоби-
лие (га-шифа). Об этом сказано в Писании: «И река выходила из 
Эдена для орошения сада» (Быт.2:10) – то есть от этой неги38 
(эден) и наслаждения, что достигают Господа Благословенного, 
выходит река, что означает изобилие благ «для орошения сада», 
то есть миров, ибо миры называются садом»39.

Продолжая рассуждать обо всем вышесказанном, бердичев-
ский ребе в другой проповеди возвращается к теме обретения че-
ловеком идеальной формы.

«Сказано в мидраше на стих “Господь тень твоя” (Пс. 121:5) – 
что бы человек не делал, тень повторяет его движения. Когда че-
ловек делает что-то, тень делает вслед за ним, как делал он, как 
это было у него. Таким же образом, когда человек служит Госпо-
ду, Создателю всех миров, тогда все, что делает цадик внизу, все 
его движения совершаются наверху, и коронует он Создателя, 
благословен Он, речениями своими святыми. Написано в Зогаре, 
что каждую ночь, когда душа цадика восходит ввысь, то все ан-
гелы возглашают: “ведите драгоценного к образу царя”»40. Это 
можно уподобить сыну, который делает мудрые вещи сообразно 
своему пониманию, и отец гордится (митпаэр) мудростью ребен-
ка, невзирая на то, что для разума отца вещи эти вовсе не мудры. 
Но соответственно разуму пятилетнего сына это мудрость. Так-
же и мы называемся сынами божьими, и когда мы служим ему, 
тогда мы творим великую мудрость, как сказано: «Начало мудро-
сти страх божий» (Пс. 111:10). Поэтому Господь гордится (мит-
паэр) в выси мудростью младенца. Говорит Он всей небесной 
свите: «Посмотрите на Сына моего, которого я вырастил, и он 
посвятил себя исполнению Моей воли и желания, чтобы Я на-
слаждался этим. В этом все его устремления». Положение вещей 
таково, что все, что делает человек хорошего глазом своим, соот-
ветствующий ему глаз, высеченный выше, доставляет удоволь-
ствие душе Господа Благословенного, благословен он. И также, 

38 Эден является географическим названием местности в раю, а так-
же означает негу и наслаждение.

39 Levi Itshaq mi-Berdichev. Qdushat Levi. Parashat Be-Reshit.
40 Zohar. Helek 2. C. 106b.
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когда человек слушает Тору ушами своими и хранит себя от того, 
чтобы сделать сокрытое в тех органах его, и хранит себя от слу-
шанья слов шутовских и всякой мерзости уст, боже упаси, тогда 
ухо то высечено свыше. Это есть истинная интенция мудрецов, 
говорящих: «Образ формы Иакова высечен под престолом сла-
вы». Так как он служил Создателю, была форма его высечена 
свыше. Это подразумевается в написанном: «глаза Господа к ца-
дикам» (Пс. 34:16), что означает, от цадиков, делающих глазами 
доброе, есть наверху глаза»41. Господь преисполняется славой и 
гордостью за свои творения, наблюдая за праведными избранного 
народа. Вследствие этого у престола вседержителя возникает об-
раз верного слуги. Владыка миров начинает следовать за ним, как 
тень за человеком, повторяя движения его тела и души. Достига-
ется все это благодаря исполнению традиционных раввинских 
дидактических предписаний, призывающих следить за тем, что-
бы все части тела использовались исключительно для богоугод-
ных дел: уши слушали слова Торы, а уста их провозглашали, 
глаза обращены были святому и чистому, а ноги несли в дом мо-
литвы42. Такого рода деяния, согласно сказанному, создают прооб-
разы органов у престола славы, а воссозданный соборный образ 
Иакова становится той силой, которая направляет движение пле-
ромы. Поскольку р. Леви Ицхак был одним из ближайших учени-
ков Магида из Межирича, мы здесь, вне всякого сомнения, имеем 
дело с одной из версий учения последнего о единой бого-
человеческой форме43. Но по своему содержанию она близка той 
проповеди р. Якова Йосефа, где все мистические аллюзии Маги-
да преобразуются в иносказания, воспевающие повседневный 
труд служения Господу каждого истинно-верующего.

41 Там же. Parashat Mеtsura. Относительно повествований каббали-
стов о проявлении божества в качестве тени человека см. Idel M. Qab-
balah: hebetim hadashim. C. 188–195.

42 Elboim J. Ptihut ve-Histagrut. Ha-ezira ha-ruhanit-ha-sifrutit be-polin 
uve- arzot ashkenaz be-shelahey ha-mea ha shesh-esre. Jerusalem, 1990. 
C. 226–246. Piekarz M. Beyn ideologiya le-meziut: Anava, Ayn Bituli mi-
Meziut ve-Devekut be-mahshavtam shel roshey ha-Hasidut. Jerusalem, 1994. 
C. 30–46.

43 Согласно воззрениям самого Магида из Межирича, гитпаарут есть 
образ отца небесного. “Высший гитпаарут суть образ Отца его”. Dov Ber
mi-Mezhirecz. Magid dvarav le-Yaaqov. C. 29.
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Таким образом, посредством гитпаарута достигаются все те 
цели, которые обозначаются в описаниях практики слияния с бо-
жеством. Миры пробуждаются, дабы служить Создателю, выс-
шая благодать наполняет плерому и творение, создается форма, 
объединяющая божество с человеком, все желания достойных 
исполняются. Но столь всеобъемлющее телеологическое совпа-
дение сочетается с фундаментальным различием в сфере душев-
ного переживания. Для одного из рассмотренных нами путей 
идеальным является состояние полной потери человеком соб-
ственной идентичности и растворение в предвечном свете. Для 
другого, напротив, требуется преисполниться благочестивых по-
мыслов, свято веруя, что Господь следит за каждым твоим ша-
гом, искренне гордится твоими добрыми делами, и в случае, если 
ты достаточно успешен в своих начинаниях, Он устремляется за 
тобой подобно тени. Верный раб является, по сути, также и го-
сподином. Но личные переживания человека, которые во втором 
случае вовсе не упраздняются, сводятся к непрестанной направ-
ленности на предписанное.

Существенно отметить, что Господь в проповедях о гитпаару-
те, является не безличным божеством, которому должен передать 
свои желания человек, а яркой индивидуальностью, способной 
гордиться и наслаждаться, наблюдая за верующими со стороны. 
Полное слияния двоих в одно для этой практики очевидно не-
допустимо, хотя для нее существенно возникновение образа-
посредника, координирующего коммуникацию вышеуказанных 
действующих лиц. Такой образ наделяет смыслом все притчи и 
иносказания о единой богочеловеческой форме.

В приведенном нами ранее фрагменте проповеди Леви Ицха-
ка из Бердичева содержится притча об отце и сыне, которая от-
сылает нас к другой теме, чрезвычайно важной для исследования 
учения хасидов об отношениях между человеком и Богом вооб-
ще и проповеди Магида о единой форме в частности.

Тема повиновения отца воле сына в проповедях хасидов
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 
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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, ког-
да прилеплен (дабук) к Создателю благословенному, все, чего 
ему не хватает, порождает свыше желание в Создателе благосло-
венном. Приведенная нами первая притча относится к сути ска-
занного мудрецами, что заповедь в субботу есть и пить. На 
первый взгляд, трудно объяснить, какое удовольствие дополни-
тельной душе от еды и пития44. Но наша притча поясняет, что 
есть и для дополнительной души от этого удовольствие… И так-
же когда родиться в нем [человеке] гитпаарут, да вознесет он 
гитпаарут, который 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 
благословенного, ибо полна вся земля славой Его»45.

Богочеловеческие отношения рассматриваются в данном слу-
чае в ракурсе, отличном от того, который характерен для поуче-
ний о гитпааруте, хотя сам этот термин здесь и упоминается. 
Божественный гитпаарут пробуждается, когда верующий отрека-
ется от соблазнов мира сего во имя служения Создателю. В рас-
сказе об отце и сыне он, напротив, дает волю своим желаниям, и 
все они осуществляются, так как для любящего родителя глядеть 
на утехи младенца – истинное наслаждение. Человек таким об-
разом как бы наделяет божество устремлениями ко всему тому, 
что мило его душе. Речь при этом идет не о сокровенных духов-
ных первоосновах происходящего в мире дольнем, а о непосред-
ственном удовольствии от еды, пития, прекращения боли и тому 
подобного. Прославление человека, связанное с успехами в зем-
ных делах или обладанием дорогими вещами, осуждаемое уче-
нием о гитпааруте, в нашем примере оценивается позитивно, 
поскольку всякое переживание, актуальное здесь, в силу указан-
ных причин пробуждается и там. 

44 Согласно иудейскому вероучению, каждому еврею в субботу ниспо-
сылается дополнительная божественная душа, вследствие чего интенсив-
ность его коммуникации с миром горним многократно увеличивается.

45 Dov Ber mi-Mezhirecz. Magid dvarav le-Yaaqov. C. 42–44.
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Достойным внимания является и то обстоятельство, что в рас-
суждениях о гитпааруте доминирует иерархическая модель ми-
роздания. Господь наблюдает за праведными свыше, из своих 
небесных чертогов, и похваляется их делами перед ангельской 
свитой. В рассматриваемой нами проповеди Бог близок человеку 
подобно отцу, нянчащему своего сына. В ее завершении прямо 
говорится: “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.

Формат контактов между человеком и Богом в данном случае 
схож с тем, который мы рассматривали в предыдущем параграфе 
только тем, что оба они апеллируют к ситуации межличностных 
отношений, исключающей поглощение одного из субъектов этих 
отношений другим.

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 него, 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 
боящиеся Его. Об этом сказано: “Советовался [Господь] с душа-
ми праведников (цадиков)”»46.

Сама притча и ее толкование схожи с ранее приведенным 
нами фрагментом проповеди. Здесь также идет речь о таком еди-
нении верующего с Господом, при котором оба они сохраняют 

46 Там же. С. 21.
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свою индивидуальность, а в последующей интерпретации под-
черкивается доступность Создателя, присутствующего в творе-
нии. Правда, руководящая роль человека в данном поучении 
существенным образом усиливается. Он не только наделяет бо-
жество своими желаниями, но и вообще направляет всякое дви-
жение Всевышнего, как ему захочется. Всесильный владыка 
вселенной забавляется этой игрой, безропотно исполняя любой 
его каприз. Но в дальнейшем проповедь обращается к теме без-
личности божества, которое в принципе способно обладать же-
ланиями только благодаря человеку. Возникает естественный 
вопрос о том, какую из частей этого поучения Магида следует 
считать иносказанием, а какую – описанием истинного положе-
ния вещей? Следует признать, что оба варианта являются равно-
возможными. Мы не ошибемся, если истолкуем притчу об отце с 
прилагающимися к ней пояснениями как некую подготовку, не-
обходимую перед оглашением ученикам мистической тайны – 
божество безлично, и желания у него отсутствуют. Только мы 
наделяем его таковыми. Но нисколько не менее верным 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 любя-
щий отец. Переживание это влечет за собой реальное единение с 
божеством, благодаря чему всякое желание праведного является 
в то же самое время и волей его отца небесного, предпочитаю-
щего развлекаться таким образом. Все происходящее являет со-
бой особую духовную практику, позволяющую осуществлять в 
мире дольнем всевозможные магические преобразования. Осно-
вывается она на способности человека пробудить отеческую лю-
бовь у обладающего всеми личностными качествами Создателя. 
Поскольку поучение затрагивает тему наделения Всевышнего 
человеческими желаниями, проповедник по аналогии переходит 
к иной, касающейся безличного божества, обретающего желания 
исключительно в силу стараний праведников. Такого рода пере-
ход по аналогии в целом типичен для раввинской проповеди. В 
данном случае он отсылает нас к иной практике и иной форме 
переживания единения. Речь идет о растворении в божестве, упо-
добляемом бесконечному океану, при котором желание верующе-
го тайным образом принимается и осуществляется. Схожесть 



Учение хасидов о богочеловеческом...                                                         213

результатов, тем не менее, никоим образом не умаляет принци-
пиальное различие путей. Следует отметить, что и в предыду-
щем примере, приведенном в этом параграфе, затрагивалась тема 
гитпаарута, хотя сам по себе этот путь единения с Вседержите-
лем в наиболее характерных своих проявлениях отличен от еди-
нения посредством практики игры отца с сыном.

Двусмысленность, наблюдаемая в данном случае, сродни той, 
с которой мы столкнулись в самом начале нашего исследования, 
говоря о поучении про две полуформы. Там, как мы видели, так-
же одновременно присутствует и проповедь опыта мистического 
самозабвенного единения с первоосновой всего сущего, и отсыл-
ка к переживаниям различных форм межличностного контакта с 
божеством.

Заключение
Вероучение основоположника хасидизма р. Исраэля Баал 

Шем Това содержит описания трех отличных друг от друга 
устройств мироздания. Согласно одному из них, акосмическому, 
существует одно лишь божество, а творение, в котором мы пре-
бываем, является иллюзией, хотя, парадоксальным образом, зна-
ние о таком положении вещей не лишает нашу деятельность 
глубокого смысла. В то же время он говорит о существовании 
множества миров, образующих иерархию, на вершине этой пи-
рамиды пребывает сам Господь Вседержитель. Существенную 
роль в его учении играет также концепция пребывания этого 
мира в “теле” божества, вследствие чего мы можем найти его во 
всем том, что встречается нам в повседневной жизни. Всякое яв-
ление природы и человека открывает верующему врата непо-
средственной коммуникации с Ним47.

Все эти модели, как показывает наше исследование, мирно 
сосуществуют в проповедях последователей Бешта, плавно пере-
текая друг в друга. Каждому из этих миропорядков приурочены 
характерные для него форматы переживания единения с Созда-
телем высшего порядка. Повествования о слиянии с творцом в 
единую форму, растворении в Нем, подобном растворению капли 

47 Koyfman Z. Beyn emanaziya le hitnahagut datit: avoda be geshmiut 
bereshit ha-hasidut. Avoda le-shem qabalat tor Ph. D. Hebrew University of 
Jerusalem, 2004. C. 62–72.
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в океане или полном поглощении человеческого существа боже-
ством, апеллируют к опыту переживания акосмизма. Учение о 
гитпааруте обращает верующего к иерархической модели. Рас-
сказы об играх отца и сына ведут речь о присутствии Создателя 
в мире дольнем. Личное переживание при этом определяет под-
линность всего происходящего. Когда Магид из Межирича гово-
рит об идеальном Адаме – единой богочеловеческой форме, он, 
судя по всему, подразумевает возможность мистического пере-
живания такого состояния на самом деле. Но р. Яков Йосеф сво-
дит его к притче, повествующей о вере праведного в то, что 
богоугодные дела осуществляют его единство с Вседержителем. 
Наделяют его совершенной формой, хотя, при этом, он может и 
не испытывать какие бы то ни было радикальные сверхъесте-
ственные ощущения. Осознание того, что Господь гордится им и 
похваляется его достижениями перед свитой ангелов, оказывает-
ся вполне достаточным для обретения подлинной благодати. 
Признание подлинности бытия божьего в качестве любящего 
отца, готового посадить сына на плечи и скакать по его команде, 
куда тот захочет, позволяет загадывать в молитве любые жела-
ния, не прибегая к мистическим практикам, ведущим к ощуще-
нию себя каплей, которая растворяется в великом море. Важно 
отметить, что в этом ракурсе всякий опыт поглощения человека 
божеством видится не как метафизическая подлинность, а как 
всего лишь игра. Такая смена ракурсов обеспечивает удвоение 
смысла хасидской проповеди. Один и тот же комплекс высказы-
ваний может быть использован и для описания переживания под-
линной коммуникации с божеством, и в качестве иносказания, 
требующего правильного толкования. Принципиальным является 
то обстоятельство, что описанные нами форматы коммуникации 
не образуют иерархии. Было бы ошибкой утверждать, что про-
славление простого повседневного служения или рассказы об 
отце и сыне являются своеобразной ширмой, скрывающей от не-
посвященных тайное учение о всеобъемлющем мистическом 
единении с божеством. Ведь все рассмотренные варианты ком-
муникации равно успешно ведут к главной цели, обозначенной 
вероучением хасидов, – исправлению мира посредством низве-
дения в него потока божественной благодати, превышающего 
тот, который установлен свыше без вмешательства человека. С 



Учение хасидов о богочеловеческом...                                                         215

этой точки зрения праведный, имеющий дело с Создателем, как 
отцом, забавляющимся с возлюбленным сыном, не выше и не 
ниже того, кто растворяется в безличном океане-первоисточнике 
всего сущего.

Проведенное нами исследование подтверждает многовариант-
ную равноправность дела коммуникации с богом в учении хасидов. 
Вместе с тем нами отмечена специфическая сложность прочте-
ния поучений последователей Бешта. Четкие отношения между 
притчей и ее толкованием, характерные для классической рав-
винской проповеди, в них зачастую нарушаются. Речение одного 
и того же содержания может играть роль и описания подлинного 
положения вещей, и иносказания. Ситуацию определяет контекст 
или специфические намеки. К сожалению для исследователей, 
хасидские авторы нередко позволяют себе играть форматами, не 
давая надлежащих указаний и, в ряде случаев, не утруждая себя 
определением собственной позиции. Не только божество, но и 
самих себя они не лишают удовольствия от игры.
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Чернишевська Л. В.

ОСОБЛИВОСТІ ВІРУВАННЯ В БОЖЕСТВО-ДРАКОНА
В ЯПОНСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕЛІГІЇ

У сучасній японістиці більшість праць науковців присвячені 
розгляду та дослідженням таких інституціолізованих релігій, як 
сінто та буддизм. Найбільше праць стосується вивчення буддій-
ських релігійних феноменів. Це твори Накамури Хадзіме, Ікеґуті 
Екана, О. М. Ігнатовича, О. О. Розенберга, Н. М. Трубнікової, 
А. Г. Фесюна, Є. С. Лєпєхової тощо. Праці, що присвячені сінто, 
не так поширені, проте тут можна згадати Л. М. Єрмакову, 
С. В. Капранова, А. А. Накорчевського, Є. М. Пінус, О. М. Меще-
рякова, Ю. Д. Михайлову. А ось літератури, що присвячена роз-
горнутим дослідженням японських народних вірувань, майже 
немає як серед українських видань, так і серед російських. За-
слуговує на увагу доробок С. Б. Маркар’ян та Е. В. Молодяко-
вої, які розкривають певний феномен релігійного життя на 
народному рівні – японські народні свята (мацурі). Також пев-
ні загальні риси народної релігії можна почерпнути у таких до-
слідників, як В. А. Пронников та І. Д. Ладанов, С. О. Арутюнов, 
Г. Є. Свєтлов, та публіцистів – В. В. Овчинникова, М. Т. Федо-
ренко, В. Я. Цветова. Хочеться відзначити позитивний момент 
відносно досліджень фольклору, з яких можна почерпнути відо-
мості про народну японську релігію. У 1920-ті роки Ф. Д. Пущен-
ко у журналі “Східний світ” опублікував переклади японських 
казок, проте, на жаль, далі він не зміг працювати над цією те-
мою. Також один із перших російських дослідників японського 
фольклору М. О. Невський досліджував специфіку народної 
творчості південних районів Японії, а саме Окінави, у своїй кни-
зі “Фольклор островів Міяко”. Серед власне японських дослід-
ників народних вірувань можна виділити Ітіро Хорі, Токутаро 
Сакурай, Сатору Канеко.
Насамперед хочемо визначити сутність поля дослідження, в 

межах якого ми будемо проводити розгляд вірування в божество 
дракона. У нашому випадку – це японська народна релігія. Роз-
почнемо з аналізу термінів, які використовуються для визначення 
поняття “народна релігія”. Для позначення цього феномену в 
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японській науці використовуються два терміни: мінкан сінко та 
міндзоку сюкьо.
Термін міндзоку сюкьо (букв. “народна релігія”) увійшов у за-

гальний вжиток лише протягом двох останніх десятиріч [Hayashi 
Makoto & Yoshihara Kazuo 1998, 90]. До цього часу загально-
прийнятим було використання терміна мінкан сінко (“народні ві-
рування”) для позначення вірувань звичайних людей і народних 
релігійних рухів, що виросли на їхній основі. Ось яке значення 
має поняття “народні вірування (мінкан сінко) у працях І. Хорі 
[Hori Ichiro 1959, 405] та Т. Сакураі [Sakurai 1960, 14–15]:

1) область вірувань протилежна організованим релігіям (відо-
мим в Японії під назвою кісей сюкьо – “засновані релігії”) та яка 
не має доктрини і організації;

2) уявлення, вірування та звичаї, що побутують у сільських 
громадах і пов’язані з щоденною діяльністю; із процесом модер-
нізації й урбанізації народні вірування втрачають своє значення і 
приречені на зникнення.
Щодо другого визначення також існують певні поправки. Зви-

чайно, хвилі модернізації й урбанізації мають негативний ефект 
на вірування людей, які живуть у сільських районах, проте вірним 
є і те, що у “плавильному котлі” японських міст народжується 
(скоріше, вже народився) новий близький до народної релігійнос-
ті феномен – народна релігія у містах. Такі явища, як, наприклад, 
міські фестивалі, їхня космологія, “нові релігії”, що набули вели-
кої популярності у містах, стають предметом досліджень для со-
ціологів, етнологів, релігієзнавців тощо. Характерним є і той факт, 
що шамани, поступово зникаючи у сільських районах, активно 
“практикують” у містах. Тобто схоже на те, що центр народної ре-
лігійності поступово переміщується в місто. Зіставляючи терміни 
мінкан сінко та міндзоку сюкьо, можемо дійти висновку, що пер-
ший із них є більш вузьким за значенням та використовується в 
основному етнографами та збирачами японського фольклору та 
традицій, тоді як другий має ширше значення і використовується 
ширшим колом спеціалістів, включаючи релігієзнавців, соціологів 
та антропологів. Ще одною позитивною рисою терміна міндзоку 
сюкьо є його використання у порівняльних студіях фольклору та 
народних вірувань. Зараз цей термін вживається у наукових колах 
Японії у значенні релігійних практик людей взагалі.
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Одним із підходів до вивчення японської народної релігії є ро-
зуміння її як цілого масиву вірувань, традицій та ритуалів, які 
підтримуються, практикуються та передаються у народних ма-
сах. Вона протиставляється високоорганізованим релігіям (відо-
мим в Японії як кісей сюкьо – “засновані релігії”), які виникають 
у більшості розвинутих цивілізацій. Розвинуті релігії у великих 
цивілізаціях, такі як буддизм в індійській традиції або християн-
ство у західній, є дуже формалізованими, із твердо закріпленими 
писаними текстами, кодифікованою доктриною, також формалі-
зованими релігійними відправами та інститутом священства. “У 
Японії існують дві організовані релігії – буддизм та сінто, хоча 
сінто виникло з первісних вірувань без конкретної постаті за-
сновника. На противагу їм народна релігія поширюється усно, а 
не через письмову традицію та формалізовані релігійні служби 
та підтримується звичайними людьми поза конкретними релігій-
ними інституціолізованими зібраннями, як-то зібрання віруючих 
сінтоської святині або буддійського храму” [Kodansha Encyclope-
dia of Japan 1983, 298].
Проте, з іншого боку, народна релігія не може бути так легко 

відокремлена від сінто та буддизму, бо вона запозичила з органі-
зованих релігій багато вірувань та релігійних практик, які стали 
невід’ємною частиною народних традицій, що поширюються 
усно. Ідентифікувати такі аспекти народної релігії – інакше ка-
жучи, елементи організованих релігій, які сприйняті та адапто-
вані народом – можна, виокремивши їх та надавши їм назви 
“масова релігія” (popular religion), тобто, це термін, який позна-
чає вужче поняття, ніж народна релігія (folk religion) та показує 
саме вірування, запозичені з організованих релігій. Натомість, 
термін “народна релігія” має значення дуже широкої категорії, 
що складається з цілої релігійної традиції поза організованими 
релігіями.
Визначити поняття японської народної релігії також може до-

помогти концепція “місцевої релігії” (indigenous religion), що по-
значає певні практичні вірування та традиції, які неможливо 
віднести конкретно до якоїсь з організованих релігій – вони існу-
ють в Японії з такого давнього часу, що, мабуть, тоді ще не було 
організованих релігій. У “Kodansha Encyclopedia of Japan” наво-
диться приклад із культивування рису. “Вирощування рису в 
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Японії, яке можна простежити від X ст. до н.е., супроводжува-
лось релігійними ритуалами, що були спрямовані на отримання 
гарних врожаїв. У пізніші часи люди практикували ритуали пе-
ресадження (transplanting rituals), які, можливо, непрямо були 
пов’язані з цими доісторичними сільськогосподарськими ритуа-
лами. Коли сінто стало більш організованим, воно почало схиля-
тись до кодифікування та формалізації цих релігійних культів” 
[Kodansha Encyclopedia of Japan 1983, 298].
Інші автори висловлюють схожі погляди на народну релігію 

як широкий комплекс вірувань і культових дій, що здійснюються 
звичайними людьми поза організованими релігіями. Наприклад, 
Н. Гавенс пише: “У контексті сучасного японського життя, тер-
міни “народна релігія” та “народні вірування” – найпоширеніші 
переклади японського терміна мінкан сінко. Народна релігія – це 
сукупність вірувань та практик, що виникли як із тубільних релі-
гійних вірувань, що передавались усно, так із японської “масової 
релігії” (popular religion)” [Havens]. Фудзіі Масао [Havens] зазна-
чає, що мінкан сінко – це “дуже всеохоплюючий термін”, який у 
найширшому сенсі позначає загальну множину релігійних віру-
вань звичайних людей (сьомін-но сінко), які знаходяться за межа-
ми організованих релігій (сейріцу сюкьо).
Проте у деяких працях поняття народної релігії розкривається 

не через протиставлення організованим релігіям, а через спробу 
виокремити комплекс основних положень, ідей, на яких ґрун-
туються більшість вірувань, що складають народну релігію. 
Одним із таких положень є віра у “камі-сама, хотоке-сама та го-
сенсо-сама” (у сінтоські божества, будд та предків) [Japanese 
Beliefs 1986, 7]. Хоча всі три є рівною мірою важливими, проте 
серед них предки займають найвпливовіше місце у народних ві-
руваннях, оскільки пов’язують людей із хотоке та камі. Предки є 
своєрідною ланкою, що дуже важлива у стосунках людей та будд 
і божеств. Усю японську культуру пронизує важливість шануван-
ня предків.
Іншими важливими ідеями є скверна та очищення, які посі-

дають чільне місце у сінто. Обряди очищення виконуються на 
початку сінтоських церемоній та називаються в сінто місоґі. Хоча 
обряди є тісно пов’язаними із сінто, вони також присутні й у буд-
дизмі, наприклад, обкурювання тіла за допомогою пахощів. 
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Молитви до камі та хотоке являють собою прохання, за яким 
слідують підношення певних подарунків, якщо молитва здійсни-
лася. Часто підношення робляться перед тим, як виразити своє 
прохання камі чи хотоке. Прохання може приймати різні форми, 
в яких виражені конкретні традиції. Як приклад, одна із традицій 
молитов, поширена у сінтоській святині Атаґо та буддистського 
хаму Асакуса, присвяченому бодгісатві Каннон, – це так звані 
“скорочені сто візитів” – сучасний варіант більш раннього ритуа-
лу моління камі чи хотоке. Раніше людина повинна була зробити 
один візит у храм за день протягом ста днів. Зараз це спростило-
ся, і людина може зробити усі сто візитів за один день, помолив-
шись “каменю ста разів” (хякудоісі), повернувшись до входу і 
знов попрямувавши до каменя.
Визначення та розуміння народної релігії також дає нам фоль-

клор – народні казки, перекази, легенди. Народні казки передава-
лися з покоління в покоління усно з давніх-давен. Дослідження 
народних казок та легенд (перші (мукасі-банасі) – це фантастич-
ні оповіді про чудеса, які не відбувалися в реальному житті, на-
томість другі (денсецу) – це оповіді про події, які, як вважають 
носії традиції, дійсно трапилися у минулому) почав Янагіта Ку-
ніо, визначний етнограф Японії та перший із дослідників народ-
ної релігії, а також інші дослідники, як Ое Садзанамі, Орікуті 
Сінобу. Народні вірування є тлом, на якому розгортаються події 
більшості казок. Специфічною рисою народної релігії, відобра-
женої в казках, можна назвати практичну відсутність головних 
божеств як сінтоського, так і буддійського пантеонів, натомість – 
центральне місце займають локальні духи та божества: божества 
окремих гір, духи дерев, боги щастя та нещастя. Підсумовуючи, 
можна сказати, що народна релігія, що представлена у японсько-
му фольклорі, є цілим комплексом практичних вірувань, якому 
властива своя оригінальна структура та логіка, і за допомогою 
якого можна прослідкувати певні шаблони мислення, сприйняття 
японцями навколишньої дійсності.
Насамкінець хочеться згадати ще одну доволі важливу точку 

зору на народну релігію. Вона полягає в тому, що народні прак-
тичні вірування є засобом досягнення матеріального добробуту 
у цьому світі [Kaneko 1993, 134]. Незважаючи на приналежність 
якогось вірування до певного релігійного напрямку, серед 
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звичайних людей поширюються ті, які дають змогу досягти до-
бробуту, процвітання, здоров’я тощо. Цікавою в цьому плані є 
також збірка праць Ікеґуті Екана “Подвижник вогню”. Буддій-
ський священик школи езотеричного буддизму Сінґон, Екан роз-
повідає про власний досвід подвижництва та наводить приклади 
з реального життя. Показовими є моменти, коли люди звертають-
ся до нього по допомогу, коли хтось (або власне вони, або хтось з 
їхніх близьких родичів) має якісь проблеми зі здоров’ям, що не 
зникають попри лікування звичайними засобами сучасної меди-
цини. Свідомість пересічної людини переймається не так самим 
вченням школи Сінґон, доволі складними абстрактними поло-
женнями, скільки можливістю досягти матеріального добробуту 
за допомогою релігійних практик [Икэгути 1996, 203]. Підсумо-
вуючи, можна зробити визначення народної релігії як широкого 
комплексу вірувань, культів та ритуалів, що глибоко вкорінені у 
свідомості людей (через що можуть і не усвідомлюватися як ре-
лігія), які підтримуються та здійснюються звичайними людьми у 
повсякденному житті поза так званими організованими релігіями 
(що мають канон, громаду, інститут священиків) і спрямовані на 
отримання матеріальних благ у цьому світі.
Окресливши межі, а саме поняття народної японської релігії, 

перейдемо безпосередньо до розгляду власне вірування у 
божество-дракона.
Спочатку наведемо терміни, які пов’язані з цим віруванням. 

Японське слово “рюдзін” перекладається як дракон-божество 
або дракон-дух. Термін складається з двох ієрогліфів – “рю” 
(дракон) та “дзін” (дух, божество). Інше поняття, яке також 
позначає божество-дракона як правителя морської царини, – це 
оватацумі – бог великого моря. Поняття містить два ієрогліфи – 
“овата” (велике море) та “дзін” (дух, божество). Також у статті 
ми будемо розглядати такі назви, як яма-но-ороті, загальновжи-
ваний переклад якого – восьмиголовий великий змій. Поняття 
складається з таких ієрогліфів, як “хаті” (вісім), “тімата” (розвил-
ка), “о” (великий), “хебі” (змія). Три інші терміни, що познача-
ють морські божества, – сокоцуцу-но-о-мікото – “муж-правитель 
морського дна” (“соко” (дно), “цуцу” (труба), “о” (чоловік), “мі-
кото” (правитель)), накацуцу-но-о-мікото – “муж-правитель мор-
ської середини” (“нака” (середина), “цуцу” (труба), “о” (чоловік), 



222                                                                                      Чернишевська Л. В.

“мікото” (правитель)), увацуцу-но-о-мікото – “муж-правитель 
морської поверхні” (“омоте” (поверхня), “цуцу” (труба), “о” (чоло-
вік), “мікото” (правитель)). Інші похідні або пов’язані з віруван-
ням в божество-дракона поняття будуть безпосередньо згадані 
далі. Всі ці поняття охоплюють пласт народних вірувань, що тіс-
но пов’язані з уявленнями людей про божество-дракона.
Вірування в божество-дракона є поширеним не лише у Япо-

нії, але також в інших країнах далекосхідної Азії, тому, перш за 
все, важливо розуміти вплив запозичених із Китаю та Індії уяв-
лень та ідей про дракона на автохтонні вірування, що були по-
ширені на теренах Японії. У ранніх японських джерелах, як-то 
“Кодзікі” та “Ніхонгі”, знаходимо уявлення про дракона у зміїній 
подобі або як божества водної стихії. Із впровадженням буддиз-
му, що йшов з Індії через Китай та Корею, до цих тубільних віру-
вань були привнесені та асимільовані китайські вірування, які в 
свою чергу, мали запозичення з індійської міфології. У буддизмі 
дракон ототожнюється з Нагом, змієм, що захищав історичного 
Будду Шак’ямуні від негоди, а тому згодом був обожнений. Наги 
посідають восьмий ступінь у світовій системі після Будд, 
Прат’єкабудд, Архатів, Дєвів, Брахми, Гандхарвів та Гаруд і пе-
ред Якшасами, Кумбхандами (домовиками), Асурами (демона-
ми), Ракшасами (гігантами), Претами (духами, примарами) та 
жителями пекла. “Вони – духи вод, що уявляються, як правило, в 
людській подобі, зі зміїною короною на голові” [Фиссер 2008, 5]. 
Далі, Наги можуть підійматися у небеса та викликати дощі. Ін-
дійський змієподібний Нага був ідентифікований у Китаї з чоти-
риногим китайським драконом, тому що обидва вони мешкали 
у морях та річках і приносили дощ. Китайський дракон – це во-
дяна істота, що є різновидом змії, яка спить взимку та проси-
нається навесні. Це божество грому, що приносить гарний 
врожай, коли з’являється на рисових полях у вигляді дощу або 
на небі як темні або жовті хмари [Фиссер 2008, 22]. Це безпосе-
редньо ріднило згадані вірування з локальними японськими ві-
руваннями. Японці в цій суміші індійських та китайських ідей 
знайшли і власні уявлення про драконоподібні божества річок 
та гір, яким вони молилися про посилання дощу в періоди засу-
хи. Також із Китаю були привнесені міфологічні вірування у 
чотирьох священних тварин, однією з яких є зелено-блакитний 
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дракон, що є охоронцем східного напряму та ототожнюється із 
сезоном весни.
Загалом дракон уявляється як збірне поняття. Він має довгий 

змієподібний тулуб, голову верблюда, роги оленя, очі зайця, лус-
коподібну шкіру коропа, лапи тигра та кігті, що нагадують кігті 
орла [Davis 2007, 361]. Довгі вуса прикрашають його голову, а 
дорогоцінний камінь (перлина) під підборіддям вважається та-
ким собі засобом, що допомагає дракону спускатися з небес. Ці-
каво, що індійський Нага також носить на шиї намисто з перлів 
[Фиссер 2008, 22]. Незважаючи на цю дуже поширену подобу 
дракона, у японських народних віруваннях ми знаходимо різно-
види драконів. Дракони можуть мати декілька голів, різну кіль-
кість кігтів тощо. Також порівняно з китайським драконом, 
японський має більш стрункий вигляд та літає частіше, ніж його 
китайський варіант [Bates 2007, 99].
Вірування в божество-дракона або божество морської царини 

згадуються в давніх японських джерелах із міфології та літератури, 
таких як “Кодзікі”, “Ніхонгі”, “Ісе-моногатарі”, “Гендзі-моногата-
рі”, “Кондзяку-моногатарі”, “Манйосю”. Перші згадки про драко-
на знаходимо у міфах у “Кодзікі” та “Ніхонгі”. “Кодзікі” розпові-
дають про змія, який має ім’я Ямата-но-ороті, та який описується 
як восьмиголовий та восьмихвостий [Кодзики 1994, 15]. Брат ве-
ликої богині Аматерасу – Сусаноо-но-мікото, – який був скинутий 
богами на землю за негарну поведінку з Аматерасу, звільнив люд-
ську пару Асінадзуті (Старий, що Гладить Ноги) та Тенадзуті (Ста-
ра, що Гладить Руки) від обов’язку віддати власну доньку на пої-
дання цьому змію. Для нас цікавим моментом є те, як “Кодзікі” 
описують подобу змія – “Очі червоні, як плоди кагаті (інша назва 
рослини – осока роздута), з тіла виходять вісім голів та вісім хвос-
тів. На тілі мох, кипариси та криптомерії ростуть. Черево кров’ю 
сочиться”. Інший опис дракона знаходимо в історичному нарисі 
“Еносіма енгі” (“Походження острова Еносіма”), написаного буд-
дійським монахом Кокеєм у 1047 р. [Davis 2007, 206], де наведена 
легенда про злого дракона (акурю), що жив у печері біля поселен-
ня Камакура та поїдав дітей із сусіднього села Косігое. У нарисі 
описується, що дракон мав п’ять голів на своєму тілі.
Можна згадати ще одну оповідь із “Кодзікі”, яка стосується 

божества Хоорі-но-мікото, який, ловлячи рибу вудкою власного 
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брата, загубив гачок [Кодзики 1994, 15]. Довелося йому спуска-
тися до підводного палацу Оватацумі-но-камі – божества велико-
го моря. Незважаючи на те, що “Кодзікі” не наводить опис цього 
божества моря, далі в оповіді йде мова про його дочку, Тойотама-
біме-но-мікото (блискуча коштовність) або Отохіме (вишукана 
дівчина), з якою одружився Хоорі-но-мікото. Коли їй довелося 
народжувати дитину, і вона попросила не дивитися на неї, Хоорі-
но-мікото не стримав слова та подивився. Він побачив, що вона 
перетворилася на крокодила (деякі джерела кажуть про морське 
чудовисько або дракона [Aston 2008]).
Образ дев’ятиголового дракона (“кудзурю”) знаходимо у су-

часному віруванні, якому присвячена невеличка сінтоська святи-
ня Тогакусі дзіндзя [Ніхон но сюкьо но дзітен 2000, 225] біля 
гори Тогакусі (префектура Нагано). Люди вірять, що на горі живе 
дев’ятиголовий дракон, якого можна побачити за допомогою міс-
тичного бачення1, що досягається через практики, які виконують 
подвижники школи Сангаку Сюгендо.
Вірування в божество-дракона ототожнюється і з віруваннями 

у змію (хебісін), оскільки сама подоба дракона має форму змії. 
Змії є частим персонажем у японських міфах, особливо у таких 
трьох іпостасях, як посланці дракона, як істоти, що змінюють 
зовнішній вигляд, зваблюють чи лякають людей та як божества 
грому. Відомою є легенда храму Додзьодзі, де дівчина Кійохіме 
закохалася у Андзіна, молодого буддійського монаха. Він був 
вірним своїм чернечим обітницям, тому почав уникати зустрічей 
з нею. Втікаючи від неї на інший берег річки, він попросив чов-
няра перевезти його, проте не пускати Кійохіме до човна. Дівчи-
на так розлютилася, що вирушила за ними уплав. Наздоганяючи 
човна, вона з люті почала перетворюватися у змію. Ця легенда 
вперше була записана у “Додзьодзі енгі емакі” (“Історія храму 
Додзьодзі”), сувої 15 століття, який зберігався в цьому храмі 
[Ashkenazi 2003, 252]. Подібний до “Додзьодзі” міф зустрічаєть-
ся в історії і раніше. Принц Хомутіваке взяв собі дружину Хінага-
хіме. Проте у весільну ніч вона обернулась змією, та він від неї 
втік. Розлютована, вона кинулася навздогін за човном.

1 Рейсі (霊視) – сила бачення речей чи можливих подій, віддалених у 
часі та фізичному просторі, або акт сприйняття того, що є у свідомості 
іншої особи.
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Змії також часто асоціюються із блискавками та громом, тому 
божество-змія часто є божеством грому. Є сильний зв’язок у 
японських міфах між зміями, смертю та громом. У міфі про ство-
рення, коли Ідзанагі була у царстві Йоміцу-куні (один із варіантів 
країни мертвих), в її тілі роїлися вісім божеств-змій, які водночас 
були божествами грому. К. Увеханд стверджує, що природа та 
форма змій нагадувала давнім японцям форму блискавки і, таким 
чином, асоціювалася із громом [Ashkenazi 2003, 254].
Три божества моря, народжених Ідзанагі, після того, як він 

спустився до підземного царства побачитись зі своєю дружиною 
після її смерті, з’явилися як наслідок ритуалу очищення. Поба-
чивши Ідзанамі в непристойному вигляді, її чоловік Ідзанагі зля-
кався і втік. Очищуючись після повернення з “нечистої” підзем-
ної країни, він зайшов у воду. Саме там, коли він умивався на дні, 
з’явився Сокоцуцу-но-о-мікото (правитель морського дна). Коли 
він мився в середній товщі води – з’явився Накацуцу-но-о-мікото 
(правитель морської середини), та коли омивався на поверхні – 
“родив” третього бога – Увацуцу-но-о-но мікото (правителя мор-
ської поверхні). Сінтоське святилище Сумійосі-тайся є одним із 
головних місць поклоніння цим трьом божествам. У цьому свя-
тилищі також поклоняються й імператриці Дзінгу під іменем 
Окінагатарасі Хімемікото, яка, власне кажучи, й заснувала його 
після повернення з важкого військового походу на царства Сірагі 
(Сілла) та Кудара (Пекче) на півдні Кореї [Капранов 2006, 57]. 
Саме у легенді про похід імператриці Дзінгу на Корею згадуєть-
ся божество-дракон Рюдзін, як правитель моря, що подарував 
Дзінгу коштовні камені припливу та відпливу, за допомогою яких 
імператриця змогла одержати перемогу у битві з корейським 
флотом та зробити корейські царства своїми васалами [Davis 
2007, 330].
Оскільки дракон уявляється повелителем водної стихії, він 

став тісно асоціюватися з божествами води (суйдзін або мідзу-но-
камі). Деякі дослідники вважають божество-дракона різновидом 
божества води як більш загальної категорії божеств [Боги, святи-
лища… 2010]. Божества води мають різні вигляди та мають вла-
ду над джерелами, якими користуються люди для споживання 
води та вирощування рису. Частина божеств води асоціювалися з 
богами заплавних полів, а інша – з божествами розподілення 
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води (що згадуються в “Кодзікі”), які керують водою, що ство-
рюється високо в горах. Божества води вшановуються біля джерел, 
криниць або місць, де черпають воду. Вони часто уособлюються 
у кам’яній плиті або у маленькому камінці, встановленому вер-
тикально біля витоку джерела [Ashkenazi 2003, 255].
Інші морські чи річкові тварини, як-то медуза, черепаха чи 

сом, також часто згадуються у легендах як посланці бога моря – 
дракона (Рюдзіна) – чи інших водойм.
На рівні народних вірувань дракон вважається істотою, що 

приносить щастя, матеріальний достаток. Ці сподівання можна 
прослідкувати в народних легендах та казках. Так, наприклад, ві-
дома оповідь “Товара Тода” про великого воїна Фудзівара Хіде-
сато, яка наведена у “Хонтьо квайдан кодзі” [Фиссер 2008, 104], 
розповідає про дракона, якому Хідесао допоміг звільнитися від 
злого стонога (інакше кажучи, сколопендри). Після перемоги Рю-
дзін обдарував воїна дивними подарунками, як-то мішок, повний 
рису, який ніколи не закінчувався, шовковий матеріал, який та-
кож не мав кінця, казан, який варив сам по собі, та дзвін. У цій 
оповіді цікавим моментом також є те, що розкривається поведін-
ка дракона, як такого, що може сам страждати від злої істоти 
(стоніг, що пожирає дітей дракона), та такого, що сам просить 
допомоги (звертається про допомогу до Хідесато).
Інша легенда також натягає на скарби, якими володіє Рюдзін 

як володар моря [Манъёсю 1987, 359–361]. У легенді про Урасіму 
Таро ми знаходимо прояв щедрот та прихильності до звичайної 
людини, яка врятувала життя дочці Рюдзіна. Хлопчина врятував 
черепаху, яка, як вже було зазначено вище, вважається посланни-
цею дракона, царя моря, Рюдзіна. Через це дракон запросив Ура-
сіму погостювати до свого підводного палацу (Рюгюдзьо) (мова 
про мешкання буде йти далі, тому ми лише відзначимо цей тер-
мін) та висловити йому подяку. Більш того, як виявилося, черепа-
ха була насправді дівчиною Отохіме, дочкою царя моря Рюдзіна, 
на якій Урасіма й одружився. Таким чином, Урасіма був не лише 
віддячений, але й поріднений із самим повелителем моря.
Проте існують й інші вірування, де поведінка дракона є скорі-

ше лихом та руйнівною силою. Як вже згадувалося, у “Еносіма 
енгі” йдеться про дракона, що пожирає дітей із поселення Косігоє. 
Дракон наводив смуток на людей доти, поки богиня Бензайтен, що 
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шанується в буддизмі як богиня моря, річок, музики, навчання та 
мистецтва, не спустилася з небес, вчинивши землетрус для того, 
щоб припинити це. Після цього пожирання дітей скінчилося 
[Davis 2007, 206], а дракон перетворився на гору, досі відому як 
гора драконової пащі (Тацу-но-куті-яма). Дослідник Роберт Жуль 
у своїй роботі “The Goddess, the Dragon, and the Island. A Study of 
the Enoshima Engi” [Juhl 2003] доводить, що легенда про дракона 
має своє природне вираження в дуже бурхливій річці та чотирьох 
її притоках, які впадають в її русло, утворюючи таким чином 
п’ятиголового дракона, що призводить до повнів та смерті дітей.
Люди вірять, що дракони керують водною стихією, від них за-

лежать випадіння дощів, розливи річок чи виникнення тайфунів. 
Так, наприклад, вірування у дев’ятиголового дракона, який, як 
вірять, живе на горі Тогакусі [Ніхон но сюкьо но дзітен 2000, 
225] (префектура Нагано), може викликати повінь або зливи. 
Проте, з іншого боку, в рамках цього вірування, оскільки дракон 
асоціюється зі зміями, він також допомагає у лікуванні хвороб та 
очищенні від зміїного прокляття (божественне прокляття, яке на-
силається змією на того, хто зробив їй шкоду чи спричинив шко-
ду певній території, де вона мешкає) [Sasaki 2010, 476]. Таким 
чином, можна сказати, що на рівні народних вірувань, дракон 
виявляє різну поведінку, може проявляти себе як неконтрольована 
сила, що насилає лиха, повені, дощі чи сама є цим лихом. Проте 
інший тип виявляє надзвичайну щедрість та гостинність через 
те, що людина допомагає йому чи комусь з оточення дракона.
Оскільки дракон у віруваннях є володарем водної стихії, то 

найбільш розповсюдженими місцями його перебування чи меш-
кання є водойми. Це можуть бути ставки, річки, озера, море 
тощо. Палац, де живе дракон, може знаходитися як в озері, так і 
в морі. Так наприклад, дракон, якому допоміг Хідесато Фудзіва-
ра, жив в озері Біва (у сучасній префектурі Сіга). Палац дракона 
був збудований із коралів, а дах оздоблений черепаховою чере-
пицею. Оскільки цей палац знаходився на дні озера Біва, а не на 
дні моря, то замість морських риб там жили річкові риби, як-то 
короп, сом, пічкур, сазан. Проте дракон – правитель моря живе у 
палаці, що знаходиться на морському дні – Рюгюдзьо. Його опис 
знаходимо у легенді про Урасіму Таро. Гостюючи у царя морів, 
дракона, Урасіма обійшов його палац, зроблений із коралів та 
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перлин, побачив сад, де на сході квітнула весна, на півдні царюва-
ло літо, на заході – осінь, а на півночі – люта зима [Зыбь большой 
реки 2000, 258]. Деякі дослідники ототожнюють назву Рюгю (па-
лац дракона) з назвою південних японських островів Рюкю [Bates 
2007, 100]. Цікавим моментом є те, що біля архіпелагу Рюкю зна-
ходиться один із найважливіших екорегіонів коралових рифів, які 
охороняються Всесвітнім фондом із захисту дикої природи.
У Манйосю знаходимо іншу згадку про країну – царину воло-

даря морів. У пісні-благанні про перлини, які рибалка хоче посла-
ти своїй дружині, йдеться про володаря морської країни Сусу, де 
повно білих дорогоцінних перлів [Манъёсю 1987, 110].
Неможливо не згадати таке міфічне місце, як Токойо, яке теж 

пов’язане з віруванням у божество-дракона. Токойо характери-
зується як вічна сокровенна країна богів-безсмертних, до якої не 
кожен може дійти. Це земля, звідки приходять так звані маребі-
то (дослівно “рідкісні люди” або “гості”), тобто люди чи бо-
жества, що не належать до певної общини та викликають, з 
одного боку, страх та презирство, а з іншого – приносять добробут 
та успіх [Боги, святилища… 2010]. Це також площинна територія 
у морі – царина Оватацумі, дракона-володаря моря. Буддійська 
концепція тлумачить Токойо як землю Благословенних, у якій ца-
рює богиня милосердя Канон, та звідки час від часу приходять 
померлі родичі. Ця земля лежить у південно-східному напрямку 
від мису Мурото острова Сікоку. І в цьому віруванні є тісний 
зв’язок із морською цариною. Ця земля вважається магічним міс-
цем, де час тече по-іншому. Л. М. Єрмакова ототожнює Токойо з 
таким поняттям, як країна Нііру (можливий варіант вимови – 
Ніруя або Нірайканай), яку розташовують на островах Рюкю 
[Синто… 2002, 122–135]. Наприклад, у міфологічному зведенні 
островів Рюкю говориться, що на острові Ісігакі у південній гру-
пі цих островів є печера, яка веде до Нііру, підземного царства. 
Час від часу звідси приходять два чудовиська – Акамата (Черво-
нолиций) та Куромата (Чорнолиций) – та приносять із собою 
тайфуни, що карають злих людей.
Інше місце мешкання дракона у вже згаданому нарисі “Еносі-

ма енгі” – це печера біля острова Еносіма, допоки богиня Бен-
зайтен не спустилася на землю. У момент, коли вона спустилася, 
виник острів Еносіма (який розташований у бухті Сагамі, за 
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50 км від сучасного Токіо), який зараз цілковито присвячений бо-
гині Бензайтен.
Але не лише у водоймах живуть дракони. Вірування у 

дев’ятиголового дракона, що, як вірять, мешкає біля гори Тогаку-
сі (префектура Нагано), дає образ дракона, що живе у горах. Згід-
но з легендою, яка поширена в цій місцевості, він з’явився як 
звук луни, коли боги виманювали Аматерасу з печери. Відірвав-
ши двері печери, боги кинули їх на землю, і ці двері перетвори-
лися на гору Тогакусі, а дев’ятиголовий дракон перетворився на 
сусідню гору, яку назвали його ім’ям.
Вірування в дракона мають певні ідеї та уявлення, як поводи-

тися, щоб не викликати гнів Рюдзіна, та які ритуали проводити 
для того, щоб заспокоїти чи задобрити божество-дракона. Як це 
вже показувалося в легендах, у минулому це могли бути ритуали 
жертвоприношення власних дітей. У сучасному вигляді це ри-
туали приношення їжі або молитви, що приносяться дракону для 
викликання дощу чи припинення тривалих злив. Наприклад, ри-
туал для того, щоб викликати дощ у разі довготривалої засухи 
проводиться біля водойм. Люди йдуть до ставка чи річки, де, як 
вважається, живе божество цієї водойми (дракон), та починають 
кидати туди каміння чи пісок. Вірять, що розлючений дракон 
здіймається у небо і звідси насилає на людей хмари, дощ та на-
віть торнадо [Ніхон но сюкьо: но дзітен 2000, 225]. Нідерланд-
ський дослідник-японіст початку 20 століття, М. В. Де Фіссер, 
також наводить приклади ритуалів, що покликані вплинути на 
поведінку божества-дракона. Так торгівці рисом кидали в озеро 
металеві речі (метал – це речовина, яку не любить божество-
дракон) для того, щоб роздратувати божество-дракона, який нашле 
бурю та дощі, й, таким чином, знищить рисові поля, через що 
ціни на рис підвищаться [Фиссер 2008, 95].
Свято вшанування дракона (Косуі мацурі або свято озера) 

проводиться у сінтоській святині Хаконе (префектура Канагава) 
[Hakone Jinja Shrine]. Згідно з легендою, в озері жив отруйний та 
лютий дракон, який непокоїв людей, що мешкали біля озера. 
Вони повинні були пропонувати йому людські жертвоприношен-
ня, в основному молодих дівчаток, для того, щоб заспокоїти його 
мстивий дух. Почувши цю історію, священик сінтоської святині 
Хаконе зробив кам’яні сходи, що вели до озера, спустився туди 
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та почав виганяти злого духа дракона своєю магічною силою. 
Дракон врешті-решт здався і з цього часу більше не непокоїв людей. 
Люди вірять, що після цього він перетворився у дев’ятиголового 
дракона (кузурю-мьодзін) та почав жити в озері як дух-захисник. 
Косугі мацурі проводиться 31 липня уночі біля воріт (торіі) 
храму. Головний священик сідає сам у човен та присвячує духу 
дракона святковий червоний рис, приготований храмовими 
священиками. Рис для того, щоб нагодувати дев’ять голів дра-
кона, готується спеціальними порціями – 3 то (1 то дорівнює 
18 літрам), 3 сьо (1 сьо дорівнює 1.8 літрам) та 3 го (1 го дорів-
нює 0.18 літрам). Для проведення цієї церемонії, у 1988 році (рік 
дракона) у святині побудували невеличку додаткову капличку – 
Кудзурю дзіндзя – біля головної Зали храму.
У храмі Сенсодзі (офіційна назва – Кінрюдзан) у м. Токіо 

[Kinryu-no-mai] проводять щорічно свято танцю золотого драко-
на (кінрю-но-май). Танець проводиться 18 березня та 18 жовтня. 
Тут існує повір’я, що за одну ніч на 18-й день біля храму 
з’явилося 1000 сосен. На третій день після цього з небес спус-
тився золотий дракон (довжиною близько 30 метрів). Проте після 
цього його ніхто не бачив. Інший дослідник [Bates 2007, 101] 
зазначає, що це свято вшановує знайдення золотого образу боги-
ні Каннон, що є богинею милосердя в буддизмі, двома братами у 
628 році, які рибалили на річці Суміда. Легенда каже, що ця зна-
хідка примусила золотого дракона, що покоївся на дні, підійня-
тися з води до неба. Танець дракона виконується більш ніж 
сімдесятьма чоловіками-волонтерами з місцевих молодіжних ор-
ганізацій, які спочатку очищують себе перед тим, як цілковито 
присвятити себе танцю. Спочатку дракона проносять по терито-
рії храму Сенсодзі, де збираються люди. Вважається, якщо до-
торкнутися чи кинути гроші у нього – це принесе успіх. Дракона 
виносять із храму, де починається танець дракона зі своєрідними 
звиваннями та кружляннями перед натовпом людей. Вперше цей 
танець проводився на честь відкриття у храмі Зали Сьова для 
вшанування цього явища 18 жовтня 1958 року.
Відомим святом, де вшановується вірування у дракона, є та-

кож свято танцю голубого дракона (сейрюе) у буддійському храмі 
Кійомідзу (храм чистої води) у м. Кіото [Kiyomizu temple Festi-
val…], присвяченого богині Каннон. Голубий дракон вважається 



Особливості вірування...                                                                              231

покровителем міста Кіото та втіленням богині Каннон. Люди 
провадять свято голубого дракона для вшанування богині як та-
кої, що день і ніч оберігає територію храму та в цілому міста від 
негараздів. Свято проходить щорічно навесні та восени. Дракона 
виносять із малої пагоди храму, проносять територією храму та 
виносять на терени міста, де виконується своєрідний танець-
кружляння, який показує, як божество-дракон проходить по своїм 
володінням. Люди вірять, що ту крамничку, до якої зазирне дра-
кон впродовж свого танцю, мине лихо та невдача.
Ми бачимо, що народні вірування в божество дракона мають 

різні прояви, особливості сприйняття залежно від місцевості. 
Проте загальними рисами є те, що це божество, що контролює 
стихію води. Вірування, що прийшло з Китаю та Індії, асимілю-
валися у Японії, змішалися з автохтонними японськими віруван-
нями та набули своїх специфічних рис. Образ дракона тісно 
пов’язаний із такими віруваннями, як вірування в божество води 
та у божество-змію через приналежність вищезазначених до сти-
хії води. Поведінка дракона має як прояви прихильності – дракон 
уявляється таким, що приносить щастя, добробут, так і прояви 
негативності, де дракон ототожнюється з руйнівними силами 
природи. У віруваннях у дракона втілюється сприйняття природ-
них явищ, як-то розливи бурхливих річок, повені, сильні дощі, 
блискавки, грім та уособлення тваринних рис в образах змій, 
крокодилів та черепах. Вірування в божество-дракона досі поши-
рене на території Японії як у сільській місцевості, так і у великих 
містах. У сільській місцевості вірування в дракона скоріше ото-
тожнюються з віруваннями в божество води (мідзу-но-камі), а в 
містах поширено проведення народних свят (мацурі) у сінтось-
ких та буддійських храмах, де дракон вшановується як захисник 
храмів та прилеглих територій.
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ЛЕКСИКО-ТЕМАТИЧНІ ГРУПИ
В АВТОБІОГРАФІЇ ХАЛІКАРНАСА БАЛИКЧИСИ

“БЛАКИТНЕ ЗАСЛАННЯ”

Словник мови письменника – це своєрідний путівник по його 
творчості письменника, ключ до правильного розуміння текстів 
автора. Він виконує функцію реального коментарю до художніх 
творів письменника. Матеріалом будь-якого літературного твору 
є слово. Через слово письменник виражає свій творчий задум, 
впливає на почуття та уяву читача.
Правильність та розуміння художнього тексту пов’язані з ро-

зумінням лексики, яку використовує автор. Лексична інформація, 
яка представлена у словнику мови письменника, визначає есте-
тичну цінність його творів, відкриває художню неповторність 
текстів, тому дає можливість читачеві оцінити особливості ідіо-
лекту письменника. Мовній особистості письменника завжди 
притаманний особливий ступінь індивідуалізації.
Дослідження лексики будь-якого письменника – це спроба 

змоделювати його індивідуальну картину світу, яка втілена у його 
творах, показати структуру мислення та комплекс уявлень, знань 
про світ. 
Академік В. В. Виноградов зазначав, що одним із напрямків 

лінгвістичних досліджень має стати вивчення мови письменників, 
а також вивчення мови і стилю окремих літературних творів. При 
цьому він підкреслював, що вивчення мови літературного твору 
повинно бути одночасно й соціально-лінгвістичним, і літературно-
стилістичним [Виноградов 1959, 28]. А це означає, що необхідно 
розглядати мовні особливості конкретного твору у двох аспектах:

1. Співвідносно із загальною системою літературної мови від-
повідного періоду, у світлі її граматики та лексики;

2. Необхідно аналізувати мову художнього твору як цілісну 
семантичну єдність, створену творчою особистістю.
З цієї точки зору, на нашу думку, цікавою для дослідження 

буде особистість та творчість Джевата Шакіра Кабаагачли.
Народився майбутній письменник 17 квітня 1890 року у Стам-

булі. У 1904 році закінчив Роберт-коледж, 1908 р. – Оксфордський 
університет.
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Працював журналістом у періодичних виданнях, оформлював 
обкладинки, малював карикатури. За публікацію антивоєнної 
розповіді випускника Оксфорда і юного вільнодумця було висла-
но на три роки в Бодрум під нагляд поліції.
Джеват Шакір Кабаагачли повільно звикає до іншого життя, 

винаймає будинок біля моря. Одного дня він отримав лист про 
те, що термін заслання закінчився. У Стамбулі на нього чекала 
його сім’я, друзі, він теж це знав. Прочитавши лист, він зрадів, 
але через декілька хвилин зрозумів, що настав час повернення 
додому, але він закоханий, але не в когось, а у місто. Цим містом 
став для письменника Бодрум, у якому він вирішив жити до кін-
ця своїх днів, і в якому, за його заповітом, був і похований. Саме 
давня назва міста – Галікарнас – і послужила письменнику його 
псевдонімом. Враження від Бодрума знайшли віддзеркалення в 
автобіографії “Блакитне заслання” (1961), яка і є об’єктом нашо-
го дослідження.
Мета цієї статті полягає у спробі виділити та описати основні 

лексико-тематичні групи, що є домінантними у мовній картині 
світу ідіолекту Халікарнаса Баликчиси за автобіографією “Бла-
китне заслання”.
Як відомо, групи слів, що виділяють на основі логічних 

зв’язків, становлять тематичні групи. Якщо вони характеризу-
ються певними спільними для них ознаками, певним способом 
упорядкування, своєрідною перспективою, що задає “співвимір-
ність” явищам під одним кутом бачення (наприклад, на рівні іді-
олекту), то утворюють лексико-тематичні парадигми.
Прочитавши та проаналізувавши твір “Блакитне заслання”, 

можна виділити такі найбільші лексико-тематичні групи:
1. Морська лексика: deniz feneri, funda, güverte‚ iskele та інші.
2. Релігійна лексика: imam, imamlik, cami, cennete, namaz 

kılmak‚ Tanrı та багато інших.
3. Юридична лексика: ceza, mahkeme, mahkum etmek, hapishane, 

jandarma, hakki, haksızlık, hukuk, kabahat, kelepçe, komut, hırsız, 
tevkif та інші.

4. Велику групу лексем становить флористична лексика: süm-
bül, çövenotu, karabaş, laden, adaçayı, yaban nanesi, kekik, çetinlik, 
kırlalesi, çobançantası, kardelen gelincik, papatya, gülhatmi, çançi-
çeği, kadın tuzluğu, mersіn та багато інших.
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5. Колористична лексика. Колористична парадигма ідіолекту 
Джевата Шакира Кабаачли обіймає назви багатьох кольорів, їх-
ніх відтінків. Варто зазначити ще й таку особливість, що пись-
менник часто вживає посилювальні (редупліковані) прикметники 
на позначення кольору. Найбільше таких прикметників вжито на 
позначення синього кольору: “Pırıl pırıl çil çil masmavi bir gündü” 
[Halikarnas Balıkçısı 2010, 136]. Göklere bakan bakışında hayranlığı 
bile masmavi oluyordu. [Halikarnas Balıkçısı 2010, 140], – та можна 
навести багато інших прикладів. Проте письменник використо-
вує й інші: “Yeniçağ imparatoru toplar kıpkızıldan öte bembeyaz bir 
ateş parçası olarak yavaş yavaş kalkınırdı” [Halikarnas Balıkçısı 
2010, 14]. “Simsiyah saçlar ve gözler, ldişi bir ten, klasik bir yüz” 
[Halikarnas Balıkçısı 2010, 87].
Чільне місце в автобіографії “Блакитне заслання” становить 

морська лексика. Цьому є логічне пояснення, оскільки багато років 
письменник проводить біля моря, вивчає побут та життя рибалок, 
що, безсумнівно, мало вплив на його творчість, а отже і на лексику.
Це такі лексеми як:
Denizaltı – deniz yüzeyinin altında ve üstünde yol alabilen savaş-

gemisi, tahtelbahir (підводний човен) “...bir Alman denizaltı varmış” 
[Halikarnas Balıkçısı 2010, 176].

Deniz feneri – kıyıların tehlikeli yerlerinde, bazıkaya ve adacıkla-
rın üzerinde geceleri deniz taşıtlarına yol gösteren, tepesinde güçlü 
bir ışık kaynağıolan fener (морський маяк) “…Kadiköy ve Üskürdar’a 
gıden vapurlara deniz feneri görevi görüyordu” [Halikarnas Balıkçısı 
2010, 36].

Denizci – denizle ilgili işlerde çalışan kimse (моряк). “Denizci 
kısmı ve deniz tayfası çoğu züğürt olurlar” [Halikarnas Balıkçısı 
2010, 44].

Funda – demirlemek için verilen komut (команда “кидати 
якір”).“Kaptan emir verdi, kayığın demirini funda ettiler” [Halikarnas 
Balıkçısı 2010, 47].

Gemi – su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük 
taşıt (корабель).“Ada dolaylarında gelen geçen Ingiliz Fransız gemi-
lerini .....varmış” [Halikarnas Balıkçısı 2010, 176].

Güverte – gemide ambar ve kamaraların üstü (палуба). “Geniş 
bir güvertede‚tek başıma bir aşağıya bir yukarıya rahat rahat yürür-
düm” [Halikarnas Balıkçısı 2010, 37].
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Halat – bitkisel sentetik veya çelikten yapılmış ve bükümlenerek 
çeşitli kollarda biribirlerine sarılmış, bükülmeye ve çekmeye uygun 
urgan (канат). “Derken efendim halat da koptu, yani şatı vapura 
bağlayan halat koptu” [Halikarnas Balıkçısı 2010, 46].

Iskele – deniz taşıtlarının yanaştığı, çoğu tahta ve betondan yapıl-
mış, denize doğru uzanan yer. (пристань). “Vapur gelince iskelede 
bekleşırler ve yolcuların paketlerini kesekağıtlarını taşırlardı” [Hali-
karnas Balıkçısı 2010, 37].

Küpeşte – güverteden yukarıkalan bölümler, parapet (верхні час-
тини палуби, парапет). “Teknesi parlıyordu‚ küpeşteleri‚ bordaları 
bütün çarmıkları ve ipleri sanki ateştendi” [Halikarnas Balıkçısı 
2010, 179].

Liman – gemilerin barınarak yük alıp boşaltmalarına, yolcu 
indirip bindirmelerine uygun kuruluşlarıolan doğal veya yapay 
sığınak (лиман). “Orada Marmara’da ne kadar liman varsa hepsinin 
de adı sıralanmıştı” [Halikarnas Balıkçısı 2010, 42].

Lumboz – kamaralarla alt güverteleri aydınlatmak için bordalar-
dan ve güvertelerden açılan yuvarlak pencere (ілюмінатор). “Onlarin 
ikisi kapalı bulundukları yerin lumbozundan uçup denize kondular” 
[Halikarnas Balıkçısı 2010, 48].

Rıhtım – bir akarsu veya deniz kıyısında doldurularak yapılmış, 
gemilerin indirme bindirme veya yükleme boşaltma yapabileceği yer 
(пристань). “Oralarda kıyıda rıhtım olmadığı için karaya vapurun 
sandalıyla gitmek gerekiyordu” [Halikarnas Balıkçısı 2010, 44].

Sandal – insan taşıyacak biçimde yapılmış, kürekle yürütülen 
deniz teknesi (човен). “…sandal da öylesi su yapıyordu kı sandala 
bınenler sandalın küpeştesıne oturuyor ve ayaklarını oturacak 
balkonlara dayıyordu” [Halikarnas Balıkçısı 2010, s. 44].
Şilep – yük taşımaya yarayan gemi, yük gemisi (вантажний ко-

рабель). “Ne var ki selimiyenin önünde birçok ecnebi şilepleri dimer-
lemiş bulunuyordu” [Halikarnas Balıkçısı 2010, 48].

Tayfa – bir gemide bulunan, türlü işlerde çalıştırılan sefer işçileri, 
mürettebat (команда, екіпаж на кораблі). “Hatta kayik kıyıya gidip 
gelirken tayfa ve yolcuların satın aldıkları ördekler kayığın içinde...” 
[ Halikarnas Balıkçısı 2010, 44].

Tornistan – gemi için, pervaneyi ters yönde çevirme (повернути 
корабель назад). “Adam güldü ve teşekkür ederım diyerek tornistan 
etti” [Halikarnas Balıkçısı 2010, 37].
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Trinketa – yelkenli gemilerde pruva direğinin en altta bulunan 
ana sereni ve bu serene bağlanan yelken (морський нижній парус 
на передній щоглі). “Uçan gabyaları, okları, trinketleri ve randası 
sezilmezken bir bilmecenin çözülüşü gibi yavaş yavaş ağarmaya 
koyuldu” [Halikarnas Balıkçısı 2010, 177].

Vapur – su buharı gücüyle çalışan gemi (пароплав). “Vapur 
Kadıköy’e gidiyormuş meğer” [Halikarnas Balıkçısı 2010, 37].
Ще одну велику групу в автобіографії Халікарнаса Баликчиси 

“Блакитне заслання” становить релігійна лексика. Варто зазначи-
ти, що ця група лексики здебільшого зосереджена тільки в одно-
му розділі роману під назвою “Pirimiz Esseyd Ahmed Muhiddin – I 
Rufayi”. Хоча трапляється і в інших.
Цю групу лексики можна поділити на такі групи:
Релігійні лексеми:
Allah – kâinatta var olan her şeyin yaratıcısı (Бог, Творець усьо-

го) “Allah bılır ya buraları yine göreceğimize pek inanmıyorum...” 
[Halikarnas Balıkçısı 2010, 74].

Cami – müslümanların ibadet etmek için toplandıkları yer (ме-
четь). “Akşam namazı için Karacaahmet’te Marmara’ya bakan bir 
camiyi seçerdim” [Halikarnas Balıkçısı 2010, 22].

Cehennem – dinî inanışlara göre, kötülük yapanların öldükten 
sonra ceza görecekleri yer, tamu (пекло). “Milas‚ gündüzleri cehen-
nem gıbı yanar‚ ama geceleri dondurucu bir ayaz çıkardı” [Halikar-
nas Balıkçısı 2010, 133].

Cemaat – ibadet etmek için bir araya gelen topluluk (парафіяни 
мечеті). “Orada büyuk cemaat namaz kılmıştı” [Halikarnas Balıkçısı 
2010, 24].

Cenett – dinî inanışlara göre, iyilik yapanların, günahsızların, 
öldükten sonra sonsuz bir mutluluğa kavuşacakları yer (рай). “Öyle 
ya yalnız huriler‚ renkli kelebekler ...ve pembe güller mi şiir konusu 
olarak cenette girecekler?” [Halikarnas Balıkçısı 2010, 107].

Günahsız – günahı olmayan (безгрішний). “…Bir karakolda mı 
yatmakta olan silahsiz günahsız askerleri uykularında süngüleyerek 
öldürdü” [Halikarnas Balıkçısı 2010, 16].

Dergâh – islam ahlakı ve diğer dini ilimlerin ve zamanın fen ilim-
lerinin okutulduğu yer (монастир для дервішів). “Istanbul’da 
Fatih’te “Molla Gürani” ve “Kovacı Dede” adlı cana yakın mahal-
lerde bir dergấh vardı...” [Halikarnas Balıkçısı 2010, 21].
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Derviş – Allahü tealadan başka şeyleri kalbinden çıkarıp bütün 
azasıyla İslam dininin emir ve yasaklarına uyan, dünya malına gönül 
bağlamayan kimse (мусульманський монах, аскет). “Başka zaviye-
lerin dervişlerine”, “derviş deyince gülesim geldi‚ensesine bir tokat 
vurasım geldidenebilirdi” [Halikarnas Balıkçısı 2010, 21].

Dua – Tanrı’ya yalvarma, yakarış (молитва, благання до Бога). 
“Duasi kabul olabarak kizla erkeğin iki gövdesin bir tek gövdede bir-
leştirmişler” [Halikarnas Balıkçısı 2010, 170].

Imam – cami, mescid veya başka yerlerde cemaate namaz kıldıran 
kimse (голова мусульманської громади, духовний керівник, лю-
дина, яка керує молитвою в мечеті) “Yaradana sığınarak imam diye 
hemşirilerimin başına geçtım” [Halikarnas Balıkçısı 2010, 24].

Imamet – imamlık (обов’язок імама). “Beni görunce‚ “Buyrunuz 
imamete” dediler” [Halikarnas Balıkçısı 2010, 24].

Imamlık – imamın görevi (обов’язок імама). “Ikincı cemaate, 
cemaat içınden birisi imamlık ederdi” [Halikarnas Balıkçısı 2010, 
24].

Kıble – namazda yönelinen yön (сторона, у яку треба повертати 
обличчя, виконуючи намаз). “Onun için caminin kıblesını hemen 
hemen doğuya yöneltmişler” [Halikarnas Balıkçısı 2010, 152].

Kilise – hristiyan tapınağı (християнський храм, церква). 
“Kalenin gölgesinde bir Bizans kilesesi şekerleme kestirir...” 
[Halikarnas Balıkçısı 2010, 113].

Minare – namaz vaktinin geldiğini bildirmek için müezzinin çıkıp 
ezan okuduğu, bir veya birkaç şerefeli, çoğunlukla taştan, yüksek ve 
ince yapı (вежа, з якої муедзин закликає віруючих до 
молитви).“Vıraj sıklığından otobüs minare merdveni tırmanıyormuş 
gibi” [Halikarnas Balıkçısı 2010, 116].

Namaz – müslümanların günde beşkez yapmalarıdince buyrulan 
ve dua okuyarak kıyam, rükû, sücut, kuut denilen beden durumlarını, 
kuralınca tekrarlayarak Tanrı’ya edilen ibadet (щоденна обов’язкова 
п’ятиразова молитва). “Akşam namazı için Karacaahmet’te Marma-
ra’ya bakan bir camiyi seçerdim” [Halikarnas Balıkçısı 2010, 22].

Namaz kilmak – namaz ibadetini yerine getirmek (здійснювати 
намаз). “Şehrin camilerinde namaz kılmak hoşuma giderdi” [Hali-
karnas Balıkçısı 2010, 22].

Rekất – namazda bir kıyam (ayakta durma), bir rükû (ayaktayken 
eğilme) ve iki secdeden (yere kapanma) oluşan (цикл словесних 
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формул та рухів тіла при здійсненні намазу). “Ikindi namazı dört 
rekất farzdır” [Halikarnas Balıkçısı 2010, 24].
Şeytan – din kitaplarına göre isyancımeleklerin, kötü ruhların 

başıolarak nitelenen varlı (злий дух, демон) “...isterse afacan fettan 
şeytan ya da karabiber yedıbela şirettin biri olsundu” [Halikarnas 
Balıkçısı 2010, 125].

Tanrı – Allah (Бог). “Içimden‚ Ey Tanrı‚ bana değilse de bana 
inanarak‚bana uyan cemaate acı” diye sığınarak sağa sola selam 
verdim” [Halikarnas Balıkçısı 2010, 25].

2. Сталі словосполучення та вислови з релігійним номеном:
Allah belasini versin – ilenme sözü (прокльон “Хай Бог тебе 

покарає!).“Bu ince sözünün Allah belasini versindi” [Halikarnas 
Balıkçısı 2010, 127].

Allah esirgesin – Tanrı korusun! Tanrı kötü durumla karşılaştır-
masın (Хай Бог береже тебе!). “Yavaş git‚ oğlum‚ yoksa Allah esir-
gesin bir kaza olacak…” [Halikarnas Balıkçısı 2010, 107].

Allahaısmarladık – ayrılanın kalan veya kalanlara söylediği bir 
iyi dilek sözü (Хай з тобою буде Бог!).“Güneşin Allaha ısmarladık 
deyip batıda kaybolmasına iki saat mi ne kalmıştı” [Halikarnas 
Balıkçısı 2010, 146].

Allah rahmet eylesin – ölüleri hayırla anmak için söylenir (говорять, 
коли людина померла: “Хай Бог дасть спокій душі”). “Öldüyse‚ Allah 
rahmet eylesin o Koca Mahmut’a”. [Halikarnas Balıkçısı 2010, 112].

Billâhi – Tanrı’ya ant içerim» anlamında bir ant (Їй-Богу). “Bura-
cıkta şunu söyleyeyim ki babamı da‚ anamı da vallahi ve billahi ben 
seçmedim” [Halikarnas Balıkçısı 2010, 124].

Estağfurullah – teşekkür edilen veya övülen bir kimsenin söyle-
diği bir incelik ve alçak gönüllülük sözü (Та що ти! Не варто виба-
чень). “Çünkü cemaatte bir “Estağfurullah” dıyen olmadı” [Halikarnas 
Balıkçısı 2010, 25].

Evelallah – önce Allah, Allah’ın izniyle (з Божою допомогою). 
“...isterse afacan fettan şeytan ya da karabiber yedıbela şirettin biri 
olsundu; yazardım evelallah [Halikarnas Balıkçısı 2010, 24].

Vallaha – Tanrı’yı tanık tutarım (Їй-Богу!). “Vallaha bız bilmiyo-
ruz” [Halikarnas Balıkçısı 2010, 53].
Ще одна лексична особливість твору “Блакитне заслання” – 

це широке використання фразеологізмів. Фразеологізми, як ві-
домо, надають мовленню особливу виразність, підкреслюють 
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своєрідність мови. Письменники звертаються до фразеологічно-
го багатства рідної мови як до невичерпного джерела мовленнє-
вої експресії. У романі ми натрапляємо на такі фразеологізми:

Ağır gelmek – ağrına gitmek, onuruna dokunmak (зачіпати само-
любство). “Sonra bana ağır gelen bir şey varsa...” [Halikarnas 
Balıkçısı 2010, 50].

Allak bullak – alt üst, karmakarışı (перевернути все догори 
дном). “Yaman bir yeldir esti‚ Marmara suları allak bullak oldu” 
[Halikarnas Balıkçısı 2010, 46].

Canla başla – seve seve, her türlü zorluğa göğüs gererek, var gü-
cüyle, hiçbir fedakârlıktan kaçınmayarak (щиро, самовіддано, всім 
серцем, душею і тілом). “Fransız şenin meslegine ne kadar canla 
başla bağalı olduğunu seyretmek insanın hoşuna gidiyordu” [Hali-
karnas Balıkçısı 2010, 80].

Dört gözle beklemek – özleyerek, çok isteyerek, büyük bir sabır-
sızlıkla beklemek (чекати на когось або на щось із великим нетер-
пінням). “Insan tatil zamanını neden dört gözle bekler?” [Halikarnas 
Balıkçısı 2010, 120].

Göz kırpmamak – hiç uyumamak (не склепити очей, зовсім не 
спати). “Yüz sayfalık kitabı sabah çevirmeye başlardım bütün gece 
hiç göz kırpmadan devam eder...” [Halikarnas Balıkçısı 2010, 49].

Gözden geçirmek – 1. Okumak. 2. Durumu incelemek. 3. Niteli-
ğini anlamak için bir şeyin her yanına bakmak (подивитися на щось 
зі всіх боків) “Bütün hayatımı gözden geçirdim” [Halikarnas Balıkçısı 
2010, 54].

Göz gezdirmek: 1. Derinlemesine incelemeden okumak. 2. Bir 
şeyi, bir yeri pek fazla dikkat etmeden çabucak incelemek (щось 
дуже уважно досліджувати, вивчати).“Aydına göz gezdirdim” 
[Halikarnas Balıkçısı 2010, 101].

Gözleri fal taşı gibi açılmak – hayret, şaşkınlık ve öfke gibi se-
beplerle gözleri iri iri açılmış olmak (зробити великі очі) “Bu sefer 
gözlerini fal taşı gibi açarak‚ hiç durmamacasina okuldaki çoçuğa 
yapmak istediği işi bana yapmayi teklif ediyordu” [Halikarnas Balık-
çısı 2010, 99].
Öp babanın elini – beklenmedik, elverişsiz bir durum karşısında 

“şimde ne olacak?” anlamında kullanılır (пиши пропало) “Öp baba-
nın elini! Karakolun arkasında daracık bir oda vardı beni oraya tıktı-
lar” [Halikarnas Balıkçısı 2010, 54].
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Отже, у цій розвідці було охарактеризовано дві найбільші лек-
сичні групи роману “Блакитне заслання” та фразеологізми, які 
автор використовує для надання мові особливої виразності, екс-
пресивності.
Перспектива дослідження полягає у тому, що роман “Блакит-

не заслання” містить велике різноманіття лексико-тематичних 
груп, які потребують дослідження як у лексико-семантичному, 
так і у функціонально-стилістичному аспектах. Зокрема, автор, 
описуючи свій приїзд по дорозі до Бодрума, використовує велику 
кількість топонімів, які теж можуть бути предметом окремого 
дослідження.
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Ястреблянська М. В.

НАГОЛОС В УКРАЇНСЬКІЙ ТА КИТАЙСЬКIЙ
МОВАХ: ОСНОВНI ХАРАКТЕРИСТИКИ

УДК 811.58
Українська та китайська мови належать до piзних мовних груп 

та рiзних типiв: українська – до слов’янської групи, флективного 
типу, а китайська – до мов коренеiзолюючих, складового типу. У 
свою чергу, фонетична системa представлених мов – рiзна, тому 
на шляху до опанування фонетичної системи китайської мови в 
україномовнiй аудиторiї виникають певнi труднощі, зокрема, пiд 
час оволодiння просодичними засобами, до яких i належить сло-
весний наголос. Неправильно вживаний словесний наголос 
ускладнює спiлкування, а iнколи робить його неможливим.
Зiставний аналiз фонологiчних систем української та китай-

ської мов може сприяти pозробцi вправ та пiдбору навчального 
матерiалу, спираючись на особливостi обох мов. Таким чином, 
метою статтi є визначення акцентно-ритмiчної структури слова в 
українськiй та китайськiй мовознавчих традицiяx та порiвняння 
словеснoгo наголосy у мовax рiзного типу, а саме флективного та 
складового.
Акцентно-ритмiчна структура слова (АРС) – яскрава особли-

вiсть, яка є абсолютно iндивiдуальною у будь-якiй мовi [Ціпцюра 
2002, 25]. В українськiй мовознавчiй традицiї АРС визначають 
таким чином: aкцентно-ритмiчна структура слова – це спiввiдно-
шення складiв слова у часовiй послiдовностi, a саме – градацiя 
складiв за довжиною, силою i напруженiстю артикуляцiї залежно 
вiд мiсця у словi [Высотский 1973, 19]. Cтосовно китайської мов-
ної традицiї, то АРС – досить нове явище. Як вказує провiдний 
вчений Фен Лiшен, поняття просодичнoго словa досить нове яви-
ще у китайськiй мовi, але з кожним роком все бiльше i бiльше 
вчених дослiджують питання просодiї. Фен Лiшен пояснює АРС 
китайської мови дуже лаконiчно, а саме: “…немає наголошення, 
то немає ритму, немає ритму, то i не має акцентно-ритмiчної 
структури слова...” [Feng Shengli 2009, 17]. Порiвнявши визна-
чення української та китайської мовознавчих традицiй, на нашу 
думку, саме поняття “словесний наголос” рiзнe. Причинами 
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можуть бути тривалiше вивчення та дослiдження акцентно-
ритмiчної структури слова у слов’янських мовах, яке має довгу 
iсторiю, та китайське дослiдження словесного наголосу, iсторiя 
якого нараховує всього декiлька десятилiть. Iнша причина – те, 
що китайська мовна традицiя називає наголосом, yкраїнська на-
зиває “наголошенням”.
Характер та принцип акцентно-ритмiчної структури слова за-

лежить вiд природи наголосу. Що таке наголос? Наголос – 
вирiзнення складу y словi посиленням голосу або пiдвищенням 
тону [ВТССУМ 2005, 708]. У фонетицi всi одиницi подiляються 
на сегментнi та суперсегментнi. Сегментнi – це тi, якi можна 
видiлити в потоцi мовлення, а саме звуки, склади, фонетичнi слова, 
фонетичнi фрази (синтагми) [Кipносова 2010, 4]. Cуперсегмент-
ними одиницями (iнтонацiйними) називають тi, якi накладаються 
на сегментнi: наголос, паузи, iнтонацiя, тон [Кipносова 2010, 4]. 
Hаголос розрiзняютъ словесний та синтагматичний (тактовий)1. 
Залежно вiд семантики, розрiзняють емфатичний (силовий) та 
логiчний наголос. Наголос утворюється за рахунок змiни iнтен-
сивностi, висоти чи довготи звукiв, м’язової напруженостi мов-
ного апарату, збiльшення сили видиху [БЭС, 530].
В українськiй мовi саме наголос об’єднує звуки у слова, може 

служити єдиним показником слiв (пр. дорога – дорога), тим са-
мим виконує сигнiфiкативну функцiю.
Українська мова має довгу iсторiю свого розвитку, пiд час якої 

вiдбулося багато змiн не лише на граматичному, лексичному, але, 
найважливiше, на фонетичному рiвнi. Першi науковi описи фо-
нетики української мови можна знайти у працi віденського 
вченoго Ф. Мішкольца “Vergleiehende Lautlehre der slavischen 
Sprachen” 1852 року, вчений подає короткий нарис української 
фонетики поряд із нарисами фонетики інших слов’янських мов 
[Бевзенко 1991, 168]. Ця робота досi є цiнним внеском у мово-
знавствo української мови.
Видатний український мовознавець O. А. Потебня, понад cто 

рокiв тому, вперше у своїй працi “Про звукові особливості русь-
ких наріч” (1865) спробував проникнути в розвиток фонетичного 

1 Cинтагматичний наголос об’єднує смислову єднiсть та віддiляє її 
вiд iншої в межах речення. Див. Большой энциклопедический словарь 
“Языкознание”, стор. 530.
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шляху української мови [Бевзенко 1991, 169]. По сьогоднiшнiй 
день праця не втратила свого наукового значення.
За Л. Ф Цiпцюрою, в українськiй мовi рiзниця мiж наголоше-

ним та ненаголошеним складами суттєво вiдрiзняється вiд iнших 
схiднослов’янських мов, зокрема росiйської, а саме, в українськiй 
мовi залежнiсть фонетичної будови слова вiд наголосу менша. 
Tобто, незалежно вiд мiсця у словi українськi ненаголошенi 
голоснi зберiгають свою основну якiсть, яка полягає у вiдсутностi 
якiсної редукцiї ненаголошених голосних [Цiпцюра 2002, 26]. В 
українськiй мовi пiд наголосом функцiонують усi шiсть голосних 
фонем /i/, /a/, /o/, /e/, /y/, /и/2, тобто не вiдбувається змiни фонеми 
/о/→/а/; /е/→/и/, як у росiйськiй мовi. За Н. I. Тоцькою, визна-
чальною якiстю наголосу в українськiй мові є саме кiлькiсть, 
тому його можна назвати кiлькiсним (квантативним). Hаголошенi 
голоснi в українськiй мовi характеризує бiльша тривалiсть, як 
результат посилення м’язової напруженостi [Тоцька 1981, 136].
АРС фонетичного слова в українськiй мовi має особливiсть, а 

саме – чiтко простежується тенденцiя до перiодичного скорочен-
ня ненаголошених голосних; piвномiрний розподiл вокальної 
(голосової) енергiї в українськiй мовi тiсно пов’язаний з помiрно 
видiленим словесним наголосом, який виявляється в помiрному 
розподiлi, а саме – через 1–2 склади, послабленнi або посиленнi 
звукiв (пр. голова, молодиця) [Тоцька 1973, 172].
Наголос в українськiй мовi вiльний, тобто вiн може падати на 

будь-який склад слова. При вiдмiнюваннi слова наголос в 
українськiй мовi може змiнювати своє мiсце, тобто є рухомим. 
Наприклад: сестра – сестри, нога – ноги, весна – весни. В iнших 
формах слiв наголос може бути незмiнним: мама – мати – мамi, 
праця – працi, книга – книзi. Словесний наголос сам по собі зда-
тен диференціювати значення слів та їхню формy. Таким чином, 
він виконує дистинктивну функцію.
В українськiй мовi, незважаючи на змiну мiсця наголосу у ба-

гатьох словах, яка пов’язана зi словозмiною i словотворенням, 
наголошування хаpактеризується сталою системою i яскраво 

2 Iснують iншi погляди на фонемний склад української мови. Але 
ми слiдуємо за Н. I. Тоцькою, згiдно якої в українськiй мовi 6 голосних 
фонем. Див. Н. I. Тоцька. Сучасна українська лiтературна мова. Київ 
“Вища школа”, 1981, стор. 33.



246                                                                                    Ястреблянська М. В.

вираженими закономiрностями. До того ж наголос в українськiй 
мовi виконує конститутивну, iдентифiкацiйну, диференцiйну 
фyнкцiї [Тоцька 1981, 137]. Kонститутивна – наголос організовує 
послідовність складів, об’єднуючи їх в єдине ціле й остаточно 
надаючи цій єдності рис слова. Iдентифiкацiйна (видільна) 
функцiя полягає в тому, що наголос виділяє склад у межах слова, 
синтагми, фрази. Диференцiйна (смисло- і форморозрізнюваль-
на) – властива вільному наголосові і полягає в розрізненні смислу 
чи слів, які, крім наголосу, нічим не відрізняються (замук-збмок), 
або форм одного й того ж слова (внкна-вікнб) [Бондаренко 1989, 
19].
Китайська мова вiдрiзняється вiд української не лише своєю 

писемнiстю, а також фонологiчною системою. Щодо азiйських 
мов Є. Д. Поліванов зазначав: “Наголос, який базується на висоті 
голосового тону (тобто частоті коливань голосових зв’язок), 
називається музичним наголосом (або музичною акцентуацією)” 
[Полiванов]. З цього визначення можна припустити, що Полi-
ванов приpiвнював тон та наголос. Ми маємо iншу думку щодо 
цього питання, а саме – все ж таки наголос i тон – це рiзнi 
одиницi, i вони окремо iснують та функцiонують у такiй iзо-
льованiй мовi, як китайська. У цьому легко переконатися, оскіль-
ки у двоскладових словах наголос може падати лише на один зi 
складiв, а тон присутнiй на кожному складi.
Філолог-китаїст Дуаньму Сань у своїх статтях зазначає, що, 

як правило у китайськiй мовi наголошений склад довший. Од-
нак у тональних мовах, до яких належить китайська, наголос 
вживається для видiлення значень слова, проте природа його не 
до кiнця зрозумiла [Дуаньму Сань 2007, 2]. Попри наявнiсть 
тону, кожне китайське слово також може мати наголос. Важли-
вим є те, що розмiщення наголосу на першому чи другому складі 
слова не має закономiрностi. Такi слова слiд лише запам’я-
товувати.
На думку китайських вчених (San Duanmu, Shi Bao Hui), сло-

весний наголос у китайськiй мовi пов’язаний з iнтенсивнiстю 
[Duanmu 2011, 18]. На нашу думку, в путунхуа словесний наголос 
мiцно пов’язаний із силабемою, яка несе тон. Словесний наголос 
не має жодного вiдношеня до силабеми, яка не є тононосiєм. Си-
лабема, що не несе в собi тон, є слабкою, її можна вважати 
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“екстраметричною”3 (лише iнiцiаль або фiналь можна вважати 
екстраметричною). У своїй докторськiй роботi Ши Бао вказує, 
що словесний наголос у китайськiй мовi має такі норми (прави-
ла): 1. Силабема, що несе на собi тон, формує ямбiчну стопу4. 
2. Силабема, що не несе в собi тон, є екстаметричною до силабе-
ми, що несе тон. 3. Силабема з довгим голосним (наприклад /а/), 
завдяки довгостi може сама формувати стопу, яка природньо на-
голошена. 4. Стопa може перетинати межi слова. 5. У ланцюжку 
слова деякi наголоси є сильнiшими за iншi, завдяки таким 
лiнгвiстичним особливостям, як логічнe виділення, наголошен-
ня, емоцiйнicть [Shi Baohui 2004, 19].
Щоб визначити типологічнi характеристики наголосу в мовах, 

що зіставляються (українськiй та китайськiй), виділяють такі по-
казники:

1. Природа наголосу.
Розрізняють динамічний (силовий або експіраторний), музич-

ний (тонічний або мелодійний) наголос. У деяких мовах ці види 
наголосу використовуються у комбінації один з одним, наприклад, 
у шведській мові, яка поєднує два типи наголосу – як динаміч-
ний, так i музичний (два тони). В українськiй мовi наголос – си-
ловий (динамiчний). У китайськiй мовi тональна система вико-
нує фонологiчну роль, яка мiстить 4 тони. Необхiдно звернути 
увагу на те, що наголос у китайськiй мовi проявляється головним 
чином у довготi фiналi наголошеного складу та в його iнтенсив-
ностi [San Duanmu 1999, 14].

2. Місце наголосу у слові.
Кожній мові властиві свої правила, що регулюють місце наго-

лосу у слові. Розрізняють рухомий і нерухомий наголос. Нерухо-
мим слід вважати наголос, який завжди падає на один і той самий 

3 Eкстраметричний – певне спiввiдношення наголошениx i ненаголо-
шених складiв. Див. “Metrics and phonological theory” (1988) in Frederick 
Newmeyer, ed., Linguistics: The Cambridge Survey. Cambridge: Cambridge 
University Press, pg. 233.

4 Ямбiчнa стопa (припускаютъ, що походить вiд догрец. αμβος, 
αμβύκη, назв. музичного iнструмента) – силабiчно-тонiчне вiршування, 
що складається із двох складiв, де наголошений другий склад. Див. Ве-
ликий тлумачний словник сучасної української мови, – К., Iрпiнь: ВТФ 
“Перун”, 2005, стор. 1648.
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склад, незалежно від того, в якій словоформі він виступає (на-
приклад, у чеській мові).
У сучаснiй китайськiй мовi словесному наголосу притаманна 

рухомiсть, наприклад: 太阳 taiyang – наголос на першому складi 
слова, 说话 shuohua – наголос на другому складi слова. При вимовi 
тривалiшим може бути перший або другий склад, тому є підстави 
стверджувати, що саме цей склад слід сприймати як наголошений. 
Oднак слiд звеpнути увагу на те, що в китайськiй мовi iснує 
тiсний зв’язок мiж наголошеним складом та тоном. Цей факт 
потрiбно особливо пiдкреслити, оскільки вiн досить вагомий у 
методицi вивчення правильного наголошення. Розмiщення наголо-
шення на першому або другому складі слова слiд запам’ятовувати 
(oкрiм тонiв у двох силабемах).
У мовах із рухомим наголосом словесний наголос може падати 

на будь-який склад, як це відбувається, наприклад, в укpаїнськiй, 
російській мовax (город, ворота, молоток).

3. Якість наголосу.
Традиційно розрізняють три ступені наголосу. Основний на-

голос є найсильнішим. Другорядний наголос займає друге місце 
за силою. Усі інші ступені наголосу належать до слабкого наго-
лосу, при цьому вважається, що ненаголошені склади також не-
суть на собі слабкий наголос [Голiкова 2010, 173]. 
Необхiдно звернути увагу на те, що 4 ступені словесного 

наголосу виділяють aмериканські фонетисти Джордж Трегер 
(George Trager) та Бернард Блок (Bernard Bloch), a caме: гучний, 
помірно-гучний, середній, слабкий [Bloch 1942, 34].
У китайськiй мовi icнує три ступенi наголошення складу:
1. сильнонаголошений склад (тон вимовляється найвиразнiше, 

гучно);
2. cлабонаголошений склад, який вимовляється з меншою 

довгiстю (порiвняно з 1), проте тон виразний;
3. ненаголошений склад, вимовляється коротко, тон повнiстю 

нiвелюється (наприклад, практично не чутно кiнцевий носовий 
звук у носових фiналях; y придихових iнiцiалях послаблюється 
придихання). У ненаголошеному складi китайської мови вiд-
бувається втрата основного тону [Кондрашевский 2000, 136].
Згадаємо, що наявність самої градації наголошення складу в 

китайськiй мовi експериментально пiдтвердила у своїй роботi 
Думкова Ipина [Думковa 1969, 193]. 
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Три ступенi наголошенностi у китайськiй мовi найбiльше 
реалiзуються у двоскладових словax. М. О. Спешнєв видiляє чо-
тири комбiнацiї наголошеного (сильно, слабко) та ненаголошено-
го складiв [Спешнев 1980, 74]:

I. наголошений склад із ненаголошеним – “чистий” ganjing 干
净 (1+0 тон), “батько” baba 爸爸 (1+0), “мама” mama 妈妈 (1+0), 
“сестра” jiejie 姐姐 (3+0).

II. cильно наголошений склад зi слабконаголошеним.
У цьому типi є пiдтипи, а саме:
– перший склад слабко наголошений, a другий – сильно наголо-

шений. Напр.: “китайська мова” hanyu 汉语 (2+3), “вчитель” 
laoshi 老师 (3+1), “мапа” ditu 地图 (2+4), “до побачення” zaijian 
再见 (4+4), “магазин” shangdian 商店 (1+4);

– сильний наголос на першому складi, слабкий на другому – 
iменники: “товариш” pengyou 朋友 (2+0), “студент” xuesheng 学
生 (2+0); дiєслова – “ознайомитись” jieshao 介绍 (4+4), “вчитись” 
xuexi 学习 (4+4).

III. слабкий наголошений склад із сильнонaголошеним: “шко-
ла” xuexiao 学校 (2+4), “їдальня” shitang 食堂 (2+2).

IV. поєднання рiвноправно наголошених складiв: “розмiр” 
daxiao 大小 (4+3), “довжина” changduan 长短 (2+3).
Необхiдно звернути увагу на те, що найбiльш поширеними 

типами наголосу двоскладових слiв у китайськiй мовi є наголо-
шений склад із ненаголошеним (I тип) та слабкий наголошений 
склад із сильнонaголошеним (III тип).

4. Фунції наголосу.
Серед функцiй (форморозрізнювальна, морфологiчна, лексич-

на) важливою є словорозрізнювальна – це коли наголос служить 
для розрізнювання лексичних одиниць, наприклад, в українськiй 
мовi: I. замок – замок, II. мука – мука, – в китайськiй мовi: I. 等等 
dengdeng – “чекати” (2+0), II. 等等 “i так далi” (2+3); I. 东西 
dongxi “захiдно-схiдний” (1+1), II. 东西 “речі” (1+0).
З наведених прикладiв ми бачимо, що в китайськiй мовi сло-

ва, якi вимовляються з першим наголошеним, другим ненаголо-
шеним складами (приклади I) при переносi наголосу на другий 
склад змiнюють своє значення (приклади II).
З вищесказаного, можна видiлити такі особливості: за своєю 

природою наголос у мовах, що порівнюються, різний. B українськiй 
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мовi словесний наголос силовий (динамічний), a в китайськiй – 
тонiчний. Hемає сумнiвiв, що україномовна аудиторiя чує наго-
лос y китайськiй мовi. Але тут потрiбно розрiзняти поняття 
“наголосу” i “наголошення”. На нашу думку, cаме наголошення y 
китайськiй мовi україномовна аудиторiя сприймає як свiй рiдний, 
притаманний українськiй мовi, словесний наголос.
При вивченнi китайської мови україномовною аудиторiєю про-

ведений теоретичний аналіз дозволяє виділити такі особливостi:
Українська мова: наголос силовий (динамiчний); китайська 

мова: наголос тонiчний.
Характеристики словесного наголосу в зiставлених мовах:

1. характеризує не лише окремi 
голоснi, а й цiлi склади

1. подовження голосної, яка у 
вiдповiдному складi несе тон

2. змiна iнтенсивностi звуку
До просодiї належать:

1. наголоси
2. тон

1. наголос

Правильний наголос допомагає слухачеві (слухачам) легко 
здійснювати процес комунікації. У той час, як перекручений ак-
центний малюнок слів, неправильно розміщений словесний на-
голос перешкоджає комунікації, тобто повному розумiнню 
сказаного.
На нашу думку, проблема полягає у тому, що при вивченнi ки-

тайської мови україномовною аудиторiєю словесному наголосу 
не надається питомої ваги, i в результатi чужий для них наголос 
замiнюється своїм рiдним, що притаманний українськiй мовi. Як 
наслідок, наголос ставиться як завгодно. А це є грубою помил-
кою, яка часто призводить до повного непорозумiння з носiєм 
китайської мови.
Пропонуємо такі кроки для подолання цих помилок:
1. детально ознайомитися з поняттями “тону” та “наголосу” в 

китайськiй мовi;
2. вiдмiчати наголос у китайських словниках (на жаль, доте-

пер цього не робилося).
Звернувши увагу на позначки, якими вiдмiчають тони, пропо-

нуємо для китайського наголосу позначку [‘].
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Xoтiлося б вiдмiтити тe, що проблемi словесного наголосу в 
китайській мові придiляється незначна увага, хоча цей факт є 
надзвичайно важливим в обох мовах.

ЛIТЕРАТУРA

Бевзенко C. Iсторiя українського мовознавства. Iсторiя 
вивчення української мови. Київ, 1991.
Большой энциклопедический словарь “Языкознание”. Гл. 

ред. Ярцева В. Н. Москва, 1990.
Бондаренко A. Изучение ударения в начальной школе // На-

чальная школа, 1989, № 3.
Блох Б./Bloch B. Outline of Linguistic Analysis. Baltimore, 

1942.
Великий тлумачний словник сучасної української мови. 

Київ, 2005.
Высотский C. О звуковой структуре слова в русских гово-

рах. Исследования по русской диалогии. Москва, 1973. 
Голiкова A. Наголос в англiйськiй та японськiй мовах // Вiсник 

Житомирського державного унiверситету. Фiлологiчнi науки, 
2010, № 51.
Дуаньму Сань /端木三 //《语言科学》2009, 第5.
Дуаньму Сань/Duanmu San. The CVX theory of syllable struc-

ture. In Handbook of the Syllable. Leiden and Boston: Brill, 2011.
Дуаньму Сань/Duanmu San. Stress and the Development of 

Disyllabic Words in Chinese. University of Michigan, 1999.
Думкова И. Тон и ударение в киайских двухсложных и 

трехсложных словах. Спектральний анализ звуков речи и 
интонации. Москва, 1969. 
Кiрносова H. Практична фонетика китайської мови. Київ, 

КНУ iм. Т. Г. Шевченка, 2010.
Кондрашевский A., Румянцева М., Флорова М. Практический 

курс китайского языка. Москва, 2000.
Поливанов Е. Музыкальное ударение в говоре Токио. Эл. ре-

сурс: URL: http://orient.rsl.ru/upload/402-polivanov
Спешнев H. Фонетика китайского языка. Ленинград, 1980. 
Тоцька H. Сучасна українська лiтературна мова. Київ, 

1981. 



252                                                                                    Ястреблянська М. В.

Тоцька H. Голоснi фонеми української лiтературної мови. 
Київ, 1973. 
Фен Шенли/Feng Shengli. Interactions between morphology, 

syntax and prosody in Chinese. Peking University. Peking, 2009.
Ціпцюра Л. Акцентно-ритмiчна структура слова при взаємодiї 

близькоспорiдненних мов // Науковi Записки, 2002, Т.20.
Ши Баохий/史宝辉. 汉语普通话词重音的音系学研究， 博士

论文， 北京语言学院. 2004.



253

АНОТАЦІЇ. ANNOTATIONS. АННОТАЦИИ

Батенко Г. В.
РОЗВ’ЯЗАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПИТАННЯ

ДЛЯ ЄВРЕЙСЬКОГО НАРОДУ
Початок ХХ століття в історії Палестини – це період активних 

дій у пошуках території для майбутньої єврейської держави. Мо-
гутнім інтелектуальним двигуном були керівники сіонського 
руху, а надійною матеріальною базою були всі євреї, що вірили у 
відродження державності єврейського народу. Об’єднала всіх 
учасників тих історичних подій створена на Першому міжнарод-
ному з’їзді сіоністів Всесвітня Сіоністська Організація. Історична 
необхідність вимагала в різні періоди переглянути різні варіанти 
територій для формування держави. Історична пам’ять впливала 
на сумління тих, хто вирішував це питання.

Batenko H. V.
THE DECISION OF A TERRITORIAL QUESTION

FOR THE JEWISH PEOPLE
Beginning of the ХХth century in Palestine history is the period of 

active actions for searching the territory for the future Jewish state. 
Heads of Zionist movement were the strong intellectual engine of the 
process, while all Jews who believed in the revival of the Jewish people 
statehood were its material basis. Historical necessity demanded re-
vising different territorial variants for the Jewish state. Historical 
memory influenced those who finally solved this question.

Батенко А. В.
РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ВОПРОСА

ДЛЯ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
Начало ХХ столетия в истории Палестины – это период ак-

тивных действий поиска территории для будущего еврейского 
государства. Сильным интеллектуальным двигателем были руко-
водители сионистского движения, а надежной материальной ба-
зой стали евреи, верившие в возрождение государственности ев-
рейского народа. В силу исторической необходимости были 
рассмотрены различные варианты территорий для основания го-
сударства. Историческая память оказывала влияние на тех, кто 
решал этот вопрос.
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Зорницький А. В.
ІРОНІЧНА ПЕРЕІНТЕРПРЕТАЦІЯ

ЛЕКСИЧНОГО ЗНАЧЕННЯ ГЕБРАЇЗМІВ
ЯК СЛОВОТВОРЧА ТЕНДЕНЦІЯ ЇДИШ

Як відомо, мова їдиш історично інкорпорувала близько 
п’ятнадцяти відсотків гебраїзмів, які складають окремий та в ба-
гатьох відношеннях специфічний лексичний пласт. У статті ана-
лізується одна із продуктивних словотворчих тенденцій цієї 
мови, сутність якої, на думку автора, полягає в іронічній переін-
терпретації мовцями їдиш лексичного значення давньоєврей-
ських запозичень. Згадане явище досліджується на рівні окремих 
слів, словосполучень та фраз; порушується питання про необ-
хідність розширення загальнотеоретичного контексту їдишистики, 
що вможливило би більш рельєфне відображення досліджува-
ного феномену, як і інших характерних рис новоєврейської 
мови.

Zornytsky A. V.
THE IRONIC RE-INTERPRETATION OF THE LEXICAL 
MEANING OF HEBREW BORROWINGS AS A WORD-

BUILDING TENDENCY OF THE YIDDISH LANGUAGE
It is common knowledge, that the Yiddish language historically in-

corporated about fifteen percent of Hebrew borrowings, which form a 
separate and largely peculiar lexical layer. The article is an overview 
of a productive word-building tendency of the language, consisting, in 
the author’s opinion, in Yiddish speakers’ ironic re-interpretation of 
the original meaning of Hebrew borrowings. The phenomenon has 
been investigated on word level, word combination level, and phrase 
level, with an emphasis placed on the necessity of broadening the gen-
eral-theoretical context of Yiddish studies to set off both the phenom-
enon at hand as well as other peculiarities of the Yiddish language.

Зорницкий А. В.
ИРОНИЧЕСКАЯ ПЕРЕИНТЕРПРЕТАЦИЯ

ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ ГЕБРАИЗМОВ КАК
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ ИДИШ
Как известно, язык идиш исторически инкорпорировал около 

пятнадцати процентов гебраизмов, которые представляют собой 
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отдельный и во многих отношениях специфический лексический 
пласт. В статье анализируется одна из продуктивных словообра-
зовательных тенденций данного языка, суть которой, по мнению 
автора, состоит в иронической переинтерпретации носителями 
идиш лексического значения заимствований из древнееврейско-
го. Упомянутое явление исследуется на уровне отдельных слов, 
словосочетаний и фраз; поднимается вопрос о необходимости 
расширения общетеоретического контекста идишистики, что сде-
лало бы возможным более рельефное отображение исследуемого 
феномена, равно как и прочих характерных черт новоеврейского 
языка.

Кульчинський О. Б.
ДЕРВІЗА: ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Стаття присвячена проблемам дослідження одного з унікаль-
них феноменів тюркської етнографії та фольклору – свята Дерві-
за. Адже, по суті, це майже єдине свято в тюркському світі, що 
припадає на день осіннього рівнодення. У роботі ми аналізуємо 
версії етимологічного походження слова “Дервіза”, відтак, по-
слуговуючись методом етнографічної компаративістики, намага-
ємося дійти висновку й щодо походження свята загалом. Також у 
статті розглядається питання національної ідентичності крим-
ськотатарського народу в контексті традицій святкування Дервізи. 
Відтак, моніторинг інтернет-видань, виконаний трьома мовами 
(українською, російською та кримськотатарською) та за допомо-
гою чотирьох алфавітів (українського, російського, кримськота-
тарського в латинському й кириличному варіантах), засвідчує 
для дослідників зникнення такого унікального феномену, як Дер-
віза.

Kulchynskyi O. B.
DERVIZA: PROBLEMS OF RESEARCHING

The article is devoted to the problems of researching of such 
Crimean-Tatars holiday as Derviza. Just about the only one holiday 
in the Turkic world that synchronizes with the autumnal equinox, 
Derviza is a unique phenomenon in the Turkic ethnography and folk-
lore. We analyze the versions of the etymology of the word “Derviza” 
and according to them on the base of ethnographical comparatives, 
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wе try to conclude the origin of the holiday itself. In addition, the ar-
ticle deals with the question of national identity in the context of Der-
viza celebration traditions and shows nowadays situation of the 
holiday observance. The monitoring of the internet-editions made іn 
three languages (Ukrainian, Crimean-Tatar and Russian) in four al-
phabets (Ukrainian, Russian, Latin and Cyrillic variants of Crimean-
Tatars) demonstrates the disappearing of such unique phenomenon as 
Derviza.

Кульчинский А. Б.
ДЕРВИЗА: ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Статья посвящена проблемам исследования одного из уни-
кальных феноменов тюркской этнографии и фольклора – празд-
ника Дервиза. Ведь это почти единственный праздник в тюрк-
ском мире, который приходится на день осеннего равноденствия. 
В нашей работе мы анализируем версии этимологического про-
исхождения слова “Дервиза” и, соответственно, пользуясь мето-
дом этнографической компаративистики, пытаемся сделать 
вывод о происхождении праздника в целом. Также в статье 
затрагивается вопрос национальной идентичности крымско-
татарского народа в контексте традиций празднования Дервизы. 
Мониторинг интернет-изданий, выполненный на трех языках 
(украинском, русском и крымско-татарском) с помощью четырех 
алфавитов (украинского, русского, крымско-татарского в латин-
ском и кириллическом вариантах) свидетельствует об исчезнове-
нии такого уникального феномена, как Дервиза.

Луценко Є. В.
БЕЗСПОЛУЧНИКОВИЙ ЗВ’ЯЗОК ЯК РІЗНОВИД

ЕЛІПСИСУ В ДОСЛІДЖЕННЯХ
СИНТАКСИСУ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ

Різноманітні лінгвістичні теорії надають свої трактування та 
класифікації такого явища, як еліпсис. Асиндетон, будучи одним 
із його типових різновидів, поширеним у китайській мові, не 
отримав належної уваги з боку сучасних дослідників. Проте цей 
різновид еліпсису доволі характерний та легко впізнаваний у роз-
мовному мовленні, що пояснюється його специфічними просо-
дичними властивостями.
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Lutsenko Ye. V.
ASYNDETHIC RELATIONS AS A TYPE OF ELLIPSIS

IN STUDIES OF MANDARIN CHINESE SYNTAX
Different linguistic theories provide their own interpretations and 

classifications of types of ellipsis. Asyndethic structures are typical 
for spoken Chinese, nevertheless they are rare objects of study among 
Chinese language researchers. Still, this type of ellipsis is a rather 
distinctive feature of speech due to its specific prosodic features. 

Луценко Е. В.
БЕССОЮЗНАЯ СВЯЗЬ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ

ЭЛЛИПСИСА В ИССЛЕДОВАНИЯХ
СИНТАКСИСА КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА

Различные лингвистические теории предлагают свои трактов-
ки и классификации проявлений эллипсиса. Асиндетон как одно 
из них, типичное явление китайской разговорной речи, не полу-
чило должного внимания со стороны современных исследовате-
лей китайского языка. Однако эта разновидность эллипсиса 
является достаточно характерной и легко узнаваемой в разговор-
ной речи, что объясняется ее просодическими свойствами.

Мавріна О. С.
ЩОДО ПРОЦЕДУРИ РОЗГЛЯДУ ДОКУМЕНТІВ

ТАТАРСЬКОЇ ЗНАТІ В ТАВРІЙСЬКОМУ
ДВОРЯНСЬКОМУ ДЕПУТАТСЬКОМУ ЗІБРАННІ

В статті досліджено архівні справи фонду Таврійського Дво-
рянського Депутатського Зібрання, що стосуються процесу отри-
мання татарською знаттю дворянських привілеїв. Справи, що 
розглядаються, відносяться до початкового періоду роботи Зі-
брання і проливають світло на процедуру та особливості розгля-
ду документів в ТДДЗ на початку ХІХ століття.

Mavrina O. S.
PROCEDURE FOR PROCESSING DOCUMENTS OF

TATAR NOBILITY IN THE TAURIDE NOBLE
DEPUTIES ASSEMBLY

In the article are investigated the archives of the foundation of 
Tauride Noble Deputies Assembly that relate to the process of obtaining 
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the Tatar nobility privileges of the nobility. Pending cases refer to the 
initial period of the Assembly, and shed light on the process and particu-
lar consideration of the documents in the TNDA in the early 19th century.

Маврина О. С.
О ПРОЦЕДУРЕ РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

ТАТАРСКОЙ ЗНАТИ В ТАВРИЧЕСКОМ
ДВОРЯНСКОМ ДЕПУТАТСКОМ СОБРАНИИ

В статье исследованы архивные дела из фонда Таврического 
Дворянского Депутатского Собрания, которые касаются процесса 
получения татарской знатью дворянских привилегий. Рассматри-
ваемые дела относятся к начальному периоду работы Собрания  и 
проливают свет на процедуру та особенности рассмотрения доку-
ментов в ТДДС  в начале ХІХ века.

Машевський О. П.
ПРИЧИНИ ТА ПЕРЕДУМОВИ
ДАРДАНЕЛЛЬСЬКОЇ ОПЕРАЦІЇ

У статті проаналізовані дипломатичні та військово-політичні 
причини штурму британським та французьким військовими фло-
тами протоки Дарданелл у лютому-березні 1915 р. Особлива увага 
зосереджена на гострих суперечностях між країнами Антанти із 
цього питання та їхньому впливі на політику Османської імперії.

Mashevskiy О. P.
CAUSES AND PREREQUISITES
OF DARDANELLES CAMPAIGN

The author reviews diplomatic, military and political reasons for 
the assault by the British and French navy on the Dardanelles Strait 
in February/March 1915. Special attention is also drawn to the sharp 
contradictions as to this issue among the Entente States and their im-
pact on the Ottoman Empire policy.

Машевский О. П.
ПРИЧИНЫ И ПРЕДПОСЫЛКИ
ДАРДАНЕЛЛЬСКОЙ ОПЕРАЦИИ

В статье проанализированы дипломатические и военно-
политические причины штурма британским и французским 
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военными флотами пролива Дарданелл в феврале-марте 1915 г. 
Особое внимание обращается на острые противоречия стран Ан-
танты в этом вопросе и их влияние на политику Османской им-
перии.

Мініахметова Е. Х.
СЕМАНТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ТУРЕЦЬКИХ

ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ
МАНЕРИ МОВЛЕННЯ

У пропонованій статті вперше в українській тюркології роз-
глядаються фразеологічні одиниці сучасної турецької мови зі 
значенням манери мовлення та їхні фразеологічні варіанти. До-
сліджувані фразеологізми розподіляються за семантичними озна-
ками на мікрогрупи, у межах яких вони підлягають детальному 
опису, тлумаченню та перекладу. У дослідженні здійснюється 
статистичний та семно-компонентний аналіз зазначених фразео-
логічних одиниць.

Miniakhmetova E. H.
SEMANTIC CLASSIFICATION OF TURKISH

PHRASEOLOGICAL UNITS
WITH REGARD TO SPEECH MANNERISM

Present article is the first attempt in Ukrainian turkology to inves-
tigate phraseological units of the contemporary Turkish language with 
regard to speech mannerism. Phraseological units under consideration 
are subdivided into microunits according to their semantic peculiari-
ties. This microunits undergo detailed description, interpretation and 
translation. Statistic and semocomponent analysis of the above-men-
tioned phraseological units was conducted in the investigation.

Миниахметова Э. Х.
СЕМАНТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

ТУРЕЦКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
СО ЗНАЧЕНИЕМ МАНЕРЫ РЕЧИ

В данной статье впервые в украинской тюркологии рассма-
триваются фразеологические единицы современного турецкого 
языка со значением манеры речи и их фразеологические вариан-
ты. Изучаемые фразеологизмы распределяются по семантическим 
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признакам на микрогруппы, в рамках которых они подлежат под-
робному описанию, толкованию и переводу. В исследовании осу-
ществляется статистический и семно-компонентный анализ ука-
занных фразеологических единиц.

Момрик А. П.
ЄЗИДИ УКРАЇНИ (НЕВІДОМА ДІАСПОРА)

У статті на базі історичних та статистичних даних аналізуєть-
ся поява й сучасний стан єзидської діаспори на пострадянському 
просторі. Уперше, на базі польових матеріалів автора, дається ет-
нокультурний аналіз єзидської спільноти України, що виникла 
унаслідок вторинної міграції цієї етноконфесійної курдомовної 
групи з району Південного Кавказу. Відмічені активні супереч-
ливі процеси – як збереження власної групової ідентичності, так 
і її руйнування шляхом переходу від єзидизму до протестантиз-
му, відмови від ендогамії, набуття загальнокурдської етнічної са-
мосвідомості.

Momryk A. P.
THE YEZIDIS OF UKRAINE: UNKNOWN DIASPORA

Using historian and statistical data we analyse the process of crea-
ting and modern status of Yezidis Diaspora in the former USSR. The 
first time as a result of our field research this ethnoconfessional 
Kurdish language group living in Ukraine is regarded as a communi-
ty created in the result of so called secondary migration from Southern 
Caucasus. We also pay attention to such active and contradictory 
processes taking place within this group as: the maintenance of eth-
noconfessional identity both wіth destroying of such identity in the 
way of conversing from Yezidizm to Protestantism, renunciation of 
endogamy, changing from Yezidian to all-Kurdish ethnic identity etc.

Момрик А. П.
ЕЗИДЫ УКРАИНЫ (НЕИЗВЕСТНАЯ ДИАСПОРА)

В статье на основе исторических и статистических данных 
анализируется появление и современное состояние езидской диа-
споры на постсоветском пространстве. Впервые, на базе полевых 
материалов автора, дается этнокультурный анализ езидской об-
щины Украины, возникшей в результате вторичной миграции 
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данной этноконфессиональной курдоязычной группы из района 
Южного Кавказа. Отмечены активные противоречивые процес-
сы – как сохранения своей групповой идентичности, так и ее раз-
рушения путем перехода из езидизма в протестантизм, отказа от 
эндогамии, принятия общекурдского этнического самосознания.

Отрощенко І. В.
ПАНМОНГОЛЬСЬКИЙ РУХ:
ПОГЛЯД НА МЕЖІ СТОЛІТЬ

Неоднозначна та делікатна проблема панмонгольської ідеї 
продовжує привертати увагу як дослідників-монголознавців, так 
і політологів. На початку 1990-х років серед наукового співтова-
риства цікавість до перипетій її розвитку та перспектив спалахну-
ла з новою силою. Авторка мала на меті показати низку тенденцій 
у погляді на цю проблему, що спостерігаються впродовж остан-
ніх 20 років, зокрема прокоментувати деякі з них. У статті також 
згадуються прогнози розвитку панмонгольської ідеї в недалеко-
му майбутньому, які висувають історики та політологи. Автор-
ка робить висновок, що більшість дослідників не висловлюють 
особливого оптимізму щодо бурхливого поширення та розвитку 
панмонгольської ідеї. Тому Монголія має пам’ятати про свої 
культурно-історичні зв’язки та розвивати гармонійне співробіт-
ництво в економічній, соціальній, гуманітарній сферах із монголами 
Росії та Китаю. На думку дослідників, при цьому монгольській 
етнічній спільності бажано уникати будь-яких прихованих полі-
тичних або ідеологічних цілей.

Otroshchenko I. V.
PAN-MONGOL MOVEMENT: SIGHT

ON THE VERGE OF CENTURIES
The ambiguous problem of Pan-Mongol idea continues to draw 

attention of both researchers and political scientists. In the early nine-
ties interest of scientific community to peripetias of development and 
prospects of this idea became more active. A research objective is to 
show the most typical positions of scientific thought in this question 
(1990–2000th years), in particular to comment on some of them. In 
article forecasts of development of Pan-Mongol idea also are speci-
fied. The majority of researchers do not see development prospects of 
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Pan-Mongol idea. In their opinion, Mongolia and the Mongolian mi-
nority of Russia and China should develop harmonious cooperation 
in economic, social, humanitarian spheres and remember the cultural-
historical links. According to researchers, thus for the Mongolian eth-
nic generality it is desirable to avoid putting some latent political or 
ideological purposes.

Отрощенко И. В.
ПАНМОНГОЛЬСКОЕ ДВИЖЕНИЕ:
ВЗГЛЯД НА РУБЕЖЕ СТОЛЕТИЙ

Неоднозначная проблема панмонгольской идеи продолжает 
привлекать внимание как исследователей, так и политологов. В 
начале 1990-х гг. среди научного сообщества интерес к перипе-
тиям ее развития и перспективам вспыхнул с новой силой. Цель 
исследования – показать ряд тенденций во взгляде на эту пробле-
му, наблюдаемых в течение последних 20 лет, в частности про-
комментировать некоторые из них. В статье также упоминаются 
прогнозы развития панмонгольской идеи в обозримом будущем, 
которые выдвигают историки и политологи. Автор приходит к 
выводу, что большинство исследователей не высказывают особо-
го оптимизма относительно бурного распространения и развития 
панмонгольской идеи. Поэтому Монголия должна помнить о сво-
их культурно-исторических связях и развивать гармоническое 
сотрудничество в экономической, социальной, гуманитарной 
сферах с монголами России и Китая. По мнению исследователей, 
при этом монгольской этнической общности желательно избе-
гать каких-либо скрытых политических или идеологических це-
лей.

Радівілов Д. А.
ХАЛІФАТ ‘АЛІ В СІРІ ІБАДИТА ХАЛІДА б. КАХТАНА
У своїй Сірі Абу Кахтан відтворює традиційне в ібадитському 

середовищі ставлення до ‘Алі б. Абу Таліба – законно обраного 
халіфа, який схибив, надавши перевагу рішенню людей перед ве-
лінням Аллаха, а потім відмовився покаятися у вчиненому пере-
ступі, ставши правителем-кафіром. Приклади з історії, які 
наводить Абу Кахтан, – удаване каяття ‘Усмана, щире каяття 
‘А’іші, відмова Талхи й аз-Зубайра покаятися, каяття халіфа ‘Алі 
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й, після цього, недотримання ним свого слова – імпліцитно спів-
відносяться автором тексту з подіями кінця IX ст. в Омані, свід-
ком яких він був. Привертає увагу й висока оцінка ібадитським 
ідеологом фігури ‘Аммара б. Йасіра: у викладі Абу Кахтана ‘Ам-
мар спонукає ‘А’ішу до покаяння після «бою верблюда», повер-
таючи її в лоно ісламу; умовляє ‘Алі б. Абу Таліба продовжити 
бій проти Му‘авії, намагаючись навернути халіфа, близького до 
вчинення переступу, до правильного шляху; мобілізує й власним 
прикладом надихає прибічників ‘Алі на боротьбу з Му‘авією, 
фактично перебираючи на себе один із найважливіших обов’язків 
повелителя правовірних – джихад проти «гнобителів» (ахл ал-
баґй); зрештою, саме в уста ‘Аммара б. Йасіра вкладається гасло 
тахкіма (хоча і в дещо видозміненому вигляді: «Істина Аллаха 
важливіша за вирок двох суддів!»).

Radivilov D. A.
‘ALĪ’S CALIPHATE IN THE SĪRA

OF AN IBĀḌĪ KHĀLID b. QAH ̣TĀN
In his Sīra Abū QạÊtān Khālid b. QạÊtān reproduces traditional for 

the Ibādị̄ circles depiction of ‘Alī b. Abī Tālib – justly elected caliph 
who committed a sin, having preferred the decision of two judges to 
the order of Allāh, and then renounced to repent of his crime, thus 
having turned into a qār ruler. Examples, given in Abū QạÊtān’s 
Sīra, such as a pretended confession of ‘Uthmān, ‘Ā’isha’s sincere 
repentance, TaḷÊa’s and al-Zubayr’s refusal to repent, repentance of 
‘Alī and his failure to observe the promise – implicitly correlate with 
the events of the late IX century in Oman, witnessed by the author. 
Special attention is paid to the figure of ‘Ammār b. Yāsir: in accor-
dance to the Ibādị̄ ideologist, ‘Ammār induces ‘Ā’isha to confession 
after the ‘battle of camel’, actually, bringing her back to the bosom of 
Islām; persuades ‘Alī b. Abī Tālib to continue his battle against 
Mu‘āwiya, trying to return the caliph, being close to the commission 
of crime, to a veritable path; mobilizes and inspires ‘Alī’s supporters 
to fight Mu‘āwiya, imposing on himself one of the major duties of a 
commander of true believers – jihād against ‘those who committed 
injustice’; finally, it is ‘Ammār b. Yāsir who proclaims tatkīm (though 
in a slightly modified way: ‘Truth of Allāh is more important than a 
sentence of two judges!’).
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Радивилов Д. А.
ХАЛИФАТ ‘АЛИ В СИРЕ

ИБАДИТА ХАЛИДА б. КАХТАНА
В своей Сире Абу Кахтан воспроизводит традиционное для 

ибадитской ученой среды представление об ‘Али как о законно 
избранном халифе, который, однако, совершил серьезное прегре-
шение: предпочел велению Аллаха решение двух судей, – а затем 
не пожелал покаяться в содеянном, превратившись, таким обра-
зом, в правителя-кафира. Примеры, приведенные Абу Кахтаном, – 
притворное покаяние ‘Усмана, искреннее раскаяние ‘А’иши, от-
каз Талхи и аз-Зубайра покаяться, раскаяние ‘Али и последующий 
отказ от данного обещания – имплицитно соотносятся Халидом 
б. Кахтаном с событиями конца IX ст. в Омане, свидетелем кото-
рых он был. Обращает на себя внимание особое отношение иба-
дитского идеолога к фигуре ‘Аммара б. Йасира: в изложении Абу 
Кахтана ‘Аммар побуждает ‘А’ишу к покаянию после «сражения 
верблюда», возвращая ее в лоно ислама; уговаривает ‘Али б. Абу 
Талиба продолжить сражение с Му‘авией, пытаясь наставить за-
блудшего халифа на путь истинный; мобилизует и вдохновляет 
сторонников ‘Али на борьбу с Му‘авией, возлагая на себя одну из 
важнейших обязанностей повелителя правоверных – джихад про-
тив «несправедливых» (ахл ал-багй); наконец, в уста ‘Аммара б. 
Йасира вкладывается лозунг тахкима (правда, в несколько изме-
ненном виде: «Истина Аллаха важнее приговора двух судей!»).

Разуміхіна Н. Н.
ПРИНЦИП НАЦІОНАЛЬНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ
В ПЕРШІЙ КОНСТИТУЦІЇ ТУРЕЧЧИНИ (1921 Р.)

У статті розкривається поняття принципу національного суве-
ренітету відносно застосування даного в конституції Туреччини, 
а також причини, що привели до необхідності закріплення цього 
поняття в офіційних документах і наступні історичні події.

Razumikhina N. N.
THE PRINCIPLE OF THE NATIONAL SOVEREIGNTY

IN THE FIRST CONSTITUTION OF TURKEY (1921)
In article the concept of a principle of the national sovereignty 

concerning application is given in constitution of Turkey, and also 
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the reasons which have led to necessity of fastening of this concept of 
official documents and the subsequent historical events reveals.

Разумихина Н. Н.
ПРИНЦИП НАЦИОНАЛЬНОГО СУВЕРЕНИТЕТА
В ПЕРВОЙ КОНСТИТУЦИИ ТУРЦИИ (1921 Г.)

В статье раскрывается понятие принципа национального су-
веренитета в конституции Турции, а также причины, приведшие 
к необходимости закрепления этого понятия в официальных до-
кументах и последующие исторические события.

Романова О. О.
ЄГИПЕТСЬКА КОЛЕКЦІЯ
ЗАСНОВНИКА ОДЕСЬКОГО

МІСЬКОГО МУЗЕЮ І. П. БЛАРАМБЕРГА
У статті розглядається проблема формування та складу однієї з 

найдавніших приватних колекцій єгипетських пам’яток на тери-
торії України, яку зібрав та передав в Одеський міський музей 
його засновник І. П. Бларамберг. Тривалий час склад цієї збірки 
залишався невідомий. У статті опубліковано фрагмент із архівно-
го документа 1826 року (що нині зберігається в Інституті рукопи-
су НБУ ім. В. І. Вернадського), у якому перераховані єгипетські 
пам’ятки, що входили до збірки І. П. Бларамберга. На основі ана-
лізу цього документа та інших архівних матеріалів робиться ре-
конструкція складу означеної колекції.

Romanova O. O.
THE EGYPTIAN COLLECTION

OF J. P. BLARAMBERG,
THE FOUNDER OF ODESSA CITY MUSEUM

The article considers the problem of gathering and contents of one 
of the oldest private collections of Egyptian antiquities in Ukraine, 
which was collected and offered to Odessa City Museum by J. P. Bla-
ramberg, the founder of the museum. During long time the contents 
of the collection was unknown. A fragment of the archive document 
from 1826 (kept in the Institute of Manuscripts of V.I. Vernadsky 
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NLU) was published in the article. This fragment lists the Egyptian 
monuments that belonged to this collection. Grounding on the research 
of the document together with the other archive documents the re-
storing of the collection structure is made.

Романова Е. А.
ЕГИПЕТСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ОСНОВАТЕЛЯ ОДЕССКОГО

ГОРОДСКОГО МУЗЕЯ И. П. БЛАРАМБЕРГА
В статье рассматривается проблема формирования и состава 

одной из древнейших частных коллекций египетских древностей 
на территории Украины, собранной и переданной в Одесский го-
родской музей его основателем И. П. Бларамбергом. Длительное 
время состав этого собрания оставался неизвестен. В статье 
опубликован фрагмент архивного документа 1826 года (ныне 
хранится в Институте рукописи НБУ им. В. Вернадского), в ко-
тором имеется список египетских памятников, вошедших в со-
брание И. П. Бларамберга. На основании анализа этого документа 
и других архивных материалов проводится реконструкция соста-
ва этой коллекции.

Тарасенко М. О.
ВІНЬЄТКА З “ЛЕВАМИ ГОРИЗОНТУ”

17-ї ГЛАВИ КНИГИ МЕРТВИХ
НА РОЗПИСУ ФІВАНСЬКИХ

ГРОБНИЦЬ У НОВОМУ ЦАРСТВІ
У статті подано аналіз зображень т. зв. “левів горизонту” (Rw.

tj-scene) на розпису фіванських гробниць у Новому царстві. З 
ХІХ династії Rw.tj-scene (разом з іншими віньєтками 17-ї глави 
Книги Мертвих) проникає на розпис поховань членів царської 
родини й еліти. На сьогодні цю сцену нами зафіксовано в двох 
царських та п’ятнадцяти приватних похованнях. Як правило, ці 
сцени в декорі усипальниць розміщено в контексті 17-ї глави 
Книги Мертвих і в ідентичній до віньєток папірусів іконографії. 
Однак існує кілька унікальних варіантів іконографії, зокрема – у 
гробницях #a-bxn.t ТТ 2 і Nxt.tw-Imn TT 335.
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Tarasenko M. O.
THE BD 17 VIGNETTE WITH “HORIZON-LIONS”

ON THE NEW KINGDOM
THEBAN TOMBS DECORATION

The article analyses the problem of the “Horizon lions” BD 17 vi-
gnette (Rw.tj-scene) in the Theban tombs painting of the New King-
dom. Starting with the 19th Dynasty the Rw.tj-scene (with other BD 
17 vignettes) hits into the painting of the royal family and non-royal 
elite tombs. Two royal and fifteen private tombs with Rw.tj-scene are 
known now. As a rule, these scenes in the tombs decoration are placed 
in the context of BD 17 text and in an identical iconography with the 
BD vignettes. But there are also some unique variants of iconogra-
phy – in the tombs of #a-bxn.t ТТ 2 and Nxt.tw-Imn TT 335.

Тарасенко Н. А.
ВИНЬЕТКА СО “ЛЬВАМИ ГОРИЗОНТА”

17-Й ГЛАВЫ КНИГИ МЕРТВЫХ НА РОСПИСИ
ФИВАНСКИХ ГРОБНИЦ В НОВОМ ЦАРСТВЕ

В статье представлен анализ изображений т. н. “львов гори-
зонта” (Rw.tj-scene) на росписи фиванских гробниц в Новом цар-
стве. С XIX династии Rw.tj-scene (в числе других виньеток 17-й 
главы Книги Мертвых) проникает на роспись погребений членов 
царской семьи и элиты. На сегодняшний день эта сцена зафикси-
рована нами в двух царских и пятнадцати частных гробницах. 
Как правило, эти сцены в декоре усыпальниц помещены в кон-
тексте 17-й главы Книги Мертвых и в идентичной с виньетками 
папирусов иконографии. Но имеется несколько уникальных ва-
риантов иконографии, в частности – в гробницах #a-bxn.t ТТ 2 и 
Nxt.tw-Imn TT 335.

Тімкова Т. М.
СЕМАНТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ЛЕКСИКИ
НА ПОЗНАЧЕННЯ АТМОСФЕРНИХ ЯВИЩ

У ТЮРКСЬКИХ МОВАХ
Статтю присвячено дослідженню лексики на позначення ат-

мосферних явищ у тюркських мовах. Відбір лексем було здійсне-
но за критерієм приналежності до тематичної групи “Атмосферні 
явища” з турецько-російського та російсько-турецького словни-
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ків. Відібрану лексику було класифіковано, беручи за зразок се-
мантичний аналіз лексики пратюркської мови, виконаний у праці 
“Порівняльно-історична граматика тюркських мов. Лексика” 
спеціалістами-тюркологами Інституту мовознавства РАН, та до-
дано до неї аналогічну лексику з тюркських мов.
Виділено та досліджено такі концепти, як “ясна погода”, “не-

года”, “вітер”, “дощ”, “сніг”, “буря”, “метелиця”, “спека”, “мо-
роз”, “лід”, “ожеледиця”, “хмара”, “блискавка” тощо. Також до 
вищезгаданої класифікації було додано такі поняття, як “волога 
погода”, “град”, “веселка” та “засуха”. Класифікація цієї лексики 
є дещо умовною, оскільки деякі слова позначають поняття, зна-
чення яких не зовсім чітко розмежовуються носіями мови. Мете-
орологічна лексика утворює добре організоване семантичне 
поле, у якому відокремлюються певні концепти, що відповідають 
певним явищам погоди.

Timkova T. M.
SEMANTIC CLASSIFICATION OF VOCABULARY

DESIGNATING THE ATMOSPHERIC PHENOMENA
IN THE TURKIC LANGUAGES

The article focuses on the vocabulary designating the atmospheric 
phenomena in the Turkic languages. Selection of lexemes has been 
done from Turkish-Russian and Russian-Turkish dictionaries in ac-
cordance with the belonging to the group “The atmospheric phenom-
ena”. Selected lexical units were classified in accordance with the 
example of semantic language analysis of the Old Turkic language.

As the result of the research such concepts as “fair weather”, “bad 
weather”, “wind”, “rain”, “snow”, “storm”, “snowstorm”, “heat”, 
“frost”, “ice”, “ice-slick”, “cloud”, “lighting” etc. were sorted out. 
The above classification also was supplemented with such concepts 
as “damp weather”, “hail”, “rainbow” and “drought”.

Тимкова Т. Н.
СЕМАНТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕКСИКИ, 
ОБОЗНАЧАЮЩЕЙ АТМОСФЕРНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ
В статье исследуется лексика, обозначающая атмосферные 

явления в тюркских языках. Отбор лексем произведен из турецко-
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русского и русско-турецкого словарей по критерию принадлеж-
ности к тематической группе “Атмосферные явления”. Отобран-
ный лексический материал был классифицирован в соответствии 
с образцом семантического анализа лексики пратюркского язы-
ка, выполненным в труде “Сравнительно-историческая грамма-
тика тюркских языков” тюркологами Института языкознания 
РАН, и дополнен аналогической лексикой из тюркских языков.
Выделены и изучены такие концепты, как “ясная погода”, “не-

погода”, “ветер”, “дождь”, “снег”, “буря”, “метель”, “жара”, “мо-
роз”, “лед”, “гололед”, “туча”, “молния” и другие. Также 
вышеуказанная классификация была дополнена такими понятия-
ми, как “влажная погода”, “град”, “радуга”, “засуха”. Классифи-
кация данной лексики есть несколько условной, так как 
некоторые слова обозначают понятия, значения которых не со-
всем четко разграничиваются носителями языка. Метеорологи-
ческая лексика создает хорошо организованное семантическое 
поле, в котором выделяются определенные концепты, соответ-
ствующие определенным явлениям природы.

Туров І. В.
УЧЕННЯ ХАСИДІВ

ПРО БОГОЛЮДСЬКУ ЄДНІСТЬ
У статті послідовно розглядаються три провідні концепції бо-

голюдської єдності, що домінують у проповідях засновників 
хасидизму. Сутність першої полягає в зануренні віруючого в бо-
жество подібно до краплі, що розчиняється в океані. Дві інших 
уявляють собі цю єдність у форматі специфічної комунікації між 
особистостями. У статті обґрунтовується рівноправність усіх цих 
концепцій у віровченні хасидів та аналізуються засади їхнього 
співіснування.

Turov I. V.
THE DOCTRINE OF HASSIDISM ABOUT UNITY

OF MAN WITH GOD
The paper is devoted to analysis of three basic concepts of unity 

of human being with God. The essence of the first, is in immersing of 
believer in the deity, similarly to a drop, when it is dissolved in an 
ocean. Two others imagine the given unity in the form of the specific 
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interpersonal communications. The paper proves equality of all these 
concepts in the teaching of Hassidism, and analyzes the principles of 
their coexistence.

Туров И. В.
УЧЕНИЕ ХАСИДОВ

О БОГОЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ЕДИНСТВЕ
В статье последовательно рассматриваются три основные 

концепции богочеловеческого единства, преобладающие в про-
поведях основоположников хасидизма. Суть первой заключается 
в погружении верующего в божество, подобно капле, растворя-
ющейся в океане. Две других представляют себе данное един-
ство в форме специфической межличностной коммуникации. В 
статье обосновывается равноправие всех этих концепций в ве-
роучении хасидов и анализируются принципы их сосущество-
вания.

Чернишевська Л. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВІРУВАННЯ
В БОЖЕСТВО-ДРАКОНА

В ЯПОНСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕЛІГІЇ
У статті окреслюються підходи до вивчення поля досліджен-

ня – японської народної релігії, – та розкриваються головні ідеї 
та поняття вірування в божество-дракона (Рюдзін) у межах на-
родних вірувань. Коротко подано опис витоків цього вірування. 
Особлива увага приділяється характерним рисам вірування, що 
містяться в давніх японських писемних джерелах, народних пе-
реказах та легендах, та ритуалам, що пов’язані з віруванням у 
божество-дракона.

Chernyshevska L. V.
SPECIFICS OF BELIEFS IN DRAGON-DIETY

IN JAPANESE FOLK RELIGION
This article outlines approaches to exploring of Japanese folk reli-

gion, within which main ideas and concepts of beliefs in Ryujin, 
dragon-deity, are defined. Origins of these beliefs are shortly present-
ed. Special attention has been paid to distinctive features of beliefs, 
which can be found in Japanese ancient written sources, folk narra-
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tions and legends, and to rituals that are connected with the beliefs in 
dragon-deity.

Чернышевская Л. В.
ОСОБЕННОСТИ ВЕРОВАНИЯ

В БОЖЕСТВО-ДРАКОНА
В ЯПОНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕЛИГИИ

В статье представлены подходы к изучению поля исследова-
ния – японской народной религии, а также раскрываются глав-
ные идеи и понятия верования в божество-дракона (Рюдзин) в 
рамках народных верований. Кратко представлено описание ис-
токов этого верования. Особое внимание уделяется характерным 
чертам верования, которые содержатся в древних японских пись-
менных источниках, народных сказках и легендах, а также риту-
алам, относящимся к верованию в божество-дракона.

Юзвяк І. П.
ЛЕКСИКО-ТЕМАТИЧНІ ГРУПИ

В АВТОБІОГРАФІЇ ХАЛІКАРНАСА БАЛИКЧИСИ
“БЛАКИТНЕ ЗАСЛАННЯ”

В статті розглянуто та охарактеризовано основні лексико-
тематичні групи, що є домінантними у мовній картині світу ідіо-
лекту турецького письменника Халікарнаса Баликчиси (Джевата 
Шакира Кабаагачли) за автобіографією “Блакитне заслання”.

Yuzviak I. P.
LEXICAL-THEMATIC GROUPS IN HALIKARNAS
BALIKCHISI’S AUTOBIOGRAPHY “BLUE EXILE”

The article examines the main lexical-thematic groups, which are 
dominant in the linguistic picture idiolect of Turkish writer Halikarnas 
Balikchisi (Jevat Shakir Kabaagachli) in his autobiography “Blue exile”.

Юзвяк И. П.
ЛЕКСИКО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ

В АВТОБИОГРАФИИ ХАЛИКАРНАСА БАЛИКЧИСИ
“ГОЛУБАЯ ССЫЛКА”

В статье рассматриваются и характеризуются главные лекси-
ко-тематические группы, которые являются доминантными в 
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языковой картине идиолекта турецкого писателя Халикарнаса 
Баликчиси (Джевата Шакира Кабаагачлы) по автобиографии “Го-
лубая ссылка”.

Ястреблянська М. В.
НАГОЛОС В УКРАЇНСЬКІЙ
ТА КИТАЙСЬКIЙ МОВАХ:

ОСНОВНI ХАРАКТЕРИСТИКИ
Актуальність матеріалу, викладеного в статті, обумовлена 

потребою ретельнiшого вивчення словесного наголосу китай-
ської мови україномовною аудиторiєю. У статтi представлено 
зiставний аналiз систем наголосу української та китайської мов. 
Порiвняльна характеристика акцентно-ритмiчних систем обох 
мов дає пiдстави для роз’яснення причин фонетичних помилок. 
Основну увагу зосереджено на вивченні словесного наголосу в 
китайськiй мовi україномовною аудиторiєю. Необхiдно пiдкрес-
лити те, що в цiй статтi розглядається словесний наголос лише у 
двоскладових словах китайської мови та вперше запропоновано 
позначку, щоб вiдмiчати наголос у словниках китайської мо-
ви [‘].

Yastreblyanska M. V.
STRESS IN THE UKRAINIAN

AND CHINESE LANGUAGES: MAIN FEATURES
The relevance of the material stated in this article is caused by the 

urgent need of Ukrainian audience for more careful study of word 
stress in the Chinese language. The article analyzes and compares the 
accent-rhythm structure of two typologically different languages, 
Ukrainian and Chinese. Correct word accent can help to prevent mis-
takes and facilitate general comprehension on a prosody level, to 
which word accent belongs. Special attention is paid to the study of 
word stress in the Chinese language for Ukrainian audience. It is 
necessary to emphasize that this study deals with word stress only in 
relation to two-syllable Chinese words. In addition, for the first time 
we suggest to mark word stress in Chinese dictionaries and as a mark 
we offer [‘].
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Ястреблянская М. В.
УДАРЕНИЕ В УКРАИНСКОМ
И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ:

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Актуальность материала, изложенного в статье, обусловлена 

более тщательным изучением словесного ударения китайского 
языка украиноязычной аудиторией. В статье представлен сопо-
ставительный анализ ударения украинского и китайского языков. 
Сопоставительная характеристика акцентно-ритмических систем 
данных языков способствует объяснению причин фонетических 
ошибок. Основное внимание обращено на изучение ударения ки-
тайского языка украиноязычной аудиторией. Необходимо под-
черкнуть, что в данной статье рассматривается словесное 
ударение только в двухслоговых словах китайского языка и впер-
вые предложен знак для обозначения ударения в словарях китай-
ского языка [‘].
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Вимоги
до структури наукової публікації

відповідно до Постанови ВАК України
від 15.01.2003 р. № 7-05/1

Наукові статті повинні мати такі необхідні елементи:
1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із 

важливими науковими чи практичними завданнями.
2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатко-

вано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор.
3. Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, 

котрим присвячується стаття.
4. Формулювання цілей статті (постановка завдання).
5. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрун-

туванням отриманих наукових результатів.
6. Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у 

даному напрямку.
7. Нумерація посилань повинна бути наскрізною, через всю 

статтю, арабськими цифрами (1, 2, 3 і т. д.).
У разі невиконання цих умов статті не будуть прийняті до пуб-

лікації.
Посилання в тексті статті і список використаної літератури 

оформлюються відповідно до вимог журналу “Східний світ”.
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