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ПОХОВАЛЬНО-ПОМИНАЛЬНИЙ ОБРЯД 
ІРАНОМОВНИХ НОМАДІВ
(міждисциплінарний підхід)

«Циклічне світосприймання кочовиків 
супроти лінеарного мислення осілої

 цивілізації лежить в основі 
відмінності між двома типами імперій»

О. Пріцак

Вертієнко Г. В.

Розуміння сутності смерті в культурах архаїчних суспільств, 
до яких належать ранні іраномовні номади (кіммерійці1 та скіфи), 
які з’явились в Євразійському степу в X–VII ст. до н. е. та мали 
неабиякий вплив на хід історичного розвитку країн стародавньо-
го Сходу, уособлюється в космогонічних міфах та в поховально-
поминальній2 обрядовості, однак для дослідження останньої пер-
шочерговим завданням є визначеність у принципах та моделях 
реконструювання.

Для історичної реконструкції поховально-поминального об-
ряду3 іраномовних кочовиків Євразії варто застосовувати син-
тетичний, міждисциплінарний підхід, який об’єднує в собі 
інтерпретаційно-інформативні можливості різних наук гумані-
тарного профілю (релігієзнавства, етнології, археології, лінгвіс-
тики, історичної антропології4) та розглядати його з культурно-
антропологічної позиції як історичне та культурне явище 
[Вертієнко 2008 (у друці)]. 

Застосування методів порівняльного релігієзнавства про-
водилось переважно шведськими та італійськими іраністами. 
Радянська іраністика орієнтувалась на розробки Е. Бенвеніста, 
С. Нюберга, В. Хеннінга і Г. Моргенстьєрнє, які шукали підтвер-
дження теорії середньоазійського походження індоіранців, про-
тоіранців, Авести та зороастризму, а інші точки зору і гіпотези, 
здебільшого, не враховувались [Лелеков 1992, 62–63], тому ми 
маємо однобокість історіографічної бази, що сприяє методичній 
інертності в сучасній іраністиці. 
Варіативність обряду робить можливим його функціонування 

як діючого, живого та стійкого фактору культури. Оскільки будь-
який обряд є полістадіальним, тому доцільно розглядати його в 
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системі певної ієрархічної організації [Новик 2004, 11–12], а саме 
на стадіальних рівнях як і світогляд іраномовних народів, який 
розглядався на «універсально-міфологічному», «індоєвропейсько-
му», «індоіранському» та «скіфському» рівнях [Раевский 1979, 
72–73; Раевский 1980, 49−51; Кузьмина 1980, 75–79; Кузьмина 
2002, 21, 117–118], на подібних рівнях пропонуємо розглядати і 
поховально-поминальний обряд, але з певними корективами.
Універсально-міфологічний рівень демонструє універсалії по-

ховально-поминального циклу, які притаманні всьому людству. 
Місцина поховання вмерлого найчастіше пов’язувалась з мі-

фологічними центрами відродження, головними «космічними іє-
рофаніями»: вогнем, водою, землею, небом [Элиаде 1999]. В цей 
же час складаються дві головні форми відношення живих до по-
мерлих: «позитивне», із наявністю навмисного поховання помер-
лого5, та «негативне» – із відсутністю подібного ритуалу. Також 
складаються базові форми поведінки поводження з померлими, 
при якій померлого залишають в середовищі живих («виставлен-
ня») чи вилучають з середовища живих («поховання» (інгумація)). 
Таке явище як кремація часто виступає як проміжний спосіб по-
водження з тілом, за яким може відбуватись або інгумація залиш-
ків, або їх «виставлення» [Смирнов 1990, 219–221], що, однак, 
не зменшує специфічної ідеологічної значущості трупоспалення 
в обрядовому циклі, бо вогонь надавав кремації певного симво-
лічного сенсу – очищення. 

«Позитивне» відношення до померлих породило найдавнішу 
в історії людства космологічну модель і надало змогу утворити 
найперший «суто штучний світ» − світ померлих і помістити в 
ньому небіжчика, де дотримання певної просторової орієнтації 
(тіла небіжчика та споруди) по «солярній» лінії Схід–Захід (в іра-
номовних кочівників) безсумнівно пов’язане з локалізацією по-
тойбічного світу [Бессонова 1990, 27–28], який моделюється як 
своєрідна проекція тутешнього сенсорного і життєво-практичного 
досвіду [Кісь 1996, 12].

Майже універсальні такі траурні звичаї (в період трауру живі 
та небіжчик уособлюють особливу спільність, що розташована 
між світами і траур для живих закінчується тоді, коли померлий 
«досяг» світу мертвих): 1) носіння одягу особливого кольору (у ве-
дичних аріїв траур позначався поєднанням червоного і чорного 
кольорів, а самою персоніфікацією смерті був червоний, в анти-
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чній та єврейській традиції – чорний колір; у іранців (доіслам-
ських) це колір білий, як в усій Східній Азії) [Клейн 1987, 78–
79]; 2) роздирання одягу та відрізання волосся (Геродотові скі-
фи [Herod. IV: 71]. У гомерівських греків, євреїв, гунів, осетинів 
(вдови відрізають собі волосся, щоб розірвати зв’язок з померлим 
[ван Геннеп 2002, 152]); 3) самокатування усіх видів (жителі о-ва 
Тонга наносили рани голови та різали тіло ножами; на о-ві Фіджі 
відрізували пальці після смерті вождя; у скіфів – відрізали кусок 
вуха, робили надріз на руці, дряпали лоб і ніс та проколювали 
стрілою ліву руку [Herod. IV: 71]; нанесення ран під час похорону 
було біблейською забороною, що свідчить про широке розповсю-
дження цього звичаю); 4) голосіння по небіжчику (подібний зви-
чай мають більшість з індоєвропейців); 5) очищення від трауру 
(після похорону скіфи спершу умащують голову якоюсь маззю 
і потім змивають її, а після того очищують і все тіло в паровій 
«лазні» [Herod. IV: 73]) [Смирнов 1997, 91–92]. 

При розгляді самобутньої релігійної системи іранських наро-
дів більш методично прийнятним є не універсальна схема обряду 
переходу (rites de passages), запропонована А. ван Геннепом [ван 
Геннеп 2002], що складається з трьох етапів та залишається діє-
вою і зараз для реконструкції більшості з обрядів. Однак система, 
яка ще була розроблена індійськими жерцями, демонструє більшу 
придатність для даної реконструкції. Індійська система відбилась 
в ведах й брахманах та в спеціальних текстах – грихья-сутрах, 
які перш за все є описом обрядів, до того ж описом не «зі сто-
рони» (саме це є недоліком вангеннепського підходу до системи 
обрядів), а безпосередньо носіями індійської обрядової культури 
[Пандей 1990, 14; Крюкова 2007, 28], яка, до речі, має значні схо-
жості зі скіфською поховальною ритуалістикою. Центральними 
об’єктами жертвоприношення при похованні як в Індії, так і в 
Скіфії, є кінь – «ашвамедха», до якого застосовували спосіб ду-
шіння (в Ірані жертовна тварина – бик і відмінний спосіб прине-
сення жертви, яку глушили, а жертовне м’ясо готували за межами  
постійних вівтарів (у індоаріїв і скіфів – на разових вівтарях)) та 
людина – «пурушамедха» (в Ірані людину нерідко живцем зако-
пували в землю  –  улюблений спосіб страти у Камбіза і Ксеркса 
(Г 3.35 і 7.114). Жертовний стовп, до якого прив’язували жертви, 
характерний для індійського та скіфського ритуалів, в Ірані вза-
галі відсутній. Причини схожості між індійським та скіфським 
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жертвоприношенням вбачають в наявності індоарійського пласту 
в скіфському етносі чи збереженості реліктів загальної «індоіран-
ської» єдності у скіфів і, можливо, саків [Лелеков 1980, 118, 121; 
Клейн 1987, 63–96].

На належність ранніх номадів до індоєвропейців яскраво вка-
зує роль коня і колісниці в поховальному царському культі та кін-
ські змагання на похоронах [Беленицкий 1978, 31–38;  Кузьмина 
2002, 47–73; Топоров 1990, 12–47; Балонов 1996].

 Аналогічні кольорова та числова символіки фіксуються в по-
ховальних традиціях хетів, італійців, кельтів, слов’ян та скіфів 
[Лелеков 1978, 209; Грантовский 1960, 15; Кузьмина 2002, 64–
65]. 

Існування двох способів поховання у давніх індоєвропейців 
(що переліченні в хронологічній появі): 1) трупопокладення пе-
ред інгумацією, що фіксується в іраномовних номадів; 2) кремація 
трупів перед похованням у землі, що має санітарні, екологічні та 
технологічні передумови [Иванов 1986, 40] (у номадів фіксуються 
лише рудиментні риси трупоспалення [Бессонова 1990, 24–25]). 
Два способи індоєвропейського поховання померлих обумовле-
ні соціальними факторами чи характером смерті [Гамкрелидзе, 
Иванов 1984, 830; Мельник 1987, 39−40]. Звідси походить у індо-
європейців уявлення про різні види смерті – природну і неприрод-
ну («свою / не свою») [Гамкрелидзе, Иванов 1984, 830], що могло 
мати місце і у скіфів та впливало на поховально-поминальний 
процес [Бессонова 1990, 23]. Більшість етапів індоєвропейського 
поховального обряду (за давньоіндійськими, хетськими та грець-
кими матеріалами)6 співпадають з кочівницьким за письмовими 
повідомленнями [Herod. IV, 71], а два проміжні етапи (створення 
з кісток зображення покійного та побудова тимчасового помеш-
кання для його образу), можливо, у кочівників існували в іншому 
варіанті, де роль ритуального двійника могла виконувати надкур-
ганна кам’яна стела.

Наявність індоєвропейського напою безсмертя [Гамкрелидзе, 
Иванов 1984, 822–823] у скіфів, на думку О. Пріцака, отримало 
увічнення на поховальних кам’яних «надгробках», в статуях по-
мерлих родичів, які тримають характерні келихи для «священно-
го напою» [Пріцак 1997, 149].

В загальній індоєвропейській традиції «світ померлих» відо-
кремлюється від «світу живих» водяною перешкодою, яку потріб-
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но перетнути на човні (грецька) чи перейти «по мосту» (індійська, 
іранська, германська, римська, слов’янська). Припустимо, що скі-
фи переходили посмертну «водяну» перепону (навколокурганний 
рів [Саенко 1992, 159–161]) вбрід, де в ході подорожі небіжчик 
втрачав коня, а іноді й помічника [Ольховский 1999, 114–136; 
Вертиенко 2007, 9–11]. 

Потойбічний світ уявлявся давнім індоєвропейцям «пасо-
виськом», «лукою», на якому пасуться душі (скота і людей) 
[Гамкрелидзе, Иванов 1984, 824], спираючись на те, що скіфи ко-
чівники теж могли мати схожі уявлення. 

Тематичний паралелізм між латинською (ширше в матеріалах 
з Умбрії) і давньоіранськими релігіями перевищує індоєвропей-
ську норму, що обмежує територіальний ареал ранньоіранських 
релігійних уявлень в порівнянні з загальними індоіранськими.

Скіфські міфи тлумачились на основі порівняння з грецькими, 
фракійськими, малоазійськими, однак залучення широкого кола 
аналогій різноетнічних народів має небезпеку необґрунтованого 
широкого кола схожостей типологічного і морфологічного харак-
теру; тому процес обмеження кола аналогій, які генетично близь-
кі раннім кочівникам, гарантує більшу достовірність [Раевский 
1971, 269]. Отже, доцільно перейти до рівня індоіранських ана-
логій. Теоретична лінгвістика  з кінця 60-х років ставить під сум-
нів модель індоіранської єдності, але це не заважає домінувати їй 
в іраністиці (у вітчизняній, але не італійській чи французькій) і 
вважатися істориками та археологами єдино можливою [Лелеков 
1980, 122–123]. 

Пошук аналогій скіфським міфам у давньоіранських міфоло-
гічних системах на базі давньоіранських релігійних текстів, де 
переважно «Яшти» і «Відевдат» зберегли незначний пласт до-
авестійської обрядовості, створює можливість їх найбільш пере-
конливої інтерпретації [Вертієнко 2007, 40–42]. 

Зороастр окремо не висловлювався стосовно поховального об-
ряду, однак в Ясні 30. 7 бачимо схильне відношення до інгумації, 
яка в Відевдаті «страшний гріх» згідно ритуальних Фр. 4–17, але, 
водночас, міфологічні Фр. 3. 35–39 и 18. 51 допускають інгума-
цію та кремацію. Виставлення ж не можна вважати надбанням 
зороастризму тільки з причини його загальноіранського розпо-
всюдження7. Отже, Авеста – не дзеркало давньоіранської цивілі-
зації, на чому стоїть не тільки парсійська школа, але й англомовна 
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іраністика з незначними виключеннями [Лелеков 1992, 175]. Це 
ще раз підтверджує, що не можна нівелювати межу між історич-
ним явищем і його інтерпретацією.

Іранський епос, і не лише пізня його стадія Шахнаме, та й ран-
ні форми [Лелеков 1979, 173–188], можливо, створений, зокрема, 
східноіранськими (в тому числі, степовими) народами [Лелеков 
1980, 118−125; Boyce 1955, 463–477], компенсує відсутність пи-
семності в таких номадичних культурах й демонструє збереже-
ність усною традицією форми та змісту обряду. тому він також 
має право бути залученим до кола джерел для реконструкції.

Осетинський поховальний цикл (осетини – нащадки іраномов-
них номадів) виявляє неабияку подібність до скіфського поховаль-
но-поминального обряду 2-ї пол. V ст. до н. е., де схожі риси фіксу-
ються в суспільному характері похорону, специфічному оплакуванні 
(самокатування), ритуальному посвяченні коня, пишному похован-
ні та поминках [Миллер 1881, 108−115 (Миллер 2008, 184–191); 
Миллер 1882, 285−288, 294–297; Дюмезиль 1990, 188−198; Абаев 
1962, 445−450; Калоев 1984, 72−105; Акишев 1984, 16].

Відзначена схожість даних осетинського фольклору про по-
тойбічний світ та його локалізацію з єдиною загальноарійською 
моделлю (авестійська, давньоіндійська, скіфська) – розміщення 
на півночі («арктичні явища»), міфічна гора, вартові [Бонгард-
Левин, Грантовский 2001, 38]. Дану модель намагаються кон-
кретизувати за осетинським матеріалом [Иванеско 1999, 30–39; 
Иванеско 2000].

На глибоке переконання деяких дослідників, давня індоіран-
ська основа культури іраномовних народів Середньої Азії, які 
сповідують іслам, не є пережитком чи мертвою формою – вона 
демонструє життєстійкість в різних сферах обрядовості [Крюкова 
2007, 36].

Залучення для реконструкції традицій тюркомовних народів 
обумовлено фактом тривалих міжетнічних й міжкультурних кон-
тактів в Центральній Азії прототюрків з іраномовними номадами. 
Як результат, присутність загальних рис в ідеології [Пріцак 1997, 
149], особливо в проведенні похорону: самокатування членів по-
ховальної процесії; доставка тіла померлого до місця поховання 
на візку чи на спеціальних носилках; посвячення тварин і людей 
покійному; пишні поховальні процесії та поминки; кінні змаган-
ня [Бубенок 2007, 476–477]. 
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Складність власне «номадичного» рівня полягає, насамперед, 
у відсутності власної писемності, що, безсумнівно, впливає на 
внутрішній зміст. По-друге, у зверненні до археологічного мате-
ріалу, що фіксує лише результат здійснення поховання та ще й 
з суттєвими природно-часовими ушкодженнями. Археологічна 
пам’ятка є лише приблизною й інформаційно-ущербною копією 
реальності. Скіфологія сьогодні просто неможлива без іраністи-
ки та індології [Кулланда 2008, 204, 210], але й сама по собі вона 
сприяє розвитку цих двох дисциплін. 

Українська іраністика повинна враховувати надбання усіх сві-
тових шкіл іраністики, а не лише ті, які більш підходять до пев-
них гіпотез, як це яскраво демонструвала радянська іраністика.

Аналіз продемонстрував не самодостатність кожного з рівнів 
окремо й потребу залучення всіх їх для коректної реконструкції. 
Так, універсально-міфологічний рівень надає загальні риси щодо 
обрядових дій та уявлень про потойбічний світ. Особливості по-
ховального обряду й специфіка пов’язаних з ним ритуалів серед 
індоєвропейців можуть слугувати надійною засадою для відтво-
рення скіфської поховальної містерії. З іншого боку, залучення 
індоіранського матеріалу (переважно, письмових джерел) слугує 
корекції та більш повному розумінню «німого» археологічного 
матеріалу, який, однак, уточнює поховальні звичаї іраномовних 
номадів, і «скіфський» рівень виступає в певній мірі корегуючим 
для усіх попередніх.

1 Частина спеціалістів, втім, вважає що «…для етнічного ототожнення 
[кіммерійців. – Г. В.] немає поки що вагомих підстав» [Пріцак 1997, 
124] (Пор.: [Иванчик 2001, 15, прим. 1]), але більшість дослідників все 
ж таки схильна бачити в них давніх іранців (Грантовський, Раєвський, 
Погрєбова, Махортих та ін.).
2 Структури поховальних і поминальних обрядових дій нерідко синх-
ронно співіснують та пронизують одна одну, а отже використання тер-
міна «поховально-поминальна обрядовість» є цілком виправданим й по-
требує їх сумісного вивчення.     
3 Поховально-поминальний обряд – сукупність ритуально-практичних 
дій, реальних та ірреальних, що виконуються згідно до релігійно-міфо-
логічних норм конкретного суспільства з метою поховання померлого.
4 Саме наша цивілізованість і прагматизм, виокремивши смерть як само-
достатню сутність, гранично загострили страх смерті, якого практично 
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не знало архаїчне суспільство, що зробило умирання і поховання дики-
ми [Арьес 1994].
5 Навмисне поховання – це двох- (постійних – могила і залишки покій-
ного), трьох- або чотирьохкомпонентна (двох змінних – поховальний ін-
вентар та некрологічна структура) формоутворююча структура, вивчен-
ня якої є першочерговою для археолога, а не поховального обряду, який, 
супроти широко розповсюдженої думки, не є археологічним джерелом. 
Так, зазначимо, що не всі фази поховально-поминального обрядового 
циклу можуть бути зафіксовані археологічно, зокрема, збір і підготовка 
поховального інвентарю або оплакування чи траур, тощо.
6 1) Підготовка небіжчика до поховання (початок оплакування і траур); 
2) доставка померлого на візку до місця поховання; 3) віддавання трупа 
разом з жертовними тваринами, а іноді й людьми, вогню в основному 
варіанті обряду, землі або воді в інших його варіантах. Вогонь полива-
ють вином; 4) створення (з кісток мерця) зображення покійного – його 
ритуального двійника; 5) побудова тимчасового помешкання для обра-
зу (зображення) покійного; 6) поховання урни з кістками [Иванов 1990, 
5].
7 Усна доповідь автора «“Іранська священна традиція” та іраномовні но-
мади» на науковому семінарі з іраністики (м. Київ, КНУ ім. Т. Шевченка, 
6 травня 2008 р.).
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ТВОРЧІСТЬ СІҐА НАОЯ В КОНТЕКСТІ
ДОБИ ТАЙСЬО

Вестель Т. Ю.

Як не парадоксально це виглядає, але про життя та творчість 
однієї з найбільш вагомих постатей в історії японської літератури 
нової доби, в українському, а також російському японознавстві, 
відомостей надзвичайно мало. На сьогоднішній день існує лише 
один-єдиний переклад українською мовою сучасного дослідника 
і перекладача, японознавця зі Львова, Мирона Федоришина, нове-
ли Сіґа Наоя під назвою «До Абасірі» (Всесвіт №3, 1985). Також 
існує переклад п’яти оповідань письменника російською мовою. 
Проте, ім’я Сіґа Наоя згадується практично в усіх оглядових ро-
ботах і курсах з історії японської літератури нового періоду.

У 1935 році літературна критика визнала бездоганний щи-
рий стиль Сіґа Наоя даним природою талантом жанру ватакусі-
сьосецу, а шанувальники назвали Сіґа сьосецу-но камісама (「小
説の神様」 – «Богом сьосецу»). У 1949 році письменник отри-
мав від японського уряду Орден Культури. Письменник Аґава 
Хіроюкі (нар. 1920) назвав Сіґа «найбільш лаконічним японським 
автором, кожний твір якого – дорогоцінне каміння. Спроби таких 
письменників, як Акутаґава Рюноске та Кобаясі Такідзі, імітувати 
манеру письма Сіґа були приречені на провал» [Cecilia Segawa 
Seigle 2005–2006]. Роман Сіґа «Шлях у мороці ночі» (「暗夜行
路 」, 1937) та твори одного з найулюбленіших і найпопулярні-
ших японських письменників минулого століття Нацуме Сосекі 
(1867–1916) є одними з найпривабливіших в сьогоденній читаць-
кій аудиторії, навіть молоді.

На початку 20-х років ХХ ст. японці почали активно перекла-
дати російську літературу та захоплюватись нею. І Сіґа Наоя теж 
не був осторонь цього процесу: на формування його особистості 
великий вплив мало захоплення російською літературою, особли-
во гуманізмом та критикою панівного класу Л. Толстим, творчість 
якого Сіґа дуже шанував. «З вечора в ліжку я читав “Воскресіння” 
Толстого, – записав Сіґа у щоденнику 22 квітня 1911 року. – 
Мене дивує те, що він у такому старечому віці зумів так показати 
душевний світ юнацтва, який навіть ми починаємо тепер за-
бувати» [Рехо 1987, 173]. І навіть назву спілки, в яку об’єдналися 
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молоді заможні письменники-аристократи, – «Сіракаба» (「白
樺」, 1910–1923 рр.) було обрано під впливом російської літера-
тури. Своєю діяльністю група «Сіракаба» активно запроваджу-
вала з європейської в японську літературу нові підходи до літе-
ратурної творчості, зокрема жанр автобіографічної літератури. 
Переконання літераторів спілки «Сіракаба» базувались на ідеях 
лібералізму, гуманізму та ідеалізму, відкидали загальноприйняті 
норми поведінки і були проти традиційного погляду на людину, як 
на безособову та підпорядковану суспільству. Натомість вони вва-
жали за необхідне розвиток індивідуальності в людині, виступали 
проти домінуючої у той період декадентської та натуралістичної 
літератури, розквіт яких у Японії припадає на перші десятиліття 
ХХ століття. Найбільш представницькими у цій натуралістично-
песимістичій літературі були теми, які чітко відображали смаки 
тогочасного читацького кола і були тісно пов’язані з традиція-
ми національної літератури, – позашлюбні зв’язки з жінками чи 
події, в центрі яких – любовний трикутник. Літератори спілки 
«Сіракаба» виступали проти викреслювання авторами художніх 
творів елементів громадського і соціального життя з кола тем, 
стверджуючи, що це пригнічує неповторність та свободу митця і 
з позицій гуманізму досліджували природу поведінки особис-
тості та її місця в суспільстві.

Сіґа Наоя народився у 1883 р. і прожив 84 роки. Великий та-
лант і відносна матеріальна свобода дали можливість Сіґа реалі-
зувати усі його творчі задуми. Одна з найважливіших цінностей, 
яку Сіґа Наоя незмінно відстоював у житті і творчості, – вірність 
самому собі та вільне висловлення своїх настроїв: він прагнув 
змальовувати вартісним те, що відчував і вважав вартісним, і по-
ганим те, що відчував і вважав поганим. Як і властиво для «лю-
дини настрою», Сіґа цікавився лише тими питаннями, які при-
ваблювали його. Така характерна його особистість сформувалась 
ще в юності. У щоденнику від 13 березня 1912 р. Сіґа записав: 
«Подумавши, що “мусиш щось зробити” я починаю себе нена-
видіти. Я маю на увазі те, що я ненавиджу усе встановлене ре-
лігією, мораллю, доктриною чи ствердженнями. Всі люди різні. 
Існує багато прикладів, коли в одному випадку “треба бути од-
ним”, в іншому – “іншим”… <…> Природно самому обирати те, 
що хочеться і з повагою ставиться до вчинків інших, які вони об-
рали за власною свободою. Адже коли виникають протиріччя, то 
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це пригнічує свободу» [Gendai bungaku taikei 21: Shiga Naoya shu 
1963, 509]. Подібний нігілізм і прагнення робити все за власним 
бажанням характерні всій творчості письменника. Цьому сприя-
ло те, що увесь час, за винятком періоду молодості, завдяки ма-
теріальній підтримці батька, він мав можливість реалізовувати 
свої творчі ідеї та не залежати від гонорарів, оскільки на той час 
творчість більшості письменників змущена була задовольняти 
читацькі запити й бажання і, навіть маючи бажання літератори не 
могли відсторонитися від суспільно-політичного життя епохи. 

Разом з усіма письменниками «Сіракаба» письменник проти-
стояв натуралізму. У творах, що натуралістично зображали реалії 
життя, розкриваючи темні сторони такими, як вони є, без пояс-
нень чи аналізу та вбачаючи в людині лише носія фізіологічних 
інстинктів, Сіґа побачити красу не міг і в посланні до натура-
лістів, писав: «“Це ризиковано для здоров’я, часто дивитись на 
збочення й дурощі в людському житті…” – про всяк випадок, він 
додав – “ми повинні жорсткіше ставитися до людини, яка прожи-
ває своє життя без мудрості та керується інстинктивними імпуль-
сами, завдаючи лиха іншим”» [Makoto Ueda 1976]. Він вважав, 
що майже всі трагедії людства викликані людською дурістю та 
відчував, що в кожному випадку трагедія могла би не відбутися, 
якби герої були «мудрішими». Саме тому, через свій надзвичайно 
індивідуалістичний погляд на природу людини, Сіґа не сприймав 
таких літературних героїв, як, наприклад, Отелло, Гамлет, Ромео 
і Джульєта.

Наприкінці 10-х – на початку 20-х років ХХ ст. його світогляд 
і творчі ідеї були співзвучні з провідним напрямом японської лі-
тератури нової доби, – еґо-белетристикою (ватакусі-сьосецу), 
розквіт якої був історично зумовлений тими тенденціями, що по-
ширювалися в літературних колах Японії: інтересом до людської 
особистості, відмовою від широкого охоплення життєвих явищ, 
відмовою від творчої вигадки і принципів художнього перетво-
рення реальності, створення людських типів і характерів тощо. 
Визначальними ознаками «повістей про себе» став неабиякий ін-
терес до внутрішнього світу та особистого життя автора і приглу-
шеність соціального тла. А обов’язковим літературним прийомом 
цього жанру стала оповідь від першої особи.

Хоча Сіґа написав на початку своєї літературної діяльності 
деякі роботи, які не базуються на фактах приватного життя (на-
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приклад, «Злочин Хана» (「范の犯罪」, 1910), «Лезо» (「剃
刀」, 1910), «Старий» (「老人」, 1911)), письменник вважав, що 
немає необхідності у додаванні вигадки до літературного твору. 
Поза тим, він обрав для себе не жанр щоденникової літератури, 
а саме оповідний жанр ватакусі-сьосецу. У коментарі до роману 
«Шлях у мороці ночі» він дав пояснення своєї техніки «змішу-
вання» фактів і вигадки: «Кенсаку – герой, близький до мене, але 
набагато ширше. Я сказав би, що його вчинки близькі до тих, які й 
я зробив би за належних обставин» [Edward Fowler 1988]. У своїх 
творах Сіґа спирався на реальних людей чи події, та надалі ство-
рював вигаданий світ, в якому живуть його герої. Письменник 
вважав, що література повинна бути настільки фактографічною, 
наскільки факти відображають природну, інстинктивну поведін-
ку людини, а також підкреслював, що література має природно 
передавати ті факти, які, зазвичай, глибоко ховаються за загаль-
ноприйнятим і зовнішнім.

У щоденнику від 27 травня 1911 р. Сіґа записав: «Завдання 
мистецтва – досягти глибокого розуміння краси природи. Іншими 
словами, спостерігати природу поглядом художника, який праг-
не до винайдення краси. Отже, та природа, яку бачить пересічна 
особа, не може стати мистецтвом при її відтворенні. <…> Коли 
мистецтво забуває природу, воно деградує» [Makoto Ueda 1976]. У 
1950 році, майже через сорок років, письменник так само вважав, 
що саме «природа» є джерелом мистецтва: «Я все ще вважаю, що 
єдина річ, на яку людина може покластися, – природа. Є багато лі-
тературних та мистецьких напрямів, але я не бачу для себе жодної 
альтернативи, окрім наслідування природі» [Makoto Ueda 1976].

На той час був поширений погляд на природу людської по-
ведінки, запропонований Зіґмундом Фройдом, в основі якого ле-
жать підсвідомі сексуальні інстинкти людини. Сіґа Наоя також 
у своїй творчості безупинно аналізував психологічний стан го-
ловного героя, досліджуючи підсвідоме та дійшов висновку, що 
основою людської поведінки є глибинна інстинктивна мудрість, 
яка близька до тваринних інстинктів, але сильніша за сексуальні. 
Мудрість цієї природності має глибоке коріння у біологічній при-
роді людини. І саме літературний твір покликаний довести читача 
до розуміння своєї фундаментальної мудрості.

Сіґа був співзвучним епосі настільки, наскільки вона співпа-
дала з його настроями, і, водночас, як тільки провідні ідеї, що 
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поширювалися в суспільстві та відображалися в літературі не 
співпадали з його власними думками, він залишався осторонь 
політичного і соціального життя, занурившись у свій внутріш-
ній світ і свою індивідуальність. В оповіданні, що написане у 
жанрі сінкьо-сьосецу (жанр новели про стан душі, досл. сін-
кьо – «внутрішній світ») «У Кіносакі» (「城ノ崎にて」, 1917), 
де віддзеркалений психологічний стан оповідача під час зустрі-
чі з Природою після одужання, можна побачити портрет самого 
Сіґа, який стороннім поглядом спостерігає боротьбу між життям 
і смертю. Традиційно дослідники творчості Сіґа Наоя вважають, 
що до спостереження смерті, описаної в цьому епізоді, письмен-
ника підштовхнуло власне близьке зіткнення зі смертю, й тлума-
чать це оповідання як сприйняття смерті крізь призму внутріш-
нього світу Сіґа. Автор протистоїть смерті тричі: так, зустріч із 
мертвою бджолою наводить автора на думки про тишу, яка слідує 
за смертю, а спостереження за щуром, який бореться, щоб не по-
тонути, вказує на інстинктивний відчай, страх перед смертю, ви-
падкове вбивство ящірки, можливо, показує шлях вибору смертю 
саме цієї істоти, а не іншої.

У творчості письменника можна виділити три періоди мов-
чання, які й характеризують його «відмову робите те, що треба». 
Він погодився на пропозицію Нацуме Сосекі, якого Сіґа дуже 
поважав, написати повноцінний роман для газети «Асахі», але 
у нього ніяк не виходив роман, і в 1914 році він відмовився. А 
також протягом наступних трьох років він взагалі не міг писати. 
Лише у 1916 році, після трьох років наполегливих прохань друга, 
письменника Мусянокодзі, та смерті Нацуме Сосекі, він знов почав 
писати.

Наприкінці 20-х років поширилась різка критика на адресу 
еґо-белетристики, яка зосереджується на інтимних переживан-
нях окремої, відірваної від суспільства особистості. З 1929 р. 
тривав другий період мовчання Сіґа впродовж п’яти років. Коли 
Сіґа став дратувати розквіт марксистсько-пролетарської літерату-
ри, він знов майже перестав писати. Тема боротьби робітничого 
класу за кращі умови життя й праці, соціальна справедливість 
і рівність не цікавила письменника. Хоч у деяких його творах і 
лунала антимілітаристська тематика, та все ж таки він залишав-
ся осторонь активної політичної позиції. Починаючи з середини 
30-х років ХХ століття його творчість набула іншого напрямку, – 
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він більше часу займався культурною і критичною діяльністю; 
писав відгуки і нотатки до робіт видатних митців слова, відгуки 
й передмови до різноманітних виставок й лише інколи – есе та 
оповідання.

Третім періодом мовчання – став час Другої світової війни, 
коли письменник не написав жодного твору, не поновив антимі-
літаристську тему, яка звучала у декількох його творах в період 
Першої світової війни. Те, що він не висловлював своєї політичної 
позиції, може вказувати лише на повну байдужість письменника 
до соціального та політичного життя країни. Проте після війни, 
можливо висловлюючи таким чином свій протест, Сіґа настоював 
на будівництві статуї генералу Тодзьо Хідекі1, як гарантії того, 
що лихі справи війни не забудуться. Така дивна пропозиція була 
ввічливо проігнорована суспільством і урядом.

Як президент Пен-клубу, Сіґа написав доповідь на відкриття 
пен-конференції Японії у червні 1947 р., де він закликав до відро-
дження високої духовності та ідеалів Японії і відновлення першо-
класної культури. Проте підйом демократичних ідей у літературі 
повоєнних років письменник ігнорував своїм творчим мовчанням 
і продовжував займатись виключно критичною діяльністю.

Позиція Сіґа, який мав можливість дозволити собі відвер-
то висловлювати всі свої думки, викликала суперечливі реакції. 
Наприклад, його участь у суддівстві на конкурсах краси виклика-
ла негативну реакцію. Особливої сили суспільний рух проти Сіґа 
набрав у 50-ті роки, що було описано, як і решта усіх важливих 
моментів його життя, в оповіданні «Біла Лінія» (1956).

Сіґа дуже хвилювали питання «долі» японської мови, навколо 
спрощення якої на той час точилося багато суперечок. Він зробив 
у статті «Проблеми державної мови» [Shiga Naoya 1946] декілька 
гучних заяв, а саме: про безнадійну зіпсованість японської мови 
та заклик до її повного скасування, а задля створення нової лі-
тератури висунув ідею ухвалити французьку мову як державну 
мову Японії. Він зазначив, що в Японії люди забули свою ста-
ру мову – мову «Манйосю» і «Ґендзі моноґотарі» та вживають 
англійську, не усвідомлюючи її дійсного змісту. Далі Сіґа додав, 
що якби у Японії раніше прийняли англійську мову за державну, 
то це було б вигідніше, адже колись японці запозичили писем-
ність і лексику з Китаю, то чого б не спробувати вдруге: насам-
перед, це б полегшило процес навчання для широких верств на-
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селення. Чому письменник, який чудово володів усіма нюансами 
рідної мови, не знаючи французької, пропонував прийняти саме 
цю мову? Мабуть, просто він вважав її найкрасивішою у світі та 
зазначав, що велика кількість світових літературних шедеврів 
написана саме цією мовою. Згодом, у повоєнні роки, Сіґа Наоя 
написав вступні статті до підручників з японської мови для почат-
кової (「観衆者の言葉・一」, 1951), середньої (「観衆者の言葉
・二」, 1951) та вищої школи (「観衆者の言葉・三」, 1952), а 
також «Вступну статтю до тлумачного словника “Кодзіен”» (「
［広辞苑］推薦」, 1956). Втім, Сіґа вважав, що японська мова 
занадто перенасичена різноманітними нормами ввічливості і у 
повсякденному спілкуванні «Привіт!» буде достатньо, щоб вітати 
дійсно близького друга.

Видається дивною індиферентна позиція Сіґа по відношен-
ню до суспільства: у молодості він підтримував ідеї гуманізму 
та захоплювався ідеєю рівності між усіма верствами населення. 
Напрочуд завзяте небажання брати участь у суспільно-політично-
му житті нації, зацікавленість лише красою та підпорядкування 
життя і творчості своїм настроям можна пов’язати з подіями у 
його дитинстві та молодості.

Сіґа народився в успішній і багатій сім’ї, був улюбленим ону-
ком, навчався у престижній Школі Перів Ґакусюін. Але те, що 
хлопчик втратив у тринадцять років матір, його дуже вразило, 
а також сильна емоційна конфронтація з батьком рано надихну-
ли його до сублімації своїх бажань у літературній діяльності. У 
1900 р. Сіґа Наоя знайомиться із відомим у Японії християнським 
проповідником і культурним діячем Утімура Кандзо (1861–1930), 
захоплюється ідеями християнства, а згодом – приймає християн-
ство. У 1901 році Сіґа зацікавився політикою і з позицій гуманіз-
му вирішує приєднатися до акцій протесту й заходів соціального 
захисту людей, пов’язаних із забрудненням навколишніх земель 
отруйними відходами копалень в Асіо. Проте погляди молодого 
Наоя призвели до протиріч між ним і батьком, який не дозволив сину 
взяти участь у розслідуванні причин інциденту через те, що у ми-
нулому дід мав відношення до управління цією копальнею. Активне 
прагнення Сіґа до діяльності наштовхнулося на заборону батька, 
син поступився йому і, таким чином, усвідомив, що егоїстичне 
суспільство, яке піклується виключно про свої інтереси, не дасть 
йому можливість реалізувати прагнення до відновлення справед-
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ливості у реальних конкретних діях. Це вплинуло на формування 
світоглядної позиції літератора-початківця і не тільки не сприяло 
зміцненню його бажання до соціальної активності та ідеалізації 
суспільства, але, навпаки, посилило занурення у власний вну-
трішній світ.

Вдруге батько зневажив погляди сина на рівність класів, а та-
кож, певним чином, вроджену гордість, заборонивши йому одру-
житися з дівчиною, яка була служницею в будинку, тільки через 
те, що вона належала до іншого соціального прошарку. Сіґа обу-
рило це, адже з юних років він завжди діяв згідно свого етичного 
коду, проте змінити що-небудь, по суті, він не міг, і кохання до 
служниці врешті-решт охолонуло. Охолонуло й захоплення хрис-
тиянством.

Знайомство з Мусянокодзі Санеацу (1885–1976), Арісіма Такео 
(1878–1923), поетом Кіносіта Ріґен (1886–1925) та іншими юни-
ми літераторами підштовхнуло Сіґа до активної літературної 
творчості. Сіґа Наоя, отримавши похвалу друзів стосовно пер-
шої публікації оповідання, перевівся з факультету англійської на 
факультет японської філології, але майже не відвідував лекції, а 
вже через два роки покинув навчання в університеті і віддав усі 
сили творчій діяльності. Літературна спілка «Сіракаба» надала 
Сіґа найкращі можливості як для добрих стосунків, так і для дру-
ку творів, і саме він приніс їй популярність та визнання своїми 
успішними оповіданнями, хоча його впертість, самовпевненість і 
успіх ображали колег.

Письменник отримав перший гонорар у 1912 р. за новелу «Оцу 
Дзюнкіті» (「大津順吉」), і це, звісно, посилює його гордість. 
Втім публікація твору, де він розповідає історію свого кохання зі 
служницею та захоплення християнством, спричинила конфлікт із 
батьком. Письменник був вимушений залишити родинний бу-
динок та поїхати до невеличкого містечка Ономіті префектури 
Хіросіма. І там, залишившись на самоті, висловлює увесь біль 
від нерозуміння батьком його ідеалів в оповіданні «Сейбе та його 
довгасті гарбузи» (「清兵衛と瓢箪」, 1913). Невдовзі письмен-
ник переїхав до іншого містечка, та за своє життя Сіґа більше 20 
разів переїжджав з місця на місце, що завжди надихало його до 
написання творів, пов’язаних з цими місцями.

У оповіданні «Сейбе та його довгасті гарбузи» письменник 
змальовує хлопця, який самовіддано збирає колекцію довгастих 
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гарбузів. Батько хлопця не розуміє і не розділяє вподобання сина, 
почувши критику з боку шкільного вчителя, руйнує усю колек-
цію Сейбе. Проте той довгастий гарбуз, якого вчитель відібрав 
у хлопця неначе брудну, нікчемну річ, було продано за несподі-
вано високу ціну. Письменник завершує оповідання так: «…Зараз 
Сейбе захоплено віддається малюванню. І вже в його серці немає 
злоби ані на вчителя, ані на батька, який розчавив довбешкою до-
рогоцінні й палко улюблені довгасті гарбузи. Проте батько вже 
потроху почав лихословити й щодо його заняття малюванням» 
[Gendai bungaku taikei 21: Shiga Naoya shu 1963]. Що ж буде, якщо 
і нове захоплення хлопця, який тепер з тією ж самовідданістю за-
нурився у малювання, буде зламано?

Неважко впізнати самого Сіґа у хлопці на ім’я Сейбе.
Автор у творах раннього періоду, які реалістично віддзерка-

люють інтерпретацію добра і зла із притаманною Сіґа глибокою 
чуттєвістю, чітко підводить читача до відвічних моральних пи-
тань, відповіді на які можливо знайти, зазирнувши у підсвідо-
мість. Наприклад, у оповідача в оповіданні «Бог хлопчиська», 
після начебто дійсного акту добродійності, виникли відчуття 
сорому і марності здійсненого. Зазвичай, Сіґа не вважає за по-
трібне піклуватися про цікавість сюжету, він передає складний 
психологічний стан, емоції та почуття героїв у підтексті натя-
ком чи алюзією. Точний, стислий, ретельно вивірений, простий 
і неприкрашений стиль письменника, залишається, в той же час, 
ліричним. Кожне оповідання молодого письменника демонструє 
чітке фокусування навколо змальованої проблеми і ретельний 
вибір влучного слова.

Aкутаґава Рюноске (1892–1927) захоплювався здатністю Сіґа 
писати, яку він назвав “Ханасі-но най ханасі” (оповідання без 
оповідання). З повагою він коментував: «Сіґа Наоя – найчистіший 
автор серед нас. Його роботи – перш за все, роботи того, хто жив 
прекрасним життям ... тут я мав на увазі морально незаплямоване 
життя» [Cecilia Segawa Seigle 2005–2006].

Безперечно, на формування стилю Сіґа мала великий вплив 
творчість і особистість А. Чехова, якого дуже шанують в Японії. 
Літературний критик, письменник та друг Сіґа Хіроцу Кадзуо 
(1891–1968), порівнюючи творчість двох майстрів слова, відзна-
чає, що для нього однаково важко написати статтю як про твор-
чість Сіґа, так і про творчість Чехова. Далі Хіроцу Кадзуо по-
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яснює, що ця складність полягає у тому, що ці письменники не 
висловлюють прямо у своїх творах ідеї, а ховають їх за начебто 
простим і зрозумілим, на перший погляд, змістом, який по-
тім, при спробі його осягнути, виявляється дуже складним та 
багатогранним і вимагає тонкої і ретельної уваги.

Те, що письменник завжди писав свої твори через декілька 
років після набуття фактичного досвіду, дозволяло йому най-
більш об’єктивно висловити своє сприйняття фактів та емоційну 
реакцію. Звичка Сіґа по декілька разів переписувати свої чернет-
ки, давала змогу втілити задумане у традиційних для японської 
літератури творах маленького розміру. Інтуїтивність, інтровер-
тивність та суб’єктивність, що зажди були притаманні японській 
національній естетичній традиції, у своїй творчості літератор 
гармонійно поєднав із західноєвропейською технікою і способа-
ми організації художнього матеріалу, як, наприклад, відкритий 
фінал в оповіданні «Бог хлопчиська» та «Сейбе та його довгасті 
гарбузи».

Попри те, що більшість його творів побудовані на інтроспекції 
у події власного життя і майже повністю відірвані від подій «ве-
ликого» світу, він зміг у них охопити найтиповіші риси світогляду 
японців. Хоч деякі критики після Другої світової війни піддали 
сумніву значущість його творчості, але й вони визнають, що Сіґа 
Наоя залишається значимою постаттю не лише через його внесок 
у розвиток «новели-про-себе». І сьогодні Сіґа шанують за його 
стиль, який замість драматичних інцидентів та героїчних вчинків, 
фокусується навколо думок і вражень особистості.

Творчі ідеї Сіґа Наоя співпадали з загальними тенденціями 
доби, провідною тематикою якої був складний внутрішній світ 
людини, представника нової модерної Японії. Ця тема лунала у 
творах усіх видатних письменників японської літератури ХХ ст. 
Серед них були і ті, хто залишався осторонь від бурхливих по-
літичних процесів, як, наприклад, Нацуме Сосекі, Акутаґава 
Рюноске, Танідзакі Дзюнітіро (1886–1965). Проте жоден з пись-
менників не міг собі дозволити займати настільки асоціальну по-
зицію та підпорядковувати усю творчість своїм настроям і бажан-
ням так, як це зробив Сіґа, який не залежав від гонорарів та міг 
насолоджуватись чистою творчістю.

Чи міг би він, для кого мистецтво та життя повністю співпа-
дали, реалізувати свій талант і втілити свої ідеї, не зважаючи на 
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зміну запитів і бажань читацької аудиторії, якби був залежним від 
тих змін?

1 Тодзьо Хідекі (1884–1948) – військовий генерал, у 1944, коли 
ситуація в Другій світовій війні стала невигідною для Японії, пі-
шов у відставку. Після поразки у війні його визнали військовим 
злочинцем і засудили до смертної кари через повішання.
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ДІЯЛЬНІСТЬ РАДИ МІНІСТРІВ ГЕТЬМАНАТУ ПО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ УКРАЇНСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ 
У КРИМУ (ТРАВЕНЬ – ГРУДЕНЬ 1918 р.)

Діденко І. А.

Від самого початку формування Ради Міністрів Української 
Держави одним з пріоритетів її зовнішньо-політичної діяльнос-
ті була проблема відносин з Кримом. Це питання було усклад-
нене позицією німецького військового командування і вищого 
керівництва Німеччини, які бачили свій інтерес у перетворені 
Кримського півострова в колонію кайзерівської імперії. В свою 
чергу гетьманський уряд волів приєднати Крим до України. Крім 
того, представники кримської влади мали свої політичні орієн-
тації, що розходилися з позицією Ради Міністрів Української 
Держави. Геополітичні уподобання кримських кіл та місцевих 
мешканців з питання приєднання до України також розділилися.

Вивчаючи проблему взаємовідносин Ради Міністрів 
Української Держави з представниками Четверного союзу, крим-
ською владою та місцевим населенням, автор статті ставить на-
ступні дослідницькі завдання:

– проаналізувати реакцію німецького військового команду-
вання, поведінку кримського крайового уряду та намагання Ради 
Міністрів Гетьманату приєднати Крим до Української Держави;

– визначити результати дій Ради Міністрів України у викорис-
танні певних силових методів (митна війна) та дипломатичних діа-
логів (переговорний процес) з метою досягнення власних планів;

– охарактеризувати підтримку політики гетьманської держа-
ви кримським населенням як наслідок діяльності Ради Міністрів 
України; 

– висвітлити остаточні підсумки діяльності гетьманського уря-
ду в об’єднавчому україно-кримському процесі.

Після приходу до влади П. Скоропадський врахував те, що 
Чорноморський флот уже був українізований Центральною 
Радою. Знав він й про намагання кримського населення, в тому 
числі й татар, щодо приєднання півострова до України, а та-
кож про лояльність до цієї політичної акції Туреччини. Отже, зі 
встановленням в Україні Гетьманату починає розроблятися план 
включення Криму до складу України.
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7 травня 1918 р. члени Ради Міністрів з’ясовували питання про 
кордони Української Держави. Крім того, акцентували увагу на не-
обхідності приєднання кримського півострова. На цьому засіданні 
виступив й гетьман. Він оповістив присутніх про свої переговори 
з послом Німеччини та про необхідність відправити йому листа, 
де підтверджувалися б наміри приєднати Кримський півострів до 
України. Такі дії П.Скоропадського Радою Міністрів були схвалені 
[1, 6 зв.]. Тоді ж було затверджено доручення міністрам підготува-
ти матеріали, в яких був би відображений аналітичний контекст 
проблеми щодо економічної належності та взаємозв’язку з метою 
приєднання Кримського півострова до Гетьманату [1, 2].

Уряд Української Держави у своєму повідомленні до баро-
на Мумма (посол Німеччини в Україні) акцентував на тому, що 
Гетьманат намагається приєднати до України Кримський півост-
рів. Далі члени уряду зауважували, що причини є як стратегічні, 
так й економічні, і такі дії Української Держави є правомірними. 
Далі зазначалось, що Україна не посягає на будь-які національні 
права місцевого кримського населення. В листі також наводили-
ся дані перепису Російської імперії за 1897 р., з якого видно, що 
у п’яти повітах Таврійської губернії в Криму проживало 556592 
особи, з них вважали рідною мовою татарську й турецьку 186081. 
Від цього показника відраховуються дані про кількість караїмів 
(5609 осіб) та євреїв (3312 осіб).

В листі наголошувалося, що татарське населення намагалося 
утворити незалежну Кримську Татарську республіку. Проте його 
на півострові лише 32 %. Також по інших повітах ці процентні 
дані ніде не досягають відмітки 33 %.

Уряд Української Держави в цьому поданні прохав посла 
Мумма зробити відповідне повідомлення своєму Урядові: щоб ні-
мецькій армії в Таврійській губернії були дані необхідні вказівки, 
за якими б не чинилося перешкод для представників української 
влади при виконанні їхніх службових обов’язків.

У листі підкреслювалося, що Уряд Української Держави не 
може відмовитися від своїх прав на всю Таврійську губернію, 
включаючи Кримський півострів, який має увійти до складу 
України. Повідомляючи посла, Уряд Гетьманату зазначав, що він 
йтиме назустріч пропозиціям кримського населення отримати по-
літичну автономію, по якій вже розробляється необхідний проект 
[3, 12–15].
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З метою вирішення кримського питання в міністерстві закор-
донних справ було скликано нараду, на якій були присутні профе-
сори: Богаєвський, Кістяківський, Ейхельман, міністр Василенко, 
колишній генеральний секретар міжнародних справ Шульгин, 
начальник генштабу Славінський, співробітники МЗС Галіп, 
Суровцова, Суховерський, Ткаченко та Оренчук. Після обгово-
рення відомостей з місць нарада дійшла згоди про приєднання 
Криму до України.

Професор Богаєвський вважав, що приєднання Криму до 
України є необхідним моментом для політико-економічного іс-
нування. Оскільки Крим – це стратегічний об’єкт для України у 
плані домінування у Північному Причорномор’ї. Керченська про-
тока виступає у ролі другого Босфору. З приводу цього вчений за-
уважив, що Україна без півострова може бути наближена до Росії, 
а звідси самостійність буде під питанням. Після приєднання пів-
острова до Гетьманату може бути вироблений статус Криму – він 
буде знаходитись у складі України чи на правах автономії або 
федерації. Проте одразу висувати федеративний устрій Криму по 
відношенню до України не є вірним рішенням, бо це буде озна-
чати фактичну відмову від півострова [4, 2–6 зв.].

Керуючий міністерством закордонних справ Гетьманату 
Дмитро Дорошенко 30 травня 1918 р. відправив спеціальне по-
слання до німецького посла Мумма. В ньому наводилися аргумен-
ти економічних, політичних та етнографічних взаємин населення 
Криму з Україною, які не можуть нормально існувати один без 
одного. Він також зауважив, що у III Універсалі УНР було прого-
лошено входження до складу України північної Таврії без Криму. 
Однак тоді були зазначені лише найважливіші частини України, а 
ті терени, на яких українці не переважають, приєднаються пізні-
ше. Тому в цьому Універсалі, як зауважує Д. Дорошенко, не відмі-
чено Холмщину, частину Курської, Воронезької губерній, області 
Війська Донського та Бессарабію. Тут малося на увазі, що ці те-
риторії невдовзі будуть приєднані до України. Саме таким чином 
Уряд УНР вважав і ситуацію з Кримом. Тим паче, що тоді УНР на 
федеративних засадах була у складі Росії. Тому кордони в цьому 
Універсалі визначені у досить загальних рисах. Так само і Крим: 
якщо б його приєднали до України, він автоматично отримував би 
статус федерації в складі Росії.

Після приходу українських та німецьких військ до Криму не-
обхідно було зробити наступний крок – приєднання півострова 
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до України. Проте, як вважав український уряд, цей акт пови-
нен відбутися на підставі автономії Криму у складі Гетьманату. 
Д. Дорошенко не сумнівався, що населення Криму висловиться 
тільки за приєднання півострова до України [5, 30–30 зв.].

Проте 7 червня із Сімферополя повітовий комісар привіз роз-
порядження від генерала С. Сулькевича, який наказував своїм 
службовцям не підтримувати з Гетьманатом жодних зносин [6, 
26]. Повітові старости Вільнер і Байдак, які були призначені уря-
дом Гетьманату до Перекопу та Євпаторії, реагуючи на такий крок 
С. Сулькевича, намагалися відправити шифровану телеграму до 
Києва, в якій робили запити щодо їхніх наступних дій в Криму. 
Проте кримські телеграфісти не прийняли її без наказу німецько-
го коменданта. А той порадив Байдаку і Вільнеру відправитися 
за дозволом до генерала Коша. При цьому німецький комендант 
показав українським урядовцям розпорядження генерала Коша: 
«Усім офіцерам, які служать в Україні, залишити свої посади й 
негайно повернутися до Сімферополя» [7, 26].

8 червня Вільнер і Байдак приїхали в Сімферополь, плануючи 
зустрітися з генералом С. Сулькевичем. Проте той відмовив їм 
у аудієнції. Князь Горчаков (товариш міністра внутрішніх справ 
нового кримського уряду) зауважив, що питання Криму, скоріше 
за все, буде вирішуватися в Берліні. Й додав, що більшовиків з 
півострова вибивали виключно німці, без участі місцевих гро-
мадських діячів [8, 26 зв.].

В цей період німці вже обрали такий варіант розвитку подій, 
при якому Крим не тільки не повинен бути включений до скла-
ду України, але навіть не має бути поставлений в залежність від 
Гетьманату [9, 1]. У планах німецького генерала Коша було пере-
творення Криму на «Другу Ніццу» для Німеччини [10, 16].

2–3 липня на засіданні верховного військового командування та 
членів кайзерівського уряду імператора Вільгельма ІІ запевнили, 
що Україна, як і Росія, мають плани щодо приєднання Кримського 
півострова до свого складу. Генерал С. Сулькевич хотів би керува-
ти країною (Кримом) під німецьким протекторатом [11, 95]. Тому 
почала поширюватися інформація про анексію Криму кайзерів-
ською імперією як німецької колонії, про організацію татарської 
держави з німецькою зверхністю тощо [12, 2]. До того ж, німецькі 
війська, окупувавши Крим, почали виселяти з Севастополя укра-
їнців та відправляти їх на терени України [13, 3].
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У відповідь на такі дії німецького військового командуван-
ня та голови кримського крайового уряду С. Сулькевича геть-
ман П. Скоропадський запровадив економічну блокаду Криму. 
Автором та ініціатором «митної війни» став міністр закордонних 
справ Д. Дорошенко. На засіданні Ради Міністрів він наполіг ор-
ганізувати цю акцію проти Кримського півострова [14, 301–303].

У своїй постанові від 27 липня 1918 р. Рада Міністрів наді-
лила широкими повноваженням Д. Дорошенка та доручила йому 
сконцентрувати увагу й посилити контроль за тим, щоб будь-який 
рух продовольчих товарів – чи то залізничним, чи то морським 
транспортом – не здійснювався з України у напрямку Кримського 
півострова [15, 135 зв.].

З початком блокади хліб на півострові почали відпускати за 
картками [16, 5]. Згодом у Криму стала помітною гостра нестача 
продовольчих товарів. Місцевий врожай, який неможливо було 
збути в Україні, почав псуватися. Німці двічі за цей час зверта-
лися до Українського Уряду з проханням поновити товаро  обіг 
між Кримом та Гетьманатом. Проте позиція Ради Міністрів була 
непохитною. Після того, як німецьке командування зрозуміло 
серйозність українських намірів, воно змінило своє ставлен-
ня до українсько-кримського питання на користь Гетьманату. 
Німеччина визнала за Україною усі права на володіння Кримом. 
Німці також почали тиснути на С. Сулькевича, вимагаючи роз-
почати з Україною дипломатичний діалог щодо об’єднання. Той, 
врешті-решт, капітулював та направив телеграму гетьманському 
Урядові з проханням розпочати переговорний процес щодо вста-
новлення форми державного кримсько-українського об’єднання 
[17, 301–303; 104].

Рада Міністрів знала про економічний занепад півострова че-
рез митну війну та важке становище місцевого населення, яке не 
в змозі було реалізувати фрукти та овочі на українському ринку. 
За вказівкою П. Скоропадського Уряд 18 вересня постановив тим-
часово припинити економічну блокаду півострова. А кримський 
крайовий уряд натомість повинен був прислати своїх представ-
ників до Києва з метою проведення переговорів. У рішенні та-
кож містилося звернення до міністра закордонних справ України 
Д. Дорошенка зняти митний огляд вантажів, що прямували на 
півострів з України. В документі зауважувалося, що українсько-
кримські переговори щодо об’єднавчого процесу повинні 
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проводитися між міністрами, які мають повноваження вирішаль-
ного та директивного характеру. Завершальним пунктом урядової 
постанови було рішення щодо телеграфного повідомлення про 
тимчасове припинення економічної блокади півострова [18, 62].

23 вересня 1918 року на засіданні Ради Міністрів виконуючий 
обов’язки прем’єра М. Василенко зачитав телеграму, отриману 
від голови крайового кримського уряду, де повідомлялося, що з 
півострова до Києва виїхала делегація для ведення переговорів. 
На цьому ж засіданні було вирішено відправити С. Сулькевичу 
телеграму, в якій наголошувалося, що кримська делегація повин-
на бути наділеною повноваженнями вести переговори не лише з 
економічних, а й з політичних аспектів проблеми [19, 5 зв.].
Ще до початку економічної блокади деякі кримські організації, 

після певних намагань П. Скоропадського вплинути на ситуацію 
в Криму, висловили гетьманові свою підтримку щодо українсько-
кримського об’єднання. Насамперед, це губернський з’їзд землев-
ласників та хліборобів Таврії на чолі зі своїм головою Закеровим 
[20, 738], а також Центральний орган Курултаю висловив бажан-
ня приєднати півострів до України у якості автономії [21].

Під час економічної блокади, в кінці серпня Україну підтримав 
також голова Таврійського союзу борошномелів Г. Каганський. 
Він заявляв про необхідність економічного кримсько-українсько-
го об’єднання [22]. Також деяка місцева кримська преса була на 
боці такого процесу. Це стосується, зокрема, газети «Утро Юга».

На початку вересня з’їзди власників садів та представники 
торговельно-промислових установ, банків, бірж, продовольчих й 
земських управ, кооперативів висловили свою волю щодо при-
пинення тарифної війни та створення митного українсько-крим-
ського союзу. Вони також хотіли бачити власного представника, 
наділеного правом голосу з економічних питань у міжнародних 
діалогах з іншими державами. Щоб реалізувати ці плани, вони 
організували власні делегації для ведення переговорів з Україною 
[23, 102]. Дехто з кримських міністрів також тяжів до приєднання 
[24, 5].

В процесі переговорів, які важко, але успішно складалися на 
користь української делегації, як згадує Д. Дорошенко, ближче 
до середини жовтня німці дали згоду на передачу Гетьманату 
Чорноморського флоту з Севастополем. Отже, до України де-
факто переходила влада над Кримським півостровом [25, 303].
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Після того, як у Києві розпочалися переговори, українське на-
селення Криму почало голосніше заявляти про свої політичні та 
культурно-освітянські уподобання. Зокрема, на початку жовтня у 
Сімферополі місцева українська громада почала створювати ме-
режу кооперативних структур у сільськогосподарській сфері, у 
Севастополі була відрита українська школа [26].

Приєднання Криму до України жваво обстоювали представ-
ники борошномелів Таврії, чий з’їзд відкрився 16 жовтня 1918 р. 
На з’їзді гостро критикувалися дії власного кримського уряду на 
переговорах у столиці України. В унісон цим діям кримські під-
приємці стали розробляти проект створення на півострові філії 
Українського банку тощо.

18 жовтня робітничий з’їзд у Сімферополі прийняв постано-
ву про приєднання півострова до складу Української Держави. 
21 жовтня про аналогічну позицію заявило зібрання української 
спільноти Севастополя [27, 119]. А 11 листопада 1918 р. українці 
Ялти зорганізували Українську крайову раду Криму, завданням 
якої визначалося поширення освіти, культури тощо.

Проте, коли німецькі війська планували залишити терени 
України та повернутися на батьківщину, проросійськи налашто-
ване населення Криму, не звертаючи уваги на українсько-крим-
ські домовленості, досягнуті в Києві, таємно приймає рішення 
звернутися до генерала А. Денікіна з закликом щодо можливого 
захоплення ним Кримського півострова [28, 25].

17 листопада 1918 року П. Скоропадський телеграфічно був 
повідомлений про те, що в Криму до влади прийшов новий уряд, 
який ставить інші завдання, а саме – відродження єдиної Росії та 
приєднання до її складу Кримського півострова [29, 52].

Після цього контроль з рук гетьмана П. Скоропадського над 
Кримом був втрачений. Усі зусилля щодо приєднання Криму до 
складу України були зведені нанівець. 

У зв’язку з призначенням А. Денікіним адмірала Каніна ко-
мандуючим Чорноморським флотом 2 грудня 1918 року голова 
Ради Міністрів С. Гербель повідомив представника Добровольчої 
армії в Києві генерала Ломновського, що Гетьманат витратив на 
утримання Чорноморського флоту величезні кошти і вважає, що 
на майбутнє «Чорноморський флот в оперативному відношенні 
може бути підпорядкований командуючому, призначеному об’єд-
наним командуванням усіма збройними силами, діючими проти 
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більшовиків, але в усіх інших відношеннях Чорноморський флот 
має залишатися в підпорядкуванні морського міністра Української 
держави» [30, 101].

Викладений вище матеріал дозволяє зробити наступні уза-
гальнюючі висновки:

1. Німецьке військове командування не бажало загострювати 
відносини з П. Скоропадським, маючи за першочергове завдання 
вивезення продовольчої та сировинної продукції до Німеччини. 
Окрім того, німецькі та австрійські війська вели активні бойові 
дії на фронтах Першої світової війни, що зв’язувало їм руки для 
повноправного панування в Україні. Тому німецьке керівництво 
погодилося на приєднання Криму до складу Гетьманату. 

Позиція С. Сулькевича – голови крайового кримського уря-
ду, повністю залежала від політичних поглядів його протекто-
рів – німецького командування на півострові. Тому після того, як 
останні відвернулися від нього, голові місцевого уряду довелося 
піти на підписання невигідної для нього угоди з Радою Міністрів 
України. 

2. Великий вплив на позицію кримського населення справила 
економічна блокада. Ті, хто до початку митної війни навіть не хо-
тів й думати про український шлях Криму, вже під час економіч-
них негараздів перетворилися на проукраїнськи налаштованих 
представників півострова.

Завершальним акордом політики Ради Міністрів було прове-
дення переговорного процесу в Києві з кримською делегацією 
щодо приєднання півострова до України. Отже, комбінація сило-
вих та дипломатичних методів Ради Міністрів, у цілому, призвела 
до позитивних результатів. 

3. Дії Ради Міністрів по забезпеченню українських інтересів 
у Криму, в тому числі й заходи економічного тиску на півострів, 
згенерували утворення українських сільськогосподарських това-
риств кооперативного ґатунку, розвиток освітянської та культур-
ної сфери. А також до України почали тяжіти усілякі кримські 
виробничі та фінансові організації, профспілки тощо.

Татарське населення, переважна більшість російського етносу 
та німецькі колоністи Криму після введення митної блокади та-
кож почали обстоювати проукраїнські позиції. 

4. Після низки перепетій українсько-кримського переговор-
ного процесу, наприкінці жовтня було вирішено приєднати Крим 
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до Гетьманату на правах автономії. Проте скористатися результа-
тами цього успіху Рада Міністрів Української Держави так і не 
встигла.

Німеччина, яка підтримувала П. Скоропадського та його уряд, 
зазнала поразки у війні й вивела свої війська з України. На їх міс-
це до Криму прийшли війська Добровольчої армії та Антанти, 
які вели боротьбу проти більшовиків та плекали мрії щодо від-
родження єдиної Росії у її дореволюційних кордонах. До її складу 
планувалося приєднати Україну й Крим.

Проте перемогли більшовики, перетворивши Україну на одну 
з радянських республік, а Крим у 1921 році – на курортну зону 
(Кримська Автономна республіка Російської Федерації), про яку 
так мріяло німецьке військове командування у 1918 році.

1 Центральний державний архів вищих органів влади і управління 
України (далі ЦДАВО України). – Ф. 1064.– Оп. 1.– Спр. 6.
2 Там само. – Спр. 8.
3 Там само. – Ф. 3766. – Оп. 1 – Спр. 132.
4 Там само.
5 Там само.– Спр. 186.
6 Там само. 
7 Там само.
8 Там само.
9 Інститут рукописів Центральної наукової бібліотеки Національної 
академії наук України: Ф. XI. – Спр. 3318.
10 ЦДАВО України. – Ф.3766. – Оп.1. – Спр. 132.
11 Сергійчук В. Український Крим. – К., 2001. – 304 с.
12 Інститут рукописів Центральної наукової бібліотеки Національної 
академії наук України: Ф. XI. – Спр. 3318. 
13 Там само.
14 Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле (1914–1920): В 4 
Ч. – 2 вид. – Мюнхен, 1969.
15 ЦДАВО України. – Ф. 1064. – Оп. 1. – Спр. 6.
16 ЦДАВО України. – Ф.1064. – Оп.1. – Спр. 14.
17 Дорошенко Д. Назв. праця; Приазовський край. – 1918. – 12 вересня; 
Сергійчук В. Назв. праця.
18 ЦДАВО України. – Ф.1064. – Оп.1. – Спр. 11.
19 Там само.
20 ЦДАВО України. – Ф.3766. – Оп.1. – Спр. 186.
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21 Екатеринославский вестник. – 1918. – 7 червня.
22 Утро Юга. – 1918. – 25 серпня.
23 Сергійчук В. Назв. праця; Приазовський край. – 1918. – 25 вересня.
24 ЦДАВО України. – Ф.1064. – Оп.1. – Спр. 14.
25 Дорошенко Д. Назв. праця.
26 Возрождение. – 1918. – 11 жовтня.
27 Сергійчук В. Назв. праця.
28 Оболенский В. Крым при немцах // Крымский архив. – 1996. – №2.
29 ЦДАВО України. – Ф.3766. – Оп.1. – Спр. 132.
30 ЦДАВО України. – Ф. 1064. – Оп. 1. – Спр. 11.
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АРАБСЬКА ЖІНКА У ВІРТУАЛЬНОМУ СВІТІ
(в контексті твору Раджі Алем «Фатима»)

Комендант Л. В.

Інтерес до проблеми віртуальної реальності з’являється в 
усьому світі на зламі XX–XXI століть у зв’язку з усіма техно-
комунікаційними досягненнями, глобалізацією та ідеологією 
постмодернізму. В своїй праці «На роздоріжжях інформатики» 
Станіслав Лем стверджував, що «цивілізаційний процес дедалі 
більше сповільнюється в міру прискорення віртуального буття, і 
думати про те, що китайці, араби, індуси, бедуїни та решта меш-
канців третього світу взагалі зможуть фізично увійти в інформа-
ційний простір – це утопія». Дослідивши буття арабської жінки 
в Саудівській Аравії (як літературне буття, так і соціально-релі-
гійне), можна довести наступне: за останні десятиліття соціальне 
та літературне життя в Саудівській Аравії зазнало значних змін. 
Молодь почала отримувати освіту в найкращих університетах 
Європи та Америки; офіційно стала дозволена жіноча освіта, від-
тепер жінки мають право отримувати наукові ступені та захищати 
дисертації закордоном, що сприяє появі жіночої прози та поезії в 
сучасній саудівській літературі. Більша половина жінок має право 
на користування мережею Інтернет, а отже вже три роки, як уві-
йшла в інформаційний простір. Лише тридцять відсотків жінок 
не користуються світовою мережею з етично-релігійних причин 
або через заборону чоловіка. Зацікавленість саудівського жіночо-
го суспільства віртуальним простором впливає на розширення їх 
поглядів та знайомство з іншим світом, який існує за межею їх 
країни та суворих релігійних догматів. На початку XX століття 
в Саудівській Аравії починає визнаватись жіноча проза, в даній 
статті буде розглянутий перший сюрреалістичний роман в сау-
дівській літературі, написаний сучасною письменницею Раджею 
Алем.

Для арабської літератури сюрреалістичний напрям є зовсім 
новим, невідкритим і не розвинутим, як, зрештою, і багато інших 
напрямків модернізму та постмодернізму. Це пов’язано з певною 
відмежованістю арабської цивілізації від західної, що не могло 
не позначитися, в першу чергу, на літературі. Що стосується лі-
тературного світу Саудівської Аравії, то сюрреалістичний  роман 
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Раджі Алем виявився майже вибуховою подією: молодою пись-
менницею почали цікавитись не лише саудівські літературні кри-
тики, але й західні літератори. В 2003 році відомий американський 
письменник-сценарист Том МакДоноу запропонував Раджі Алем 
разом з ним перекласти роман «Фатима» на англійську мову. Цей 
проект виявився таким вдалим, що Алем та МакДоноу взялися за 
переклад двох інших романів письменниці [Alem Raja 2002, 56].

Раджа Алем – нове відкриття в світі сучасної саудівської лі-
тератури. Вона народилась в Мецці, виховувалась в звичайній 
мусульманській родині з дотриманням усіх традицій та звичаїв. 
Раджа жила разом із сім’єю своїх двоюрідних братів та сестер 
в величезному семиповерховому будинку. Всі її дитячі спогади 
пов’язані з таємничими обрядами, талісманами та чарами, які 
вона разом із сестрами вигадували щоб урізноманітнити свої 
ігри. Згодом вона перенесе цей уявний магічний світ в свої ро-
мани – таємничі арабські пустелі, дервіші-чарівники, видіння та 
міражі – все це не може залишити читача байдужим. Але саме пе-
реплетіння двох світів – уявного та реального – зробили її романи 
такими популярними, якими вони є сьогодні.

Раджа Алем навчалась в університеті США, штату Сіетл, і 
отримала ступінь бакалавра зі спеціалізацією «Англійська мова 
та література». Вона багато подорожувала, вивчала іноземні мови 
та культури, обравши для себе зовсім інше життя – життя неза-
лежної жінки. Письменниця ще не вийшла заміж, що в її середо-
вищі вважається невиправною помилкою, оскільки за східними 
традиціями вона вже вийшла з віку, коли арабські жінки уклада-
ють шлюб. В своїх інтерв’ю Раджа Алем часто жартує з цього 
приводу: «У нас, в Саудівській Аравії мій вік вважається заста-
рим для одруження, а в Європі – занадто раннім! Що ж мені з цим 
робити?».

В 1997 році письменниця зі своєю сестрою Шадією взяли 
участь в незвичайній фото-сесії в США, де американська фото-
граф Венді Евальд робила фотопортрети жінок з різних країн 
світу. Цей проект був названий «All kinds of Veils» (в перекладі 
з англійської – «Всі види Вуалей»). Взагалі, щодо зовнішнього 
вигляду Раджі Алем, то це цікаво висвітлено у репортажі аме-
риканської журналістки Мерілін Пауел, яка брала інтерв’ю у 
письменниці в Торонто, під час Міжнародного письменницько-
го Фестивалю (The International Authors Festival): «Я знала, що її 
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країна чітко дотримується релігійних догматів ваххабізму, і мені 
було дуже цікаво побачити Раджу Алем в довгій чорній «абаї»… 
Але вийшло зовсім не так, як я очікувала! Письменниця з’явилась 
на фестивалі одягнутою по-європейськи, в класичному діловому 
вбранні. І на моє запитання щодо національної одежі з посміш-
кою відповіла, що в сучасному світі треба вміти варіювати одягом 
відповідно до ситуації, необхідно розуміти різні суспільства та 
бути своєю і серед чужих, і серед своїх».

Раджа Алем – автор семи романів, декількох п’єс. А нещодав-
но були видані дві її нові збірки коротких оповідань та віршів. 
Найвідомішими романами письменниці є: сюрреалістичний ро-
ман «Фатима», стиль якого є зовсім новим не лише для саудів-
ської літератури, але й для арабської літератури в цілому, містич-
ний роман «Вона, лише вона…» та автобіографічний роман «Мої 
тисяча та одна ніч».

Роман «Фатима» починається з весілля молодої дівчини, яка 
мріяла про велике кохання та хороброго лицаря, про якого колись 
прочитала в казці. Але замість казки вона потрапляє в сувору 
реальність – нерідний батько видає  її заміж за чоловіка, якого 
вона ніколи не бачила, зате чула багато поганого про його лиху 
вдачу та жорстоке ставлення до жінок. Нажаль, злі чутки вияви-
лись правдою: вже на весіллі наречений починає жорстоко обра-
жати Фатиму, повністю ігноруючи її як людину, і звертатись до 
неї лише в разі крайньої потреби. Але це був лише початок. Коли 
молоді прибули додому, Фатиму жорстоко побили та зґвалтували. 
Вранці дівчина прокинулась в жахливій темній кімнаті, наповне-
ній зміями. Так її чоловік хотів перевірити, чи справжня її краса, 
або вона – це зло, що ховається під вродливою оболонкою. Отже, 
якщо змії покусають її – то вона лиха, і помре страшною смертю, 
а якщо ж вони не зачеплять її, то й краса її справжня. 

Звичайно, Фатима ніяк не могла врятуватись від отруйних реп-
тилій, а чоловік, впевнений в тому, що дружина незабаром помре, 
почав готуватись до похорону. Втім, як кажуть: «Вітри іноді віють 
не так, як потрібно кораблям…»

Дівчину дійсно покусали змії, але вона не померла. Перебуваючи 
у лихоманці, Фатима бачить дивні видіння, веде розмови з по-
тойбічними істотами, мандрує пустелею, де перед нею із піску 
з’являється її хоробрий лицар, вона розуміє мову змій та вже не 
боїться їх, її взагалі вже ніщо не лякає. Фатима не померла, вона 
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змінилась, в ній з’явилась сила – сила відстояти себе як людину, 
як жінку, як особистість, чарівна сила, яка допоможе у боротьбі 
за власні мрії.

Роман написаний дуже виразно, динамічно, йому властива пев-
на фантастичність, яка притаманна казкам. І дійсно, читаючи про 
те, як Фатиму залишили одну в темній кімнаті зі зміями, не можна 
не пригадати французьку казку «Синя борода», де розповідається 
про лихого чоловіка, який зачиняв своїх дружин у таємній кімна-
ті та вбивав їх. Втім, американські критики вважають роман не 
просто казкою або міфом, вони дають такому зображенню цілком 
чітке визначення – магічний реалізм, який, в свою чергу, є одною 
із характерних рис сюрреалізму.

Розглядаючи віртуальний світ в контексті постмодерних ху-
дожніх творів не можна оминути оніричні дослідження, які на 
сьогодні стають дедалі більш популярними в сучасному літерату-
рознавстві, створюючи панораму містичного простору художньо-
го твору, актуалізуючи втаємничену ідіостилістику. Холотропні 
плани художності (фрагменти снів, марень, гіпнотичних та нар-
котичних станів, божевілля, сомнамбулізму, візіонерства тощо) як 
своєрідна мізансцена промовляють до читача у формі невиразних 
знаків, аналітика яких до цього часу недостатньо розроблена, а 
отже, є актуалізованим простором теоретичної схеми літерату-
ри. З кожним новим хронологічним періодом літературознавства 
з’являються й нові стратегії оніричної аналітики, простір містич-
ного набуває конкретного вираження. «Література давно стала 
свідченням холотропних станів, в яких зміст колективного не-
свідомого стає досяжним для свідомого переживання» [Бовсунів-
ська 2004, 15].

Дослідження холотропних станів за літературними текстами 
як художніми свідченнями присутності ірреального й становить 
основу онірокритики. Однією з центральних проблем літерату-
рознавчої онірокритики є її достовірність. Як і кожна аналітична 
стратегія літературознавства, онірокритика має свою терміноло-
гічну й понятійно-категоріальну структуру, яка може бути досто-
вірною лише у межах оніропростору художнього тексту. Отже, 
основним завданням у системі цієї критики є відшуковування 
меж, властивостей та параметрів такого оніропростору. Від того, 
наскільки точно ми визначимо ці властивості оніропростору, у 
відповідності до критеріології художнього твору, залежить й до-
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стовірність знаково-значеннєвої структури оніропростору, який 
характеризується.

Звідси властивості оніропростору можуть бути такими: 1) 
природно-об’єктивізованими, тобто виходячи з реального досвіду 
достовірності матеріального світу у його речовинності, тяглості, 
міцності тощо; 2) казково-фантастичними на основі індивідуаль-
них фантазмів автора та узгоджені з внутрішньою логікою роз-
витку персонажа, який стає провідником цих фрагментів у творі; 
3) містико-кризологічними, тобто утвореними на основі певних 
систем містичної інтерпретації картини світу, як-от: містеріаль-
ні, спіритуальні культи, магія, окультизм, віртуальність, в тому 
числі й онірокритика як наука про тлумачення снів. При цій влас-
тивості оніропростору він переводить персонаж у кризологічний 
статус умовно-втаємниченого випробування, посвяченість у сенс 
якого не усвідомлює часом навіть сам герой.
Параметри оніропростору визначаються за можливостя-

ми його холотропної тяглості, тобто в залежності від того, який 
оніричний статус простору заявлено (божевілля чи сновидіння, 
марення чи гіпнотичний стан, візіонерські картини чи сомнамбу-
лічні блукання), можна виявити й деякі особливості цього містич-
ного віртуального утворення:

1) Такий оніропростір може мати нахил до ущільнення – міні-
мізація – з метою виявлення зменшеного масштабу як обжитого 
містичного топосу з притаманними йому властивостями.

2) Навпаки, можемо також спостерігати нахил до космізму, 
збільшення масштабності до безмежжя всесвіту тощо.

3) Третій варіант пов’язаний з містичним обживанням реаль-
ного простору або такого, який від початку мислиться персона-
жем знайомим та обжитим.

4) Крім того, параметри оніропростору включають викривлені 
зображення предметів та людей, гротескні за своєю природою, 
які, фактично, й становлять естетичну сутність більшості онірич-
них фрагментів тексту.

Сон, як відчуження людини від себе самої й споглядання себе 
як іншого, є сферою дидактичного розвитку відчуття трансцен-
дентного кожною людиною. Час в оніропросторі є динамічним, 
може миттєво прискорюватись, як і навпаки – уповільнюватись, 
що, врешті, залежить лише від активності переживання героєм 
(чи групи персонажів) подій сну. Час в оніропросторі є настільки 
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неконтрольованою категорією, що аналіз часопросторових змін 
у художньому фрагменті якогось видіння чи марення може дати 
водночас кільканадцять часових векторів і водночас жодного 
ймовірно реалістичного. Межі оніропростору в художньому тво-
рі визначаються не так просто, як це може видатися на перший 
погляд, оскільки, наприклад, описуваний автором сон персонажу 
не можна вважати завершеним після того, як персонаж прокида-
ється, адже його сприйняття світу, навіяне сном, подовжується на 
зриму реальність його буття, а отже, поетика оніричного продо-
вжує діяти на просторі, який не належить до так званого «оніро-
простору художнього твору» [Гроф 1997, 34–35].

Сфера онірокритики в літературознавстві, отже, є сферою опа-
нування містичною змістовністю художнього твору, яка сама по 
собі є невичерпною. Теоретичне осмислення містичного компо-
ненту в художньому творі стало можливим лише за умов появи 
нових принципів інтерпретації тексту як такого. Онірокритика є 
практикою й методикою вивчення містичного компоненту в літе-
ратурному творі, так само, як містерія є практикою й методикою 
стосовно релігійного одкровення, посвячення в таємниці священ-
ного. У давнину весь простір мислився людьми не як мирський, а 
як сакральний, а отже, все, що потрапляло в сни й марення такої 
людини осмислювалось як частина божественного одкровення, 
як посвята в таємниці світу з ласки Бога. Сучасна людина від-
окремила мирський простір від сакрального, але чи змогла вона 
подолати залежність від божественної визначеності сущого?  Ця 
залежність і проглядає в прагненні інтерпретувати сферу містич-
ного як обжиту побутову сферу, де поетика оніричного й поетика 
житійного зливаються в єдиній умовності, яка може бути іденти-
фікована як «майбутнє» і «минуле» водночас. Постмодерна люди-
на звикла прагматично й точно визначати час й місцезнаходжен-
ня, не припускаючи жодних фантастичних викривлень власної 
життєдіяльності, і в той же час, вона з платонічною незайманіс-
тю оберігає власні сни від реальності, визначаючи їх від почат-
ку як сферу містики, ірреального. Процес екстракції (доведення 
до усвідомлення) закономірностей сновидінь чи марень є актом 
утворення міфології постмодерного типу, адже винайдення зако-
номірного в образних формах втіленого трансцендентного видін-
ня є незаперечною сферою міфології й оніричного. В літературі 
обертання сюжетів та образів, породжених трансцендентними 
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видіннями, безпосередньо пов’язане з словесно-знаковим їх вті-
ленням, а отже, архетип як прототип наслідування здобувається 
на словесне вираження, на певну словесну формулу, часом навіть 
доволі рельєфних замальовок. Джеймс Хіллман зауважував, що 
«сутність словесних образів полягає в тому, що вони звільнені від 
світу, який сприймається, і вивільняють нас від нього». Сновидін-
ня, як врешті й будь-який холотропний стан, в життєвій практиці 
є заступником витісненого факту життя, байдуже, бажаного чи 
навпаки, в художньому творі сновидіння не може остаточно по-
збутись подібного значення, тому часом символіка сну приховує 
якусь «витіснену» авторську думку або думку персонажа. Сим-
вол – замість вражаючої реальності; умовність художнього пере-
живання символу – замість пригадування дійсного факту життя 
героя чи автора. Сон у сучасних теоріях літератури часом постає 
як особлива форма текстової містифікації або дуалізму (реаль-
ний – віртуальний світ). Оскільки проблема втечі від відпові-
дальності  та від Бога в постмодерні об’єктивно існує, то сон стає 
актуалізованим простором літератури як унікальна можливість 
експерименту такої втечі. Ще П. Козловські зазначав: «Гности-
цизм розумів  дуалізм добра і зла як властиве не лише людині, а й 
самому божеству» [Лем 1990, 120].

В сюрреалістичному романі Раджі Алем «Фатима» присутні 
основні властивості оніропростору: 1) природно-образні власти-
вості – реальний досвід достовірності, коли життя стає занадто 
«реальним» для молодої дівчини. Не витримавши удару долі, її 
свідомість ніби закривається від реальності; 2) казково-фантас-
тичні властивості – коли Фатима практично починає жити у «вір-
туальному», штучно створеному нею світі мрій, фантазій, снів, 
спогадів; 3) містико-кризологічні – коли психічний стан дівчини 
погіршується, вона ніби впадає в летаргію, і вже не відрізняє сни 
від реальності, втративши межу між реальним та віртуальним 
світом.

Якщо розглядати сновидіння як символ, символ – замість вра-
жаючої реальності, умовність – замість пригадування дійсного 
факту життя героя. В романі «Фатима» сни мають певну дина-
міку: спочатку це приємні марення – спогади про безтурботне 
дитинство дівчини; потім сновидіння наповненні казковими геро-
ями із тих оповідань, якими вона захоплювалась в шкільні роки; 
поступово герої зникають, і дівчина опиняється посеред пустелі, 



42

зовсім сама. Попереду у неї довгий шлях, що вона має подолати. 
Це шлях – як символ вступу в доросле життя, шлях, який має про-
йти вона самостійно. Потім сни-жахи, коли Фатима бачить навко-
ло себе змій, що хочуть вкусити її, тим самим позбавити її життя. 
Вона ніби загубилась, не може дихати, знаходиться в невеличкій 
кімнаті, стіни тиснуть на неї, а навколо лише лихі створіння – змії. 
Або вони, або вона, – розуміє дівчина. В даному випадку все має 
своє чітке потрактування: кімната – це те жахливе заміжжя, в яке 
Фатима потрапила наче в пастку, змії – це лихі люди, що її оточу-
ють і прагнуть її знищити, розгубленість дівчини і нестача пові-
тря пояснюється тим, що вона залишилась один на один зі своєю 
трагедією. Але потім вона бачить уві сні світло, наче сонце, воно 
вказує їй шлях і зігріває, раптом почуття страху зникає і вона вже 
може дихати на повні груди. Фатима прокидається і відчуває себе 
достатньо сильною, щоб боротися за власне життя і долю.

Самодостатній характер розвитку інформаційно-комп’ютерної 
технології, котрий на рівні конкретної особистості діє як запро-
грамований на недозованість споживання, таїть у собі дві основні 
небезпеки. Перша, «буденна» – це ті негативні впливи на особис-
тість, котрих зазнає звичайний користувач комп’ютерної мережі. 
Адже спілкування з нею не може не позначатися на його менталі-
теті. Інформація, що сприймається через монітор, діє безпосеред-
ньо на підсвідомість, обминаючи блоки критичного осмислення 
ситуації. Взаємодія з мережею знімає просторові та часові бар’єри 
спілкування – виникає ефект «присутності». Вивчення психології 
фанатиків Інтернету в США виявило, що їхні погляди і навіть зо-
внішні риси характеру протягом одного-двох років змінюються 
у напрямі ціннісних орієнтирів, котрі їм нав’язує комп’ютерна 
інформація, – світ перетворюється на подобу мрій та сновидінь, 
де все можливо. Є підстави стверджувати, що «людина мереже-
ва» стає одним із програмно-апаратних засобів кіберпростору. 
Тут відкривається доступ до підсвідомості індивіда, з’являються 
широкі можливості цілеспрямованої маніпуляції нею, тобто її 
розвиток переводиться у сферу електронної несвободи. Саму ж 
мережу можна розглядати як активний засіб (подібно до нарко-
тика), який здатний перекомпонувати масову свідомість. Другий 
тип небезпеки впливу інформаційно-комп’ютерної технології на 
людську особистість умовно можна охарактеризувати як «контр-
науковий»: він пов’язаний з приглушенням творчого, теоретично-
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го мислення. Така небезпека взагалі коріниться у спокусі підміни 
творчо-пізнавальних начал людини певними інструментальними 
засобами (згадаймо небезпідставні застереження Сократа проти 
зловживання записуванням: мовляв, тоді у людини зникає необ-
хідність тренувати пам’ять та уяву) [Бич 1966, 105].

Виходячи із наведених вище фактів та розмірковувань, можна 
прийти до висновку, що в силу обставин, які склались в Саудівській 
Аравії по відношенню до жінки, поряд з реальним світом для 
арабської жінки буде завжди існувати ще один світ – «надреаль-
ний», «віртуальний», створений нею, щоб жити та відчувати себе 
хоч трохи вільною від обмежень. Це світ в мережі Інтернет, світ 
сновидінь та фантазій, світ літератури та літературних образів, 
які вона створює і з якими проживає певні життєві моменти, яких 
їй бракує у власному житті. Так в суспільстві Саудівського ко-
ролівства з’являються нові особистості, талановиті письменниці, 
жінки з багатою уявою та широкими поглядами.
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ПАРАЛЕЛІЗМ ЯК ОСНОВНИЙ ПРИНЦИП ТАНСЬКОЇ 
ПОЕЗІЇ ТА ЙОГО ПРОЯВИ НА РІЗНИХ РІВНЯХ МОВИ

Костанда І. О.

Дослідженню танської поезії присвячено чимало робіт, про-
те найменш вивченими залишаються мовні засоби дії, характерні 
для поезії, які виконують текстотворчу та експресивну функції, 
це обумовлює актуальність та доцільність дослідження. Мета до-
слідження – вирішити проблему адекватності перекладу віршів, 
спираючись на принцип паралелізму. Завдання статті – розібрати 
особливості поетичного тексту, дослідити прояви паралелізму на 
різних рівнях вірша, виявити та обґрунтувати формальні ознаки 
паралелізму у складі танського поетичного тексту.

Оскільки лінгвістика є загальною наукою про мовні й розмов-
ні структури, то тексти віршів також можна розглядати як скла-
дову частину цих структур. Розберемо деякі особливості поетич-
ного тексту. В першу чергу, слід відповісти на питання, що таке 
текст взагалі. Існує велика кількість визначень цього поняття, це 
пов’язано зі складністю самого терміну, а також з його багатопла-
новим вивченням в різних галузях знань. У «Великому енцикло-
педичному словнику (Мовознавство)» дається таке визначення: 
«Текст (від лат. textus – тканина, сплетення, з’єднання) – об’єд-
нана смисловим зв’язком послідовність знакових одиниць, осно-
вними властивостями якої є зв’язність та цілісність». Ми зупини-
мося на початковому для більшості лінгвістів положенні про те, 
що текст – це своєрідна єдність смислового змісту і мовної фор-
ми, особлива одиниця, що має свої закономірності побудови, а 
також свою синтаксичну та логічну схеми [Яйцева 2000, 14]. При 
цьому текст повинен мати такі ознаки, як інформаційно-логічна 
послідовність речень у тексті, яка досягається за допомогою всіх 
одиниць мови, охоплює змістовний, логічний, композиційний 
аспекти та виражає зв’язок елементів змісту, і логіка викладу за 
допомогою лексико-граматичних і функціонально-стилістичних 
засобів [Яйцева 2000, 17]. Ще однією характеристикою тексту 
є тематичний, концептуальний і модальний зв’язки, що прояв-
ляється в єдності теми, регулярному вживанні ключових слів та 
синтаксичному паралелізмі структури.

Лінгвістичний аналіз віршів епохи Тан дозволить виявити 
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важливі для розуміння китайської поезії особливості цих текстів, 
крім того, ми намагатимемося провести аналіз структури мови 
танських віршів відповідно до мовних рівнів (фонологічного, 
морфологічного, синтаксичного і так далі), які мають ієрархічні 
зв’язки. Фонологічний рівень є нижнім, оскільки фонема – одно-
стороння одиниця (не має плану змісту), що використовується 
для побудови одиниць вищих рівнів – морфем і лексем. Кожен 
з цих рівнів має свою одиницю: фонологічний – фонему, мор-
фологічний – морфему і так далі. Однак слід зауважити, що в 
старокитайській мові взагалі і в мові епохи Тан зокрема слова 
складалися з одного ієрогліфа, який був неподільним цілим, а 
отже, був фонемою, морфемою та лексемою одночасно [Горелов 
1974, 54].

Отже, по-перше, розглянемо побудову танського вірша з точки 
зору фонологічного рівня. Насамперед, слід розглянути види тан-
ських віршів. Їх всього два види [何其芳 1956, 67]:

• за кількістю строф: 4 або 8 строф;
• за кількістю ієрогліфів: 5 або 7 у кожній строфі.
Звернемо увагу на деякі фонетичні особливості мови, зокрема 

на те, що вона характеризується обмеженою кількістю складів. 
Склади обмежені за кількісним складом; також послідовність зву-
ків не може бути довільною та різноманітною. В одному складі не 
повинно бути більше 4-х звуків, а їх послідовність чітко визна-
чена; склад формується з двох основних елементів, кожен з яких 
займає своє місце: приголосна частина (ініціаль) знаходиться на 
початку складу, може бути виражена лише одним звуком; голосна 
частина (фіналь) – у кінці складу, виражається як монофтонгом, 
дифтонгом, так і трифтонгом. З’єднання приголосної й голосної 
частин відбувається за певними правилами. Усього є близько 
400 складів [Горелов 1974, 43]. Звучання складу не може бути по-
вним без тону – зі зміною тону змінюється значення: позбавити 
склад тону – позбавити склад змісту. У давнину китайці повною 
мірою користувались особливостями тонів при написання віршів, 
тож існує певна система тонів у танських віршах [何其芳 1956, 
64]. Всі чотири тони при складанні вірша поділяють на два.
平 – це перший тон, що не має інтонаційних «підйомів» та 

«спадів», рівний за інтонацією та вільний за тривалістю.
仄 – це другий, третій та четвертий тони китайської мови. Тре-

тій та четвертий мають «підвищення» та «зниження» в інтонації, 
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норми тривалості. Другий тон має інтонацію, що різко підвищуєть-
ся. Ці три тони (2, 3, 4) протиставляються першому.

У добу Тан була розроблена досконала система рівних та нерів-
них тонів, що зробило лірику цієї епохи надзвичайно мелодійною 
та винятково музичною за звучанням [王功龙 2000, 304]. Вимоги 
до правил тонування у віршах доби Тан були дуже жорсткими.

Найважливіше правило тонування у танській ліриці – це чер-
гування рівних та нерівних тонів, ефект «сплетення».

Правила поширюються на три паралелі:
1) у рядку рівні平 та нерівні仄 тони повинні чергуватися;
2) у двох суміжних рядках (1 і 2, 3 і 4, 5 і 6, 7 і 8) тони проти-

ставляються;
3) у 2 і 3, 4 і 5, 6 і 7 рядках тони повинні співпадати.
Тобто в одному рядку тони потребують чергування: після рів-

ного обов’язково має йти нерівний – 平仄, а після нерівного – рів-
ний – 仄平.

Слід також відзначити, що два ієрогліфи, відділені паузою, 
становлять одне ціле，наприклад: 平平, 仄平 дорівнює 平, 仄仄, 
平仄дорівнює 仄.

Таке застосування тонів також вважається чергуванням. 
Танські вірші починаються з першого тону, таким чином, кінець 
3-го, 5-го, 7-го рядків повинен закінчуватися нерівним тоном (仄), 
тільки кінець першого рядка може мати вільний тон (仄 й 平) [王
功龙 2000, 128].

Види рядків.
Згідно з правилами про рівні та нерівні тони сформована та-

блиця.
A. 平平 // 仄仄 平平 仄
B. 仄仄 // 平平 仄仄 平
C. 平仄 // 仄平 平仄 仄
D. 仄平 // 平仄 仄平 平
   |____|   |___________| 
   для 7-ми   для 5-ти ієрогліфів
Приклад王维’山居秋暝’
空山新雨后，平平 平仄 仄 
天气晚来秋，平仄 仄平 平
明月松间照。平仄 平平 仄
清泉石上流。平平 仄仄 平
竹喧归垸女，仄平 平仄 仄
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莲动下渔舟。平仄 仄平 平
随意春芳歇，平仄 平平 仄
王孙自可留。平平 仄仄 平
На прикладі цього вірша видатного танського поета Ван Вея 

(701–761) ми можемо наочно прослідкувати чергування тонів в 
рядках.

У класичній китайській поезії склади з модуляцією тону про-
тиставляються складам без тонової модуляції. У китайській ме-
тричній традиції рівні тони протиставляються ламаним тонам, так 
само, як довгі тонові списи – вершини складів – коротким. Отже, 
по суті, китайський вірш ґрунтується на протиставленні довго-
ти і стислості. Складова система для танського вірша має першо-
чергове значення; так, правила вживання слів, правила грамати-
ки і т.д., відходять на другий план: для дотримання правильного 
чергування складів дозволяється ними нехтувати. В основі вірша 
лежить, в першу чергу, звучання і такі прийоми як чергування 
тонів, ритм і т.д. грають головну роль, але не єдину. Хоча проти-
ставлення складів служить, головним чином, для мелодійності, 
та розглядати його тільки з погляду звучання було б не зовсім ві-
рним: це протиставлення обов’язково тягне за собою семантичне 
зближення  протиставлених одиниць. Перш, ніж робити висновки 
про те, яким чином співвідноситься форма і зміст у вірші, слід 
звернути увагу на таку особливість танського вірша, як проти-
ставлення ієрогліфів на базі схожості та відмінності.

Такий прийом має назву «паралелізм» – компонент, без якого 
неможливий аналіз східної поезії взагалі та китайської зокрема 
[王功龙 2000, 67]. Він являє собою симетрію, тобто схожість по-
будови та довжини частин вірша: симетрію строф, симетрію час-
тин, з яких складається строфа [Кравцова 1994, 168].

Структура танського вірша відносно паралелізму має такий 
вигляд:

– перша та друга строфи мають назву 首联;
– третя та четверта строфи мають назву 颔联;
– п’ята та шоста строфи мають назву 颈联; 
– сьома та восьма строфи мають назву 尾联.
Паралелізм у танському вірші, зазвичай, вживається у третій 

і четвертій та у п’ятій і шостій строфах. У перших та останніх  
двох строфах паралелізм може не вживатися взагалі.

Вивчаючи розмаїття варіантів паралелізму, учені щоразу 
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звертаються до китайської традиції, основоположної за своєю 
давністю, так і за глибиною проникнення. Широковідомим є 
складений Кукаєм в IX ст. трактат про літературну теорію, де пе-
рераховуються двадцять дев’ять видів паралелізму. Там виділено 
шість основних різновидів простого паралелізму: повторення, си-
нонімія, антонімія, подібність, лексична й граматична подібність. 
Розбіжність буває: граматична, але не лексична; подібність й фор-
мальні пари: штучні зчеплення за лексичним значенням без гра-
матичної подібності. Така велика кількість різновидів паралеліз-
му обумовлена історично. Китайська поезія – найбільш рання по-
езія, принципом побудови якої був паралелізм. Ще П. А. Будберг, 
що працював з нерегулярними лінгвістичними явищами у сфері 
цієї китайської поетичної традиції, вважав різноманітні аспекти 
паралелізму – граматичний, лексичний, просодичний, а також 
полісемантичне навантаження координуючих слів і рядків – яви-
щем, властивим лише китайській поезії.

Дуже важливо правильно перекласти зміст, тому для аналізу 
мови танських віршів треба проаналізувати засоби викладення 
інформації у вірші. Паралелізм виник у веньяні як необхідний за-
сіб передачі змісту: у китайській мові немає чіткого розподілу на 
частини мови, тому функцію ієрогліфа у фразі важко визначити 
точно. Таким чином, розподіл будь-якого тексту на окремі, одна-
кові за будовою частини, по-перше, допомагав краще зрозуміти 
функції окремих слів, а по-друге, за допомогою утворення чіт-
ко відокремлених фраз сприяв розумінню змісту тексту у ціло-
му. Завдяки означеним властивостям паралелізм набув широкого 
вживання у китайській поезії, але необхідною складовою вірша 
є не лише  визначена граматико-семантична побудова фраз, а та-
кож ритм та рима, до того ж у поезії переважають металогічні 
типи образів, усі ці ознаки, в цілому, накладають свій відбиток на 
паралелізм. Тому при читанні та перекладі віршів дуже важливо 
виявляти паралелізм та вміти правильно зрозуміти й використати 
його для перекладу складних місць.

Нами було досліджено різновиди паралелізму, а також прави-
ла його вживання у вірші. Китайські літературознавці виділяють 
десять видів паралелізму.

І. Точний паралелізм.
Точний паралелізм  вимагає, щоб повнозначні або службові 

слова, що протиставляються у двох строфах, належали до одна-
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кових лексичних систем, тобто до груп, які об’єднують один клас 
предметів, явищ, понять, дій тощо, а також точної граматичної 
симетрії побудови строф вірша. Розглянемо докладніше умови 
складання цього виду паралелізму:

1. Граматична симетрія строф при складанні точного парале-
лізму. Але, по-перше, у зв’язку з особливостями китайської мови 
роз’яснення потребує сам термін «граматика». Загальне значення 
терміну граматика: функціонування значущих одиниць мови на 
різних рівнях її [мови] структури, дослідження закономірностей 
зміни слів та принципи їх об’єднання при побудові висловлюван-
ня. Проте китайській мові притаманний аналітичний спосіб вира-
ження граматичних значень, тобто характерною є морфологічна 
незмінність слова (у веньяні взагалі та у мові епохи Тан зокрема 
більшу частину складали слова з одного ієрогліфа, тому відсут-
ність морфологічних змін прибирає межі між частинами мови) та 
використання службових елементів, які при сполученні з повно-
значними лексичними одиницями утворюють складні граматичні 
форми. Отже, під граматикою у китайській мові через відсутність 
частин мови мають на увазі:

– розташування ієрогліфів у реченні;
– вживання спеціальних службових слів, що вказують на від-

ношення між лексичними одиницями.
Тобто, граматичною симетрією визначають: розташування іє-

рогліфів та вживання службових слів у строфах, що складають 
паралелізм, повинно бути однаковим. Дві строфи мають однакову 
побудову, кожен ієрогліф однієї строфи виконує таку ж граматич-
ну функцію, як і симетричний йому ієрогліф другої строфи.

2. Повнозначні або службові слова, що протиставляються у 
двох строфах, повинні належати до однакових лексичних систем, 
тобто до груп, які об’єднують один клас предметів, явищ, понять, 
дій тощо. До повнозначних слів у мові доби Тан належать:

– ієрогліфи з предметним значенням;
– ієрогліфи зі значенням характеристики людини, предмету, 

явища та ін.;
– ієрогліфи, що позначають дію.
Ієрогліфи з предметним значенням при розгляді точного пара-

лелізму можна поділити  на такі класи1:
1. Небесні тіла та явища (сонце та місяць 日月);
2. Пори року, роки, загальні назви часу доби (рік та сезон年节; 

ранок та вечір晓晚);
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3. Загальні географічні назви (гори та води 山水; великі та ма-
ленькі ріки 江河);

4. Загальні назви будівель, кімнат (вежа та башта 台楼; двір та 
господарство 门户);

5. Посуд (склянка та чашка 杯盘);
6. Зброя (ніж та меч 刀剑);
7. Одяг (одяг та головний убір 衣冠; шарф або косинка та 

стрічка 巾带);
8. Їжа, напої (чай та вино 茶酒; їжа та страва 餐饭);
9. Письмове приладдя (кисть та туш 笔墨, бумага та тушечни-

ця 纸砚);
10. Літературна термінологія (вірші та римована проза 诗赋);
11. Рослинність (трави та дерева 木草; персик та абрикос 桃

杏李);
12. Птиці, тварини, комахи, риби (черепаха та дракон 龟龙);
13. Людське тіло та душа (тіло та душа 身心; руки та ноги 手

足);
14. Емоції, почуття та моральні якості (мораль та добропоряд-

ність 道德; здібності та почуття 才情);
15. Узагальнюючі назви для членів родини (батько та син 父子; 

старший брат та молодший брат 兄弟).
Слід відзначити особливість точного паралелізму, яка викли-

кає труднощі при перекладі: існує ряд ієрогліфів, які у культурі 
Китаю традиційно протиставляються або мають синонімічний 
зміст, тобто деяким ієрогліфам притаманне традиційне поетичне 
значення та традиційне поетичне використання, тому їх вживан-
ня, зазвичай, також розглядається як точне. Розглянемо та пояс-
нимо вживання таких ієрогліфів:

1) 有/无 є – немає;
2) 实/虚 правда – неправда;
3) 作赋/观书 складати римовану прозу – читати книжки;
4) 绿窗/朱户 зелене вікно – червоні ворота;
5) 宝马/香车 дорогоцінний кінь – коштовний візок;
6) 伯乐马/浩然 кінь – осел;
7) 终/始 кінець – початок;
8) 疾/徐 швидко – повільно;
9) 六朝/三国 Шість Династій – Трицарство;
10) 诗/酒 вірші – вино;
11) 花/鸟 квіти – птахи.



51

Ієрогліфи зі значенням характеристики людини, предмету, 
явища та ін., можна поділити на такі класи:

1) по розміру (великий та маленький 大小); 
2) по віку (старий та молодий 小老/老轻);
3) по кольору (яскравий та тьмяний 华暗; слід відзначити таку 

особливість, що у культурі Китаю традиційно протиставляються 
червоний та зелений кольори 红/绿,青);

4) за вагою у прямому та переносному значеннях (тяжкий та 
легкий 重轻);

5) по зовнішньому вигляду (красивий та негарний 美/丑);
6) по внутрішнім якостям (ледачій та працелюбний 懒).
Ієрогліфи, що позначають дію, при складанні точного парале-

лізму не завжди протиставляються. Їх можна поділити за трьома 
основними ознаками:

1) ієрогліфи, що вказують на засіб руху дії (ходити та летіти 走
飞; йти та їхати(верхи) 走骑; йти та бігти 走跑; 有/无 є та немає);

2) ієрогліфи, що вказують на самостійну або несамостійну дію 
(йти та вести 走);

3) ієрогліфи, що вказують на напрям руху (підійти та відійти 
来/去, вгору та вниз 上下).

До службових слів, що складають паралелізм, у мові доби Тан 
належать:

– ієрогліфи, що вказують на ознаку дії (швидко та повільно 
疾/徐);

– протиставлення числівника числівнику, без вираховування 
числа, позначеного ієрогліфом (три та два 二/三);

– лічильні слова (протиставляються так само, як числівники);
– сполучники, прийменники та модальні частки, що вказують 

на інтонацію (протиставляються сполучники сполучникам, при-
йменники прийменникам та ін., приклад: і та й).

Треба зауважити, що займенники у мові доби Тан також від-
носяться до службових слів, при складанні паралелізму проти-
ставляють істоту та неістоту (приклад: він та воно 他/它).

ІІ. Розширений паралелізм.
Характеризується граматичною симетрією строф, але повно-

значні слова протиставляються без урахування їх приналежності 
до якоїсь лексичної системи, при цьому необхідно, щоб ці слова на-
лежали до однієї групи повнозначних слів, тобто ієрогліфи з пред-
метним значенням протиставляються ієрогліфам з предметним
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значенням, ієрогліфи із значенням характеристики людини, пред-
мету, явища та ін. протиставляються ієрогліфам зі значенням ха-
рактеристики людини, предмету, явища тощо.

ІІІ. Паралелізм за схожістю.
Характерною його ознакою є те, що ієрогліфи з предметним 

значенням, які мають протиставлятися, належать до подібних 
класів предметів, явищ, понять та ін. Так, наприклад, небесні тіла 
та явища протиставляються порам року, рокам, загальним назвам 
часових періодів; загальні географічні назви протиставляються 
назвам будівель, кімнат; меблі протиставляються одягу; рослин-
ність протиставляється птахам, тваринам, комахам, рибам.

ІV. Паралелізм в одній строфі.
Характерною його ознакою є те, що окремі ієрогліфи або сло-

восполучення однієї строфи складають паралелізм з ієрогліфами, 
словосполученнями цієї ж строфи.

Етнопсихологічні особливості китайців безперечно відобра-
жені у мові і, відповідно, у стилістиці китайського вірша. Можна 
казати як про типові літературні прийоми, так і про специфічне, 
лінгвістичне оформлення китайського вірша. Тобто можна гово-
рити про наявність певного набору формальних мовних ознак, 
існування яких необхідне для оптимальної реалізації естетики 
художнього твору.

Звертаючись до лінгвістичних аспектів вірша, зрозуміло, що 
увага зосереджена на таких лінгвістичних параметрах мови, як 
лексика, граматика, синтаксис. Тому такий стилістичний прийом, 
як паралелізм, проявляється через граматику, тобто граматичну 
побудову речення, також через лексику, шляхом добору потріб-
них слів.

На вибраних поезіях видатного поета доби Тан Лі Шан-іня 
ми зробимо спробу проілюструвати, як впливають світоглядні 
принципи на лінгвістичне оформлення китайського вірша. Лі 
Шан-інь – відомий китайський поет доби Тан. Його вірші відо-
мі не тільки завдяки високій художності та поетичності, але й 
завдяки глибокому філософському змісту, та являють дуже ціка-
вий матеріал для дослідження китайської мови, культури, мен-
талітету. Як приклад, розглянемо вірш Лі Шан-іня «Дорогоцінна 
цитра».

У цьому вірші яскравий приклад паралелізму присутній у 
п’ятій і шостій строфах.



53

锦瑟

锦瑟无端五十弦,

一弦一枉思华年.

庄生晓梦迷蝴蝶,

望帝春心托杜鹃.

沉海月明珠有泪,

篮田日暖玉生烟.

此情可待成追忆,

只是当时已惘然.

Дорогоцінна цитра
У дорогоцінної цитри струн п’ятдесят, (їх всі) не 
врахувати,
Кожна струна, кожен ритм нагадують про щасливий 
час молодості.
У вранішньому сні Чжуан-чжоу бачить метелика,
Імператор Ван (свої) весняні почуття передав 
зозулі.
У Південному морі, в світлі місяця, в перлах є 
сльози,
Під сонячним теплом у яшми на Блакитному полі 
з’являється свічення.
Ці почуття перетворились на спомини,
Все це стало минулим.

П’ята строфа: «沉海月明珠有泪,…». Переклад: «У Південному 
морі, у світі місяця, у перлинах є сльози…».У Китаї є легенда: 
вночі з моря підіймається мушля з перлиною та відкривається на 
зустріч місяцю, перлина відбиває світло місяця та сама починає 
сяяти. Та вже важко розрізнити, де насправді місяць, а де пер-
лина: місяць як сяюча перлина на небі, а перлина як сяючий мі-
сяць у воді. Окрім того, китайці вважали, що перлини – то сльо-
зи русалок. Все зливається воєдино, основою всього є сльози: у 
морі – тому що у ньому є перлини, у перлинах – тому що перлини 
це сльози русалок, і навіть у місяці – бо місяць та перлина станов-
лять одне ціле.

Шоста строфа: «篮田日暖玉生烟». Переклад: «Під сонячним 
теплом у яшми починає з’являтися свічення». Слід відмітити та 
проаналізувати деякі особливості лексики:

«篮田» lantian перекладається як «Лазурне поле» – це назва 
гори, де добували яшму;

«日暖» rinuan перекладається як «сонячне тепло», де «日» – це 
«太阳» сонце, а «暖» – це «暖和» тепло;

«生» sheng – це «发生» виникнути, з’явитися;
«烟» yan – це «似光的烟», «свічення, що нагадує імлу».
У давнину вважали, що від яшми, при сонячних променях іде 

сяйво, це сяйво можна побачити лише здалеку, тому красу сяючої 
яшми можливо оцінити лише милуючись каменем на відстані.

П’ята та шоста строфи являють собою паралелізм, точніше та-
кий його різновид як антитеза. Антитезою у поезії називається 
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особлива стилістична фігура, що полягає у протиставленні двох 
або більше рядків, ієрогліфи мають антонімічне значення. Але 
протиставлення може бути як у всій строфі у цілому, так і в окре-
мих словах, фразах. У даному випадку протиставляються лише ті 
ієрогліфи, які бажає виділити автор, які на думку автора є більш 
цінними для розкриття змісту. Ці ієрогліфи:

«沉还» та «蓝天» тут наводяться у протиставлення морю;
«月明» та «报日暖» тут у протиставлення холодному світу мі-

сяця наводиться сонячне; 
«珠» та «玉»  перлина є носієм інської енергії, складається зі 

сльоз та відбиває світло місяця, у протиставлення їй яшма – носій 
янської енергії. 

Таким чином, у п’ятій строфі підкреслюються «холодні» риси: 
вода, сльози, сяйво місяця, яке не зігріває, перли зі сльоз. У шос-
тій строфі, навпаки, підкреслюються «теплі» риси: земля, тепло 
сонця, яшма, від якої йде свічення.

У сьомій та восьмій строфах паралелізму немає, бо ними за-
кінчується вірш, вони повинні підводити підсумок. На цьому 
прикладі ми розглянули правила вживання паралелізму у вірші.

Тепер розглянемо ще і на прикладі вірша Лі Шан-іня «Палац 
Суй»:
紫泉宫殿锁烟霞,
欲取芜城作帝家.
玉玺不缘归日角,
锦帆应是到天涯.
于今腐草无莹火,
终古垂杨有暮鸦.
地下若逢陈俊主,
岂宜重问俊庭花.

Палац фіолетових струменів скутий у  димці зорі,
Бажає зробити  запустіле місто будинком 
імператора.
Яшмовій печатці не таланить потрапити до 
чоловіка з кругловидими скронями,
Парчеві вітрила повинні дійти горизонту. 
До цього часу немає у гнилій траві вогнів 
світлячків,
Здавна на вербах є темні  ворони.
Якщо під землею зустрінеш правителя Чень
Нащо питати його про квіти в саду.

У цьому вірші точний паралелізм знаходиться у п’ятій та шос-
тій строфах, тут також протиставляються не всі ієрогліфи, а лише 
ті, які прагне виділити автор. Ці ієрогліфи:

«于今» «до цього часу» та «终古» «здавна» – це службові сло-
ва, що вказують на ознаку дії, паралель наводиться між двома іє-
рогліфами з синонімічним змістом;

«腐草» «гнила трава» та «垂杨» «верби» – це ієрогліфи з пред-
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метним значенням, тут є протиставлення ієрогліфів, що познача-
ють рослинність, тобто трави та дерева;

«无» «немає» та «有» «є» – це два ієрогліфи, які позначають 
дію, та протиставляється наявність чи відсутність.

Таким чином, утворюючи паралелізм, автор поглиблює зміст 
та допомагає читачу краще зрозуміти ідею твору.

Розглянемо як приклад вірш Лі Шан-іня «Облетілі квіти»:
落花
高阁客竟去,
小园花乱飞.
参差连曲陌,
迢递送斜晖.
肠断位忍扫,
眼穿仍欲归.
芳心向春尽,
所得是沾衣.

«Облетілі квіти»
З високого терему гість назавжди пішов,
По опустілому парку кружляють облетілі квіти,
Злетять – течуть уздовж стежок,
Супроводжують поглядом сонця косі промені.
Душа так страждає – шкода подвір’я мести,
Очі прогледіла – треба вертатись.
З серця пішов аромат, як весна,
Лишився на спогад у гірких сльозах одяг.

Паралелізм у цьому вірші знаходиться у першій та другій стро-
фах, протиставляються:

«高» «високий» та «小» «маленький»; 
«阁» «терем» та «园» «сад»;
«客» «гість» та «花» «квіти»; 
 «竟» «назавжди» та «乱» «безладно»; 
«去» «піти» та «飞» «летіти».
Кожна окрема пара ієрогліфів належить до одного типу ієро-

гліфів, але до різних лексичних систем. Однак паралелізм у змісті 
все одно присутній: фрази «гість назавжди пішов» та «кружляють 
облетілі квіти» протиставляються, тобто проводиться паралель 
між цими подіями. Тут облетілі квіти  виступають як символ ми-
нулого кохання, пройшла весна – минули почуття («з серця пішов 
аромат, як весна»), «душа так страждає – шкода подвір’я мести», 
тому що облетілі квіти нагадують про почуття і є узагальненим 
образом кохання. Воно зів’яло, наче пелюстки, підмітаючи їх, 
ніби вириваєш з серця спогад. За допомогою паралелізму автор 
протиставляє ієрогліфи різних лексичних систем, що робить зміст 
об’ємним, дозволяє читачу, завдяки дотепному протиставленню, 
побачити явища та дії, елементи та форми у іншому світі.

Ми розглянули види паралелізму з точки зору принципів 
відбору лексики, але, як бачимо з вищезазначених прикладів, 
паралелізм розподіляє будь-який текст на окремі, однакові за 
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побудовою частини та проводить між строфами аналогії. І, перш 
за все, саме на цю його особливість перекладачу треба звернути 
увагу, бо завдяки паралелізму, по-перше, можна краще зрозуміти 
функції окремих слів, а по-друге, за допомогою утворення чітко 
відокремлених фраз,  зрозуміти зміст вірша у цілому. У китай-
ській мові, особливо у мові віршів доби Тан, нема чіткого роз-
поділу на частини мови. У віршах доби Тан функцію ієрогліфа у 
фразі важко визначити точно, тому при читанні та перекладі ві-
ршів паралелізм є необхідним засобом, що допомагає правильно 
перекласти зміст.

Розглянувши фонологічні й лексико-граматичні складові тан-
ського вірша, ми можемо зробити такий висновок: структура по-
езії заснована на принципі зіставлення за подібністю і відмінніс-
тю, на безперервному паралелізмі. За допомогою зіставлення то-
нів за подібністю й відмінністю звучання одиниць, що є носіями 
цих тонів, поезія може розглядатися з точки зору схожості і/або 
відмінності значень [王功龙 2000, 148]. Паралелізм, де зіставлен-
ня чітко виражене, пов’язаний зі структурою вірша. Можна ствер-
джувати, що чим яскравіше виражений паралелізм у формальній 
структурі, в лексиці, в граматиці й у виражальних засобах, тим 
виразніше виявлятиметься паралелізм у змісті поезії.

1 В дужках приклади протиставлень понять, явищ, предметів, властивос-
тей тощо при розподілі ієрогліфів з предметним значенням на класи.
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СУФІЙСЬКА СИМВОЛІКА ГІНДІМОВНОЇ ПОЕЗІЇ 
АМІРА ХУСРО ДЕХЛЕВІ

Кулик А. С.

Феномен суфізму, що виник в ісламі на межі VII і VIII віків 
і, зрештою, підкорив весь мусульманський світ, поширився не 
лише на країни халіфату, але й на віддалені від ісламського цен-
тру регіони. Взаємодія місцевих культур з іноземними літера-
турними традиціями була і залишається благодатною нивою для 
досліджень [Брагинский 1989]. Ім’я Аміра Хусро Дехлеві (1253–
1325), геніальність якого проявилася в різних сферах – поезії, 
прозі, музиці й науці, – стало узагальненим символом поєднан-
ня мусульманського й індуського в середньовічній Індії. І цьому 
сприяла не лише буквальна приналежність до двох культур, орга-
нічно властивих йому (мати поета була індускою, а батько – ви-
хідцем із Середньої Азії), але й членство в суфійському братстві 
чішті. Як відомо, саме завдяки зусиллям суфіїв та їхньому безпо-
середньому контакту із місцевим населенням іслам міцно укорі-
нився на релігійному субстраті Індії [Sharma 2005, 12]. Як зазна-
чає Тримінгем Дж. С., «суфізм пустив корені в Індії, оскільки він 
жив там ще з давніх-давен…» [Тримингэм 2002, 255]. І справді, 
суфізм єднає з одвічно індійською релігійною течією bhakti भि 1 
безмежна любов до божества, а контроль над диханням, характер-
ний для суфійського ритуалу, перегукується з йогічними дихаль-
ними вправами. Індійська філософія має чимало точок зіткнення 
з суфізмом [Subhan 1999, 133–159], що дає підстави вважати, що 
знайомі і близькі індусам поняття були привнесені на індійську 
ниву в новій «тональності».

Не дивно, що рекордна кількість праць, присвячених вивчен-
ню суфізму, написана в Ірані. Серед іранських дослідників, що 
зверталися до розгляду суфізму, варто відзначити ґрунтовну пра-
цю професора Абдулхосейна Заррінкуба, в якій вчений змістовно 
викладає весь матеріал, пов’язаний із містицизмом: висвітлює 
його історію та основні осередки, наводить персоналії авторів 
і значущих осіб, аналізує суфійську поезію на прикладі Санаї, 
Аттара і Румі [1357 زرین کوب]. Професор Садек Гоухарін є авто-
ром монументального чотиритомного твору, присвяченого дослі-
дженню термінологічного арсеналу суфіїв [1368 گوھرین]. Окремі 
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поняття суфійського лексикону, такі як «вино», «любов», дослі-
джували Касем Нежад, Басір Мождегі, Барзегар Кештелі, Хаміде 
Ходжаті тощо [فارسی  т II, 1376]. На вітзичняній ниві فرھنگنامۀ ادبی 
одним з дослідників-корифеїв, що доклав чимало зусиль до ви-
вчення феномена суфізму, був А.Ю. Кримський. Його праці, на-
писані з урахуванням думки європейських сходознавців, містять 
докладний аналіз соціально-політичної ситуації, що склалася у 
середні віки на Близькому Сході і, на думку автора, активізува-
ла розвиток суфізму [Крымский 1914–1915]. Автором не менш 
вагомого твору, присвяченого вивченню суфізму та суфійської 
літератури, є Є.Е. Бертельс, глибоке дослідження якого є авто-
ритетним джерелом для сходознавців-іраністів [Бертельс 1965]. 
Дослідник не лише окреслює основні етапи становлення суфіз-
му і розглядає крізь його призму твори поетів-суфіїв, але й за-
лучає до розгляду словник суфійських термінів. Та попри безліч 
праць, присвячених висвітленню різних аспектів суфізму, як то 
філософія [Петрушевский 1966; Степанянц 1987], мовна специ-
фіка [Арберри 2002; Читтик 1995] чи взаємодія суфізму з інши-
ми містичними ідеологіями [Ahmad 1964; Исматов 1986; Subhan 
1999], кількість посилань на феномен індійського суфізму над-
звичайно обмежена. Про нього побіжно згадують, коли йдеться 
про східну гілку суфізму – власне містичний пантеїзм [Крымский 
1914–1915; Тримингэм 2002] або ж коли аналізують персомовну 
літературу Індії [Алиев 1968; Пригарина 1999]. Тим не менш, су-
фізм на індійській ниві набув деяких специфічних рис, як це було 
проілюстровано в роботі Азіза Ахмада [Ahmad 1964], і потребує 
спеціального опрацювання. Саме це і зумовлює актуальність об-
раної нами теми дослідження. У межах даної статті ми спробуємо 
проаналізувати суфійську поезію Аміра Хусро мовою гіндаві, по-
рівняти її з традиційними для містицизму канонами і виокремити 
нові нашарування.

Орден чішті, у складі якого був Амір Хусро, належить до 
східної або індо-перської гілки суфізму, яку ототожнюють з 
містичним пантеїзмом і характеризують поняттями sokr سکر – 
«сп’яніння любов’ю до Бога» і ġalabe غلبھ, що символізує «екс-
татичний захват». Цьому ордену, поряд із братством сухраварді, 
судилося стати основним серед індійських тарикатів [Тримингэм 
2002, 48]. Духовним наставником Аміра Хусро був голова ордену 
шейх Нізамуддін Аулія, з яким поета єднали дуже теплі і дружні 
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стосунки: вчитель навіть дав поету пестливе прізвисько ترک اهللا – 
Божий Турок:
دست ترک اهللا گیر و ھم بھ اللھش سپار
شیخ من بس مھربان و خالقم آمرزگار

بر زبانت چون خطاب بنده ترک اهللا رفت
چون من مسکین ترا دارم ھمینم بس بود

[17 ,1380 امیر خسرو دھلوی]
Ти сам називав мене Божим Турком,

Тож візьми мене за руку й доведи до Бога.
В мене, бідолашного, є ти й годі з мене.

Мій наставник добрий і мій Бог милосердний2.
Союз неофіта і вчителя був типовим для суфійської традиції 

і трактувався як духовне усиновлення. Міцний зв’язок шейха з 
адептом посилював еманацію його внутрішньої суті і приско-
рював досягнення поставленої мети, прикладом чого може слу-
гувати містичне братство Джелаледдіна Румі з Шемсуддіном 
ат-Табрізі. Щоправда, повністю присвятити себе суфізму Аміру 
Хусро перешкоджала служба при дворі сімох султанів, немину-
че пов’язана з інтригами і лестощами придворного оточення. 
Зокрема, Г.Ю. Алієв зазначає: «Міцна дружба зв’язувала поета з 
головою ордену – славнозвісним шейхом Нізамуддіном Аулія. ... 
Однак цей зв’язок так і не призвів до різкого душевного перелому 
у надто «світського» Хусро» [Алиев 1968, 50]. Та насправді Аміра 
Хусро, свідка калейдоскопічної зміни султанів на делійському 
троні і уславленого придворного поета, неабияк пригнічувала 
безвихідь цієї ситуації, про що свідчить нижченаведена кит’а:
شعر ار چھ تر و فصیح باشد
گر خود نفس مسیح باشد

از گفتن مدح دل بمیرد
گردد ز نفس چراغ، مرده

[608 ,1361 امیر خسرو دھلوی]
Від вихвалянь вмирає душа,

Яким би красномовним не був поет.
Гасне світильник від подиху,

Хай навіть це – подих самого Ісуса.
Цікаво, що поряд із пишномовними одами, Амір Хусро є ав-

тором глибоких за своєю образністю містичних газелей мовою 
фарсі і не менш символічної суфійської поезії на гіндаві (ранній 
гіндустані), представленій двовіршами su dohe सफूी़ दोहे та пісня-
ми kavvāli क वाली – індійським варіантом гімнів, що виконують-
ся на колективних суфійських радіннях samā’ . В той час, як 
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фарсімовні містичні газелі Аміра Хусро були написані в харак-
терному для перської середньовічної літератури ключі катування 
Коханою (персоніфікований Бог) свого відданого шанувальника 
(суфій, що прямує містичним шляхом tariqаt طریقت), його суфій-
ська поезія на гіндаві підпорядковується зовсім іншим канонам. 
Зокрема, Амір Хусро звертається до свого наставника, якого нази-
ває «коханий», від імені закоханої жінки і, водночас, оспівує в об-
разі Нізамуддіна Аулія – Бога. Індійські дослідники, що не оминули 
увагою цей факт [ितवारी 2004, 48], вбачають у ньому «беззаперечне 
свідчення впливу вішнуїтських уявлень» [आह 1996, 20] і пов’язують 
із традиційним для вішнуїзму «розподілом ролей», де суб’єктом ко-
хання виступає жінка, а об’єктом – чоловік. Ця традиція бере свій 
початок від міфічних ігор Крішни з пастушками, що символізували 
прагнення душі з’єднатися з Богом. Як зазначає С. Шарма, мотив 
страждань жінки за коханим характерний для індійської поезії, а 
в даному випадку цей прийом надає віршам більшої вірогідності 
[Sharma 2005, 76]. Окрім цього, такий перерозподіл ролей можна 
трактувати й по-іншому: «Чоловіком» є той (чи та), в кому пере-
важає розум, тоді як той (чи та), в кому домінує его, є «жінкою». 
«Чоловіки» зайняті змістовним наповненням, тоді як «жінки» пе-
ребувають в полоні форми» [Читтик 1995, 189]. Виходячи з цих 
міркувань, можна припустити, що поет навмисне принизив себе до 
статусу жінки, тим самим натякаючи на свою недосконалість:

देख मैं अपने हाल को रोऊँ ज़ार-ओ-ज़ार।
वै गुनव ता बहुत हंै हम हंै औगुनहार।।

[ितवारी 2004, 131]
Я бачу свій стан і гірко плачу день і ніч,

Він – утілення всіх якостей, я ж не маю жодної. 
За логікою, образ закоханої жінки трансформується в об-

раз молодої, що бере шлюб із нареченим – Нізамуддіном Аулія. 
Наводимо уривок з відомої пісні kavvāli Аміра Хусро:

िनज़ाम तोरी सूरत पै बिलहारी 3।
[ितवारी 2004, 125]

Як побачила тебе [твоє гарне обличчя], Нізамуддіне, віддалася 
тобі в жертву

[Боже, я присвячую тобі своє серце]
सब सिखयन मंे चु दर मेरी मैली।।

Серед усіх дівчат мій шарф – найбрудніший
[Моя природа брудна і недосконала]
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देख हँसे नर-नारी
Поглянь, дівчата глузують з мене.
अब के बहार चँूदर मोरी रँग दे,
Розфарбуй мій шарф навесні

[Боже, освіти моє життя кольором кохання]
िनज़ाम िपया रख ले लाज हमारी ।।

Нізамуддіне, коханий, врятуй мою честь
[Врятуй мене, Боже].

Ця пісня, як і кожен суфійський твір, окрім експліцитного пла-
ну тлумачення має також і прихований – імпліцитний, адже під 
шлюбом розуміється символічний союз наставника й адепта, а ще 
глибше – поєднання душі з Богом. Посилання на вроду чи врод-
ливе обличчя символізує появу Істини або божественне одкровен-
ня, що являється учню з метою його заохочення до подальшого 
вдосконалення [1368 گوھرین, т. 4, 50]. До того ж, вибір жіночого 
образу не випадковий: «…жіноче начало в людини – це її душа, 
на відміну від божественного духа – чоловічого начала, в якому 
душа, що пережила низку трансформацій, тоне під кінець шляху» 
[Брагинский, 1989 176]. Виникнення весільної символіки в суфій-
ській поезії Аміра Хусро на гіндаві пов’язують із легендою: якось 
Амір Хусро побачив жінку, що співала і несла квіти у пожертву 
богам з нагоди свята Басант Панчамі (січень–лютий). Щоб роз-
раяти наставника, який сумував через смерть племінника, поет 
переодягнувся у жіноче вбрання і, наспівуючи ту ж саму мелодію, 
з’явився перед зажуреним Нізамуддіном Аулія. Вчитель посміх-
нувся, і відтоді члени ордену чішті відзначають Басант Панчамі і 
виконують той же самий ритуал [Sharma 2005, 77–78].

Образ нареченої зустрічається і в суфійських двовіршах – до-
хах, яким була відведена значна роль в індійській поезії: «Дохи 
посіли в індійській літературі місце газелей. Не менший, аніж в 
газелі, політ фантазії і шал пристрастей втілюється лише у двох 
рядках. Санскрит із нею [дохою – прим. А. К.] не знайомий. Доха – 
жанрове привнесення періоду апабгранша4» [आह 1996, 15].

खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग ।
तन मेरो मन पीउ को दोउ भए एक रंग ।।

[ितवारी 2004, 130]
Хусро [молода] прокинулася у весільну ніч із коханим:

«Тіло моє, а серце віддам коханому». Двоє стали одним.
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[Душа усвідомила себе і поєдналася з Богом].
Слово रैन, окрім першого значення «ніч», має ще й друге – 

«світ». Воно вжите тут невипадково – в такий спосіб поет про-
водить паралелі між ніччю і світом, неначе зануреним у темряву 
ночі. Душа схаменулася серед невігластва світу, поринула до Бога 
й розчинилася в ньому. Також невипадковим є введення образу 
серця. Як відомо, серце відіграє чималу роль у суфізмі, адже вва-
жається, що воно містить «відблиск божественного сяйва». Так, 
у hadiś-e qodsi сказано: «Не небо й земля містять Мене, а серце 
мого вірного слуги містить Мене» (цит. за [Павлова 1982, 151]). 
Серце вважається осередком інтуїції, що допомагає суфію долати 
стадії божественного шляху. Серце – божественний посередник, 
тіло – символ земних уподобань і спокус. За текстом двовірша, 
тіло лишається в жінки, а серце переходить до коханого чоло-
віка – Бога. Подібне тлумачення вкладається в запропоновану 
У. Читтиком концепцію, наведену вище.

Як зазначає С. Шарма, в індійській поезії Амір Хусро іменує 
свого наставника jāg ujiyāro जाग उिजयारो (Світло світу) і महाराज 
mahārāj (імператор) [Sharma 2005, 76], та здебільшого домінують 
звертання िपया (ि या) piyā (priyā) чи पी pī (коханий), або поет 
просто називає учителя на ім’я:

सेज सूनी देख के रोऊ ँिदन-रैन ।
िपया-िपया कहती मंै पल भर सुख न चैन ।।

[तिवारी 2004, 131]
Я дивлюся на його порожнє ліжко і плачу день і ніч.

Коханий! – кличу я, і не знаю ані миті щастя і спокою.
Можна припустити, що цей двовірш був написаний вже після 

смерті Нізамуддіна Аулія. На нашу думку, звертання «коханий» і 
«Нізамуддіне» відбивають дві лінії спілкування з Богом, а саме – 
«дружню» і «рабську» відповідно. Цікаво, що згодом ця традиція 
в Індії розвинулася в межах релігійного руху bhakti, зокрема в те-
чії सगुण धारा saguņ dhārā (вішнуїзм), де чітко виокремлювалися 
दा य dāsya – «рабський» напрямок шанування божества Рами 
в образі царя (Тульсідас) і स य sakhya – «дружній» напрямок 
шанування божества Крішни в образі дитини, друга чи коханого 
(Сурдас, Міра Баї).

Попри свою стислість, суфійські двовірші не поступаються 
перським газелям у символічно-смисловому навантаженні:

भाई रे म लाहो हमको पार उतार ।
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हाथ को देऊँगी मुँदरी गले को देऊ ँहार।।
[ितवारी 2004, 131]

Брате-човняр! Переправ мене [на інший берег ріки].
Я дам тобі каблучку на руку і намисто на шию.

У цьому двовірші введений образ ріки, яку необхідно перетну-
ти, щоб дістатися іншого берега – пройти складним семиступене-
вим шляхом tariqаt і переродитися для нового життя. Всіх охочих 
переправляє на інший берег човняр – адептів навчає мудрий на-
ставник (Нізамуддін Аулія). Платою за містичний переїзд крізь 
ріку буде зречення матеріальних благ (каблучка) та мирських упо-
добань і симпатій (намисто на шиї біля серця). Поет звертається 
до наставника з проханням і сигналізує про свою готовність за-
лишити позаду спокуси світу.

Автор глибоких за своїм символізмом містичних газелей на 
фарсі, Амір Хусро був чудово обізнаний з усталеною терміноло-
гією і художніми образами, широко вживаними в перській суфій-
ській традиції. Деякі з них він переносить на індійську ниву:

गोरी सोवै सेज पर मुख पर डारे केस
चल खु़सरो घर आपने रैन भई चहँू देस

[ितवारी 2004, 130]
Красуня заснула на шлюбному ложі,

Прикривши обличчя вуаллю чорного волосся.
Рушай, Хусро, додому, адже навкруги запанувала темна ніч.
Цей двовірш, що був експромтом, виголошеним поетом на мо-

гилі Нізамуддіна Аулія, має три шари розуміння: перший – бук-
вальний; другий – Аулія занурився у глибокий сон на могильному 
ложі, його смерть принесла у світ морок, час вже й поету лишати 
земні незгоди; третій, через свою символічність, потребує спе-
ціального тлумачення. Значення слова गोरी – світлошкіра врод-
лива жінка [Dictionary 2005, 279]. Як зазначалося вище, врода є 
алегоричним посиланням на божественне одкровення, до того 
ж, краса як якість вважається одним із божественних атрибутів. 
Образ волосся символізує перепони на шляху до Бога [1376 حجتی, 
138]. Е. Є. Бертельс, беручи до уваги пояснення Лахіджі трактату 
Шабістарі «Gulšān-e rāz», зазначає: «Довжина кучерів – це поси-
лання на нескінченість форм прояву буття і множинність ідей… 
Так само, як кучері є завісою для обличчя коханої, так кожне 
оформлення в ідею і кожна індивідуалізація в окреме явище з 
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множинності запинає єдину сутність» [Бертельс 1965, 114]. Отже, 
третій, містичний план розуміння можна тлумачити в такий спо-
сіб: зі смертю наставника проблеми матеріального світу (чорне 
волосся) назавжди сховали божественну Істину (обличчя), тож 
час полишати цей світ.

Традиційні суфійські символи, такі як «око», «вино» і 
«сп’яніння», зустрічаються і в піснях kavvāli:

छापा-ितलक तज दीन्ही ंरे तोसे नैना िमला के।
[ितवारी 2004, 126]

Я зреклася одягу й тілаку5, як зустрілася з тобою очима.
[Єдиний погляд Бога – і я забув, хто я й звідки]

 ेम बटी का मदवा िपला के,
Я випила вина твого кохання

मतवारी कर दी हीं रे मो ंसे नैना िमला के।
І захмеліла, як зустрілася з тобою очима.

खुसरो िनज़ाम पै बिल-बिल जइए
Я [Хусро] віддаю себе в жертву тобі, Нізамуддіне.

मोह ेसुहागन कीं हीं रे मो ंसे नैना िमला के
Я стала твоєю нареченою, як зустрілася з тобою очима.

Образ вина – це алегорія любові до Бога. Під сп’янінням ма-
ється на увазі ейфорія, що робить адепта байдужим до світу й ске-
ровує його на шлях до Істини [1324 ,1376 نژاد]. Око – світильник, 
що навертає на шлях Істинний [290 ,1385 ثروتیان]. Той, хто прямує 
шляхом Істини, втрачає індивідуальність (тут – одяг і релігійна 
приналежність); охоплений любов’ю до Бога, він перебуває в екс-
тазі, відвертається від світу (сп’янілий від вина кохання) і присвя-
чує все своє життя пошукам єднання з Богом.

Містичні пісні й двовірші Аміра Хусро, поряд із традиційними 
для перської традиції суфійськими символами, містять подекуди 
й суто індійські елементи:

चकवा चकवी दो जने उनको मार ेन कोय।
ईह मारे करतार कै रैनिवछौही होय।।

[ितवारी 2004, 131]
Нікому не вбити [не розлучити] качку і качура.

Якщо ж вб’є [розлучить] Бог, я сумуватиму за коханим.
Образи качки й качура символізують в індійській традиції роз-

лучених вночі закоханих [Dictionary 2005, 296]. За повір’ям, коли 
сходить зірка Арктур ( वाित Swāti), брамінська качка п’є перші 
краплі дощу [Dictionary 2005, 1051], на який чекає чотирнадцять 
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днів. Образ качки (चकवी) уособлює самого поета, образ качура 
(चकवा) – Нізамуддіна Аулія. Спрага птахів символізує потребу 
душі до єднання з Богом.

Як зазначає Я. Рипка, «суфійська символіка обіграє три осно-
вні теми: кохання, вина та краси» [Рипка 1970, 225], причому 
земна «оманлива» любов (ešq-e majāzi مجازی  є мостом до (عشق 
«справжньої» – божественної любові (ešq-e haqiqi حقیقی  Як .(عشق 
було проілюстровано вище, тема кохання проходить лейтмотивом 
крізь більшість суфійських двовіршів Аміра Хусро і є провідною 
в створених ним релігійних піснях kavvāli. Новаторство поета по-
лягає в тому, що він переінакшив усталену в перській літературі 
традицію оспівування Божественної Коханої в образі земної жін-
ки й адресував свою любовну знемогу наставнику Нізамуддіну 
Аулія, якого вважав уособленням Бога на землі. Тим не менш, як у 
перській, так і в індійській містичній поезії ліричним героєм (ге-
роїнею) керує божественне кохання, що підпорядковує собі їхню 
волю. Суфійські двовірші та пісні Аміра Хусро на гіндаві, поряд 
із традиційними для перського містицизму образами, містять но-
ваторські елементи, привнесені поетом з індійської літературної 
традиції, що надає їм оригінальності і збільшує їхню літературну 
цінність в очах дослідників.

1 Перша поява терміна супроводжується його оригінальним написанням 
мовою гінді чи фарсі. При подальшому вжитку подається лише тран-
скрипція латинською графікою.
2 Всі переклади виконані авторкою статті.
3 Запис графікою деванагарі зроблений значно пізніше, в епоху Хусро 
мова кхарі болі (гіндаві) записувалася арабською графікою.
4 Апабгранша – найпізніша стадія розвитку середньої індоарійської 
мови, що безпосередньо передує появі і розвитку новоіндійських мов.
5 Тілак – в індуїзмі спеціальний знак, що наноситься на чоло в процесі 
релігійної церемонії.
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НЕКОДИФІКОВАНЕ ВЖИВАННЯ ПЕРСЬКОГО 
ПІСЛЯЙМЕННИКА RĀ В АСПЕКТІ ТЕОРІЇ 

ПОРЯДКУ СКЛАДОВИХ

Кшановський О. Ч.

Пояснення функціонування післяйменника rā в сучасній пер-
ській мові є однією з тих граматичних проблем, які, на думку іра-
ністів, залишаються маловивченими [Рубинчик 2001, 5]. Сьогодні 
очевидним є той факт, що післяйменник rā в сучасній перській 
мові має дві головні функції: оформлення прямого додатка, про 
що йтиметься нижче і оформлення теми в темарематичній струк-
турі висловлення, що потребує окремого дослідження [див.: 
Dabirmoqaddam 1990]. Окрім оформлення прямого додатка, піс-
ляйменник rā оформлює також кілька видів непрямого додатка, 
наприклад:

Eyd-e nowruz rā be šoma tabrik miguyam.
‘Вітаю Вас з Новим роком’.

У цьому прикладі післяйменник оформлює непрямий додаток, 
який позначає подію або випадок

Eyd-e nowruz
‘Новий рік’,

з яким вітають або з приводу якого висловлюють співчуття.
Esm rā čahār hālat ast.

‘У імені чотири форми’.
У цьому прикладі післяйменник оформлює непрямий додаток, 

який позначає особи або предмети
Esm

‘Ім’я’, 
які щось мають

Ānhā rā manzel lāzem bud.
‘Їм потрібна була квартира’.

У цьому прикладі післяйменник оформлює непрямий додаток, 
який позначає особу

Ānhā
‘Вони’,

якій потрібно певний предмет.
Mā rā molāqāt bā u dast dād.

‘У нас відбулася з ним зустріч’.
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У цьому прикладі післяйменник оформлює непрямий додаток, 
який позначає особу

Mā
‘Ми’,

з якою щось відбувається.
Barādar ma-rā goft.
‘Брат мені сказав’.

У цьому прикладі післяйменник оформлює непрямий додаток, 
який позначає адресата дії

Мa
‘Я’ (скорочена форма).

Pādešah-i rā hekāyat mikonad ke...
‘Про одного падишаха розповідають, що...’.

У цьому прикладі післяйменник оформлює непрямий додаток, 
який позначає особу або предмет

Pādešah
‘Падишах’,

про яку або про який йдеться в розмові.
Усі варіанти вживання післяйменника rā після непрямих до-

датків характерні для книжного стиля або функціонують у складі 
стійких виразів. Те саме стосується й архаїчних прикладів вжи-
вання rā, характерне для просторіччя та діалектного мовлення 
[Рубинчик 2001, 324–325].

У випадках, коли прямий додаток складається з імені та кіль-
кох означень до нього, або ж додатком є синтаксична група, що 
складається з іменника та залежних слів, післяйменник rā ста-
виться після відповідних конструкцій. Наприклад:

Belaxare movaffaq šodam in otomobil-e savāri-ye novin 
rā bexaram.

‘Нарешті мені пощастило купити цей новий автомобіль’.
У цьому прикладі післяйменник оформлює прямий додаток, 

який складається з кількох означень при одному імені.
Fārsizabān in qānun-e jāri dar zabān rā reāyat mikonad.

‘Носій перської мови дотримується цього правила, що існує в 
мові’.

Післяйменник оформлює прямий додаток, який складається з 
іменника та залежних від нього слів і завжди стоїть у кінці гру-
пи прямого додатка, підкреслюючи її синтаксичну єдність. Уся 
група прямого додатка разом з післяйменником становить єдину 
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синтагму [Рубинчик 2001, 324]. Усі наведені випадки вживання 
перського післяйменника вимагають подальшого дослідження. 
Ми ж у нашій статті розберемо ще один, некодифікований тип 
вживання післяйменника rā.

У 80–90-х роках минулого століття в іранських засобах ма-
сової інформації (особливо в газетах) розповсюдився особливий 
тип синтаксичної конструкції з післяйменником rā, який на той 
час не був відмічений ні в граматиках перської мови, ні в спе-
ціальних дослідженнях. Характерною рисою цієї конструкції є 
те, що в разі, коли до прямого додатка (вираженого чи то суб-
стантивом, чи то однорідними субстантивами, чи то ізафетним 
словосполученням) відноситься підрядне означальне речення, то 
показник прямого додатка – післяйменник rā – ставиться не після 
прямого додатка, а після підрядного речення, точніше, після його 
фінітного дієслова-присудка. Наприклад:

(1) Omidvārim amvāl-e farhangi-ye kešvar ke be towr-e qeyr-e 
qānuni az mamlakat xārej šode ast rā pas begirim.

(досл.) ‘ми сподіваємося, цінності культурні країни, що у не-
законний спосіб з держави вивезені, повернути’ [Веретенников 

1994, 134].
Відповідно до правил нормативної перської граматики, показ-

ник прямого додатка rā повинен стояти після ізафетного слово-
сполучення

amvāl-e farhangi-ye kešvar
(досл.) ‘цінності культурні країни’.

Усупереч цьому, післяйменник rā стоїть після присудка під-
рядного означального речення, вираженого фінітною формою ді-
єслова

xārej šode ast
(досл.) ‘вивезені є’.

Таке вживання післяйменника rā неодноразово ставало пред-
метом дослідження граматистів. Детальний аналіз усіх типів та-
кої синтаксичної конструкції проведено в статті [Веретенников 
1994]. Окреме місце цьому явищу приділено в новітній граматиці 
перської мови [Рубинчик 2001, 325–327]. Граматичний розбір та-
ких прикладів наводиться в словнику складностей перської мови 
[Najafi 1999, 204–206].

Неправильність такого типу вживання післяйменника rā деякі 
іранські дослідники [див.: Najafi 1999, 204–206] вбачають в агра-
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матичній природі таких синтаксичних конструкцій. Синтаксичні 
зв’язки простого речення не повинні змінюватися від того, 
що це речення стало складовою частиною складного речення. 
Наприклад, у простому реченні

Pārsāyi rā didam.
‘Я бачив одного перса’

є три синтаксичні члени: підмет – am ‘я’, присудок did – ‘ба-
чив’ та прямий додаток pārsā ‘перс’, показником якого є після-
йменник rā.

Це речення може стати головним у складному реченні, напри-
клад:

Pārsāyi rā didam ke zaxm-e palang dašt.
‘Я бачив одного перса, який мав рану від леопарда’.

Незважаючи на це, синтаксичні ролі цього речення не змінили-
ся. Незмінними є синтаксичні ролі й підрядного речення: підмет 
та присудок  dašt ‘він мав’ і прямий додаток zaxm-e palang ‘рана 
від леопарда’. Інакше кажучи, обидва речення з граматичного (не 
семантичного) боку є самостійними, тобто мають власні підмети, 
присудки та прямі додатки. Однак іноді носії мови вважають, що 
підметом  підрядного речення є слово pārsā ‘перс’. Однак ця сло-
воформа є прямим додатком для дієслова didam ‘я бачив’, а одна 
словоформа не може виконувати дві синтаксичні функції одно-
часно [Najafi 1999, 204]. Якщо ми представимо попереднє речен-
ня у вигляді

Pārsāyi rā ke zaxm-e palang dašt didam.
‘Одного перса, який мав рану від леопарда, я бачив’,

то з граматичного боку нічого не зміниться, окрім того, що під-
рядне речення тепер знаходиться всередині головного. Вживання 
в іранських засобах масової інформації такого типу речень у ви-
гляді

Pārsāyi ke zaxm-e palang dašt rā didam,
автори яких стверджують, що оскільки pārsā є підметом, після 

нього не може стояти показник додатка, є граматично неправиль-
ним. Pārsā ‘перс’ є прямим додатком в реченні з присудком didam 
‘я бачив’ [Najafi 1999, 205].

Причину появи такої синтаксичної конструкції деякі дослід-
ники [див.: Веретенников 1994, 135] вбачають в тому, що пері-
од 70–80-х років минулого століття характеризується великою 
кількістю ораторських виступів на мітингах і зібраннях, тексти 
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яких оперативно передавалися через засоби масової інформації в 
усній та письмовій формах. У цих текстах зберігалися авторські 
висловлення, які часто рясніли довгими ланцюгами однорідних 
членів, ускладненими кількома підрядними реченнями. Усі ці 
засоби сприяли емоційно-експресивному забарвленню оратор-
ських промов, надзвичайному психологічному впливу на слуха-
чів. Саме тому такий граматичний неологізм спочатку з’явився в 
таких газетних формах, як передова стаття, колонка коментатора, 
критика, тобто в таких публіцистичних жанрах, які відображають 
індивідуальний стиль автора. Лише згодом ця конструкція стала 
використовуватися в інших газетно-публіцистичних текстах. При 
цьому прямий додаток, до якого належить підрядне означальне 
речення, часто розташовується на значній відстані від присудка. 
Наприклад:

(2) Vazir-e omur-e eqtesādi va dārāyi-ye kešvar tarh-e 
hamkāriha-ye eqtesādi, bāzargani, san’ati va elmi ta sāl-e do 

hezār ke bayāngar-e azm-e jomhuri-ye eslāmi-ye irān va šowravi 
hamkāriha-ye derāzmoddat mibāšad rā erāye namud.

(досл.) ‘Міністр економіки та фінансів країни проект співро-
бітництва економічного, торговельного, промислового та на-
укового до року дві тисячі, який виразом прагнення Ісламської 

Республіки Іран та СРСР співробітництва довготривалого є, 
представив’ [Веретенников 1994, 137–138].

Відповідно до правил нормативної перської граматики, показ-
ник прямого додатка rā повинен стояти після ізафетного слово-
сполучення

tarh-e hamkāriha-ye eqtesādi, bāzargani, san’ati va elmi
(досл.) ‘проект співробітництва економічного, торговельного, 

промислового та наукового’.
Перенесення післяйменника rā безпосередньо до присудка 

(який керує прямим додатком і є вершиною дієслівної групи, до 
якої входить і прямий додаток, і відповідне означальне) спри-
яє більшій чіткості синтаксичного членування усього речення 
[Веретенников 1994, 135] та виразності логічного наголосу на ін-
формації, яка надана в підрядному реченні .

Однак з початку 90-х років ця конструкція стала вживатися все 
менше й менше. Вона не закріпилася ні в побутовому мовлен-
ні, ні в мові художньої літератури. На думку деяких дослідників 
[див.: Веретенников 1994, 139], причиною цьому може бути кри-
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тика з боку іранських літераторів, редакторів і граматистів (див., 
наприклад, структурно-граматичний аналіз цих “помилкових” 
конструкцій у [Najafi 1999, 204–206]). Крім цього, висловлюєть-
ся така думка, що відповідь на питання, чи буде кодифіковано 
цю конструкцію, чи ні, може дати лише час [Веретенников 1994, 
139].

Метою нашої розвідки є, по-перше, дати відповідь на питання, 
чому неграматична конструкція з некодифікованим вживанням 
післяйменника rā могла з’явитися та поширитися в перській мові, 
по-друге, показати, що вищенаведені синтаксичні конструкції, що 
виконують (-вали) в мовленні виключно роль емоційного впливу 
на слухача (читача), не могли й не можуть закріпитися в сучасній 
перській мові, оскільки не відповідають головним “параметрам” 
мови – її когнітивній та комунікативній функціям.

Якщо мова є засобом мислення (когніції), то мовні структу-
ри повинні бути пристосованими до розв’язання когнітивних за-
вдань: пошуку, сприйняття, переробки та зберігання інформації. 
Якщо мова є засобом комунікації, то мовні структури повинні 
полегшувати спілкування людей: передачу раніше віднайденої, 
сприйнятої, переробленої та збереженої інформації. Тому для 
носіїв мови найприйнятнішими є ті речення, які з більшою ймо-
вірністю можуть бути вимовлені, легше зрозумілі, менш громізд-
кі – такими, що мінімально навантажують оперативну пам’ять.

Виходячи саме з цих методологічних посилань, порядок син-
таксичних категорій у висловленні пояснює теорія порядку скла-
дових (дет. про синтаксичну теорію порядку та складових ДЖ. 
Хокінса див.: [Тестелец 2001, 700–715]). У висловленні існу-
ють особливі синтаксичні одиниці, які однозначно вказують на 
цілу синтаксичну категорію та її складові. Коли ми вимовляємо 
чи сприймаємо ці синтаксичні одиниці, це дозволяє нам відра-
зу наперед визначити, яка категорія слідує за ними. Наприклад, 
артикль дозволяє нам зрозуміти, що за ним слідує іменна син-
таксични група, підрядний сполучник вказує на підрядне речення 
за ним і т. д. Інакше кажучи, ці синтаксичні одиниці дозволяють 
визначити відразу великий “кавалок” висловлення після себе до 
наступної такої синтаксичної одиниці. Такі маркери синтаксич-
ної категорії в теорії порядку складових називаються однознач-
но ідентифікаційними категоріями (ОІК). Не всі синтаксичні 
одиниці можуть бути однозначно ідентифікаційними. Наприклад, 
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іменник може входити до іншої іменної, дієслівної або приймен-
никової чи післяйменникової групи.

Кількість слів у синтаксичній конструкції, від першої ОІК до 
останньої ОІК включно, в теорії порядку складових називаєть-
ся сферою ідентифікації складових. Співвідношення кількості 
синтаксичних груп у складі аналізованої синтаксичної конструк-
ції до кількості слів у сфері ідентифікації складових становить 
так званий коефіцієнт раннього розпізнавання. Що вищим є ко-
ефіцієнт (тобто ближчим до 1), то уживанішим та звичнішим є 
синтаксична конструкція, оскільки коротшою є сфера ідентифі-
кації складових.

Так, наприклад, в англійській мові порядок двох прийменни-
кових груп у складі дієслівної групи є “відносно” вільним. Тобто, 
можна сказати як

(3а) The raven [ew [through the barn] [into the blue but slightly 
overcast sky]].

‘Ворон вилетів через амбар у блакитне, але дещо хмарне 
небо’,

(3б) The raven [ew [into the blue but slightly overcast sky] [thr-
ough the barn]].

‘Ворон вилетів у блакитне, але дещо хмарне небо через ам-
бар’.

Однак результат підрахунку за текстами порядку слідування 
довшої та коротшої прийменникової групи в складі дієслівної 
групи показав, що у 90% випадків коротша прийменникова група 
передувала довшій [Тестелец 2001, 705]. Це пояснюється тим, що 
в аналізованій дієслівній групі з двома прийменниковими група-
ми в першому прикладі сфера ідентифікації складових є менш 
громіздкою, а, звідси, коефіцієнт раннього розпізнавання – ви-
щим.

Тобто, в синтаксичних конструкціях (3а) і (3б) є три синтак-
сичні групи:

• дієслівна, вершиною та ОІК якої є фінітне дієслово flew ‘ви-
летів’;

• коротша прийменникова група, ОІК якої є прийменник 
through ‘через’;

• довша прийменникова група, ОІК якої є прийменник into 
‘в(у)’.

Сфера ідентифікації складових синтаксичної конструкції в 
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(3а) складає 5 слів (ew through the barn into). Коефіцієнт ранньо-
го розпізнавання для цієї конструкції вираховується за формулою 
3 : 5 = 0,6 (де 3 – кількість синтаксичних груп, в прикладах вони 
виділені квадратними дужками, а 5 – кількість слів від першої 
ОІК до останньої ОІК включно, в прикладах вони виділені жир-
ним шрифтом).

Сфера ідентифікації складових синтаксичної конструкції в 
(3б) складає 9 слів (ew into the blue but slightly overcast sky throu-
gh). Коефіцієнт раннього розпізнавання для цієї конструкції ста-
новить 3 : 9 = 0,33. Цим і пояснюється більша звичність та висока 
уживаність конструкції (3а).

За цією методикою нескладно вирахувати коефіцієнти ранньо-
го розпізнавання для перських конструкцій типу (1) і (2).

До складу дієслівної групи речення (1), вершиною та ОІК якої 
є фінітне дієслово

pas begirim
‘ми повернемо (умовний спосіб)’,

входять три синтаксичні групи:
• післяйменникова (зі значенням прямого додатка, яким керує 

вищенаведене дієслово), вершиною якої є іменник
amvāl

‘цінності’.
Вершина групи несе головну і найважливішу семантичну ін-

формацію, однак ідентифікується вона за ОІК, а ОІК цієї групи є 
післяйменник rā.

• ад’єктивна (зі значенням означення до іменника amvāl), яка 
складається зі словосполучення

farhangi-ye kešvar
(досл.) ‘(цінності) культурні країни’.

ОІК цієї групи є прикметник farhangi ‘такий, що належить 
культурі’. Ця група, фактично, є складовою післяйменнико-
вої групи, на чому ми зупинимося нижче.

• підрядне означальне речення (з функцією другого означення 
до іменника amvāl), яке складається з 8 слів

ke be towr-e qeyr-e qānuni az mamlakat xārej šode ast
‘що у незаконний спосіб з держави вивезені є’.

ОІК цієї групи є підрядний сполучник ke ‘що, який’.
Сфера ідентифікації складових цієї синтаксичної кон-

струкції складає 13 слів
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[amvāl-e] [ farhangi-ye kešvar] [ke be towr-e qeyr-e qānuni az 
mamlakat xārej šode ast] rā].

Коефіцієнт раннього розпізнавання для цієї конструкції дорів-
нює 3 : 13 = 0,23.

Для аналогічної конструкції, післяйменникової групи з двома 
означеннями у складі дієслівної групи, в (2), коефіцієнт раннього 
розпізнавання є цілком мізерним: 3 : 23 = 0,13. Що менше коефі-
цієнт раннього розпізнавання, то менш прийнятним є для носіїв 
речення і то рідше воно зустрічається в текстах [Тестелец 2001, 
706–707].

Парадоксальність появи такої “акомунікативної” конструкції 
в перській мові полягає в тому, що з граматичної точки зору вона 
не суперечить “структурній нормі”. За правилами перської гра-
матики післяйменник rā, оформлюючи прямий додаток, займає 
найближче місце перед фінітним дієсловом, яке керує додатком. 
Наприклад, для конструкцій

[mādar rā] [dost dāram]
(досл.) ‘маму люблю я’

[mādar-e pir rā] [dost dāram]
(досл.) ‘маму стареньку люблю я’
[mādar-e pir-e man rā] [dost dāram]

(досл.) ‘маму стареньку свою люблю я’,
якою б довгою не була післяйменникова група (прямий дода-

ток), коефіцієнт раннього розпізнавання є ідеальним і дорівнює 
2 : 2 = 1. У цих конструкціях кількість синтаксичних груп, які 
виділені квадратними дужками, та кількість слів від ОІК першої 
синтаксичної групи та ОІК другої співпадають. Тому вони є без-
доганно прийнятними для носіїв. Саме такого типу порядки скла-
дових нерідко граматикалізуються в мовах світу.

Результати аналізу порядку двох означень до іменника (при-
кметника та підрядного відносного із врахуванням того, яке місце 
займає в підрядному реченні сполучник або сполучникове слово) 
на матеріалі мов світу свідчать про те, що з логічно можливих 
12 порядків оптимальним для вживання є 4, в яких коефіцієнт 
раннього розпізнавання дорівнює 1 [Тестелец 2001, 712]:

а) [фільм] [хороший] [який я вчора бачив]
б) [хороший] [фільм] [який я вчора бачив]
в) [я вчора бачив який] [хороший] [фільм]

г) [я вчора бачив який] [фільм] [хороший]
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Варіант (а) представлено в перській, арабській, романських та 
інших мовах, (б) – в російській, українській, германських та ін., 
(в) – в японській, турецькій та ін., (г) – в баскській, бірманській та 
абхазькій. Решта 8 логічних можливостей в мовах світу не засвід-
чені [Там само]. Відповідно до правил граматик різних мов, ОІК 
повинні займати позиції, які максимально полегшують розпізна-
вання синтаксичних категорій. Такою ОІК для групи прямого до-
датка в перській мові є післяйменник rā, який згідно з граматич-
ними правилами замикає групу прямого додатка, незалежно від 
того, зі скількох однорідних субстантивів чи ізафетних означень 
вона складається. Наприклад, для конструкції

[lm-e xubi rā] [ke ān rā diruz didam]
(досл.) ‘фільм хороший, який його вчора бачив я’

коефіцієнт раннього розпізнавання дорівнює 2 : 2 = 1. Кількість 
синтаксичних груп та кількість слів від першої ОІК до останньої 
включно співпадає. Якщо ж ми поставимо післяйменник rā після 
підрядного речення, наприклад,

[lm-e] [xubi] [ke ān rā diruz didam rā]
(досл.) ‘фільм хороший, який його вчора бачив я’,

сфера ідентифікації складових збільшується з 2 до 8 (!) слів, 
оскільки першою ОІК стає вершина іменної групи. Кількість 
синтаксичних груп відповідно збільшується до 3. Коефіцієнт 
раннього розпізнавання в такому випадку дорівнює 3 : 8 = 0,37, 
тобто зменшується майже втричі. Зрозуміло, що зменшується 
його прийнятність для носіїв, уживаність у текстах. Саме тому, 
таке вживання післяйменика rā в окремих жанрах перських за-
собів масової інформації не стало граматичною нормою, а лише 
індивідуально-авторською стилістичною ознакою [Веретенников 
1994, 136].

Таким чином, ми продемонстрували, що так зване некодифі-
коване вживання післяйменника rā не може бути кодифікованим, 
оскільки порушує когнітивні та комунікативні принципи ефек-
тивного вживання мови.
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МУСУЛЬМАНСКИЕ АВТОРЫ IX–X ВЕКОВ ОБ 
АРАБСКОМ ЗАВОЕВАНИИ ДЕХИСТАНА

Маврина О. С.

Дехистан в период средневековья являлся крупным эко-
номическим, торгово-ремесленным и культурным центром 
Мисрианского оазиса в Юго-Западном Туркменистане, который 
в средневековых письменных источниках именовался как «рабат 
Дехистан» [Атагаррыев 1986, 3]. Дехистан (Дихистан), по мне-
нию В. Массона, – народная этимология, которая произошла от 
древнего названия области Дахистан («страна дахов»), которое 
со временем было забыто [Массон 1954, 4]. Вероятно в средние 
века слово «дехистан» означало сельский округ, объединявший 
несколько деревень. Это предположение, находит отображение в 
характере поселений Мисрианского оазиса, где многочисленные 
поселки, были сконцентрированы вокруг Дехистана, который и 
являлся центральным городом одноименной провинции.

Следует отметить, что кроме Дехистана, большинство сред-
невековых городов Южного Туркменистана входило в состав 
области Хорасан, которая также включала ряд районов Северо-
Восточного Ирана и Северо-Западного Афганистана [Атагаррыев 
1986, 3].

Город Дехстан и его округа, начиная с эпохи арабских за-
воеваний неоднократно упоминаются в арабских и персидских 
источниках. У большинства авторов Дехистан фигирирует как 
«волость-рустак» (рустаком называлась в Хорасане и Средней 
Азии в VII – XI вв. совокупность деревень, составлявшая опреде-
ленное административное целое) в области Джурджан. Джурджан 
(Гурган, Гюрген) область, а позднее город на реке того же имени, 
к ней относился и округ по р. Атреку – Дехистан [МИТТ 1939, 
63].

Данная статья посвящена анализу сведений содержащихся в 
сочинениях арабских авторов IX–X вв. ал-Белазури, ат-Табари, 
ал-Якуби о средневековом Дехистане периода арабских завоева-
ний в VII–VIII вв. Это дает возможность восстановить политиче-
скую ситуацию в регионе в указанный период.

Важные сведения о Дехистане приводятся в сочинении 
одного из самых выдающихся арабских историков, иранца по 
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происхождению, Ахмада ибн Йахйа ибн Джабир ал-Белазури 
(ум. 892) «Китаб футух ал-булдан» («Книга завоеваний стран»), 
излагающее историю военных походов арабов: завоевание му-
сульманами Сирии, Джазиры (верхнее Междуречье), Армении, 
Египта, Магриба, Испании, Ирака и провинций сасанидского 
Ирана. Завоеванию каждого большого региона посвящена от-
дельная глава, в которой изложение материала дается в хроноло-
гической последовательности – от первых походов мусульман до 
окончательного подчинения провинции.

Особенностью изложения материала у ал-Белазури было то, 
что историк почти всегда указывал на характер подчинения тер-
ритории, приводил условия мирного договора, если подчинение 
было осуществлено не силой оружия [Колесников 1982, 33].

В «Книге завоеваний стран» ал-Белазури использовал сочи-
нения историков старшего поколения: Мухаммеда ибн Са’да, ал-
Мадаини, ал-Куфи, Касима ибн Салама ал-Калби и др.

В одной из последних глав автор подает информацию о завое-
вании Хорасана. При описании завоевания арабами Джурджана, 
автор сообщает, что в правление Сулеймана ибн Абд-ал-Мелика 
ибн Мервана, омеядского халифа (715–717), правителем Ирака 
был назначен Йезид ибн ал-Мухаллаб ибн Абу Суфр ал-Азди. 
Йезид был известным полководцем на службе у омеядских ха-
лифов. По свидетельству ал-Белазури, Сулейман отправляет его 
в Хорасан в связи «с уклонением от правильного пути» и «со-
противления Сулейману» наместника Хорасана Кутейбы ибн 
Муслима ал-Бахили (704–715). Отправка войск была связана еще 
и с тем, что Кутейба был убит в Фергане восставшими войсками 
[Ал-Белазури 1939, 63].

Как сообщает ал-Белазури, во время похода на Хорасан Йезиду 
преградил дорогу «Сул-тюрк» и Йезид обратился к Сулейману за 
разрешением совершить на Сула набег. После получения такого 
разрешения Йезид осуществил набег на Джилян (Гилон) и Сарию 
(в Табаристане) [Ал-Белазури 1939, 63]. После этого Йезид по-
дошел к Дехистану (теперь это развалины городища Мешхеди-
Мисриан), в котором находился Сул и осадил его. По информа-
ции историка, Йезид привел с собою большое войско «из людей 
обоих городов, людей Сирии и Хорасана» [Ал-Белазури 1939, 
64]. Под «людьми обоих городов, людьми Сирии и Хорасана» 
подразумевались вооруженные отряды из Куфы, Басры, а также 
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арабские отряды расположенные в Сирии и Хорасане, в том чис-
ле, по мнению А. Якубовского, там насчитывалось значительное 
количество иранской знати из Хорасана и Рея [Очерки…1954, 
17]. Сул организовал оборону города: «люди Дихистана выходи-
ли и сражались с ним» (Йезидом); Йезид вынужден был усилить 
осаду и отрезать поставки провианта в город [Ал-Белазури 1939, 
64]. Ал-Белазури сообщает, что Сул послал к Йезиду посланника 
и «попросил у него мира с тем, что тот пощадит его самого, его 
имущество и семью, а тот сдаст ему город, его население и все 
что в нем» [Ал-Белазури 1939, 64].

Как свидетельствует ал-Белазури, Йезид принял условия мир-
ного соглашения, и все по отношению к Сулу выполнил. После 
того как город был сдан, Йезид уничтожил 14 000 человек из тю-
рок, в Дехистане же оставил своего наместника.

Ал-Белазури пользовался различными источниками при изло-
жении этих событий-, поэтому он приводит и различные версии 
произошедшего, в том числе сообщает, что все ранее сказанное 
было взято с уст «Аббаса ибн Хишама ал Кельби» [Ал-Белазури 
1939, 63], со слов же «Абу-Убейда Ма ’мар ибн ал-Мусанна» сле-
дует, что Сул был убит. Несмотря на противоположные версии 
окончания этого вооруженного конфликта, ал-Белазури высказы-
вает свое мнение по этому поводу, поддерживая первую версию, 
которая по его мнению «более достоверна» [Ал-Белазури 1939, 
64].

Далее ал-Белазури сообщает, что после покорения Дехистана 
Йезид прибыл в Джурджан и население Джурджана встретило его 
с данью [Ал-Белазури 1939, 64]. Дань в 200 000 персидских дир-
гемов (дирхемов) была установлена еще Са’идом ибн ал-Асом, 
членом рода Омеядов и наместником Куфы, который в 650 г. (за 
ал-Белазури), совершил набег на Табаристан и заключил мир с 
царем Джурджана на условии уплаты выше указанной дани [Ал-
Белазури 1939, 64].

Дань Йезида удовлетворила, он принял ее и ушел из 
Джурджана, очевидно в Мерв и остался там на зиму, а потом сде-
лал набег на Джурджан с войском в 120 000 человек из людей 
Сирии, Джезиры, обоих городов (Басры и Куфы) и Хорасана [Ал-
Белазури 1939, 64].

Возвращаясь ко вторичному покорению Джурджана ал-
Белазури передает свидетельство еще одного своего автора 
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(ал-Мадаини), который замечает, что после того как Йезид про-
был в Хорасане зиму, потом он совершил набег на Джурджан. 
При описании Джурджана информатор ал-Белазури совершает 
небольшой экскурс в историю Джурджана, сообщая, «что в нем 
была стена из жженного кирпича» [Бартольд 1965, 34], которой 
жители защищались от тюрок, и один конец ее уходил в море. Как 
сообщает информатор ал-Белазури «тюрки овладели ею (стеной) 
и назвали своего царя Сул» [Ал-Белазури 1939, 64].

Далее ал-Белазури снова возвращается к событиям в Джурджане 
и пишет, что после того как Йезид прибыл в Джурджан, то узнал, 
что Сул уже остановился в ал-Бухейре (место, где впоследствии 
находился поселок Дихистан или Дихистан-Сур, вероятно на по-
луострове Гассан-кули). Начинается осада ал-Бухейры, в течении 
которой сражения межу войсками Йезида и защитниками горо-
да происходили несколько раз. После 6 месячной осады Сул по-
просил мира на условиях сохранения жизни и имущества ему и 
300 его домочадцам. Со своей стороны Сулл отдает Йезиду ал-
Бухейру «со всем, что в ней» [Ал-Белазури 1939, 64]. Йезид снова 
сохраняет Сулу жизнь, заключает мир и отбывает в Табаристан, 
а в Дехистане и в Баясане оставляет наместником Абдаллаха ибн 
Ма ’амара ал-Яшкури с 4000 воинов [Ал-Белазури 1939, 64].

В Табаристане войско, которое было выслано Йезидом во 
главе с сыном и братом, было разбито местным наследственным 
владетелем Табаристана «испехедом». «Испехед», собственно 
«командующий войсками», при Сасанидах обозначал титул на-
местников больших областей Ирана. По сообщению ал-Белазури 
«испехед» призвал владетеля Джурджана также расправится с 
арабами, оставленными Йезидом в области [Ал-Белазури 1939, 
64]. В ответ на этот призыв марзбан (так называли при Сасанидах 
в ІІІ – VII вв. правителей областей, в особенности пограничных) 
убил наместника ал-Яшкуди, оставленного Йезидом.

Йезид установил свою власть в Табаристане, а потом снова 
пошел на Джурджан, чтобы наказать жителей за неповиновение. 
В результате этого похода Джурджан был окончательно покорен 
арабами. В течении семи месяцев войска Йезида во главе с пол-
ководцем Джахмой ибн Захром ал-Джу’фи держали в осаде кре-
пость Ваджах, а после ее захвата всех оставшихся в живых отве-
ли к реке и убивали до тех пор, «пока кровь не наполнила реку и 
не стала в ней течь» [Ал-Белазури 1939, 65].
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Ал-Белазури приводит еще одну версию окончательного по-
корения Джурджана. По этой версии Джахма ибн Захр вошел в 
город, население которого не ожидало нападения, и жестоко рас-
правился с ним. Йезид назначил правителем Джурджана Джахму, 
который наложил на жителей джизью (подушную подать, кото-
рая взималась с немусульманской части населения завоеванных 
стран) и харадж (поземельный налог) и «владычество его стало 
тяжелым для них» [Ал-Белазури 1939, 65]. Именно, таким об-
разом, за версиею ал-Белазури, завершилось покорение арабами 
Джурджана и Дехистана.

Одним из наиболее важных источников, освещающих эпоху за-
воевательных походов арабов на территории Туркмении, есть труд 
ученого-историка IX – первой четверти X вв. ат-Табари «Тарих 
ар-русул ва ал-мулук» («История пророков и царей»). Ат-Табари 
приводит в своем труде все доступные ему версии событий, что 
дает возможность представить многообразие традиций устных 
передатчиков. Ат-Табари, по верному замечанию А. Колесникова, 
был последним в ряду историков-традиционалистов, которые 
тщательно перечисляли поколения информаторов и заботились о 
полноте иснадов [Колесников 1982, 23].

Основным источником ат-Табари по истории раннего халифа-
та был Сайф ибн Омар ал-Асади ат-Тамими, арабский историк 
из Куфы, также ат-Табари неоднократно обращался к сведени-
ям Хишама ибн ал-Калби, Мадаини, Вакиди, Ибн Исхака и др. 
Для Сайфа ибн Омара и его информаторов закономерно смеще-
ние в хронологии событий: многое из того, что происходит в 
Сирии и Иране, он датирует 1-2 годами раньше чем хиджазцы. 
А. Колесников объясняет эти несоответствия разницей между 
устной традицией мединцев и куфийцев [Колесников 1982, 26]. 
Ат-Табари разновременные версии помещает под определенным 
годом хиджры, таким образом, выражая собственную точку зре-
ния на время события. Очень отчетливо эта его особенность про-
является при изложении событий в Хорасане и Джурджане.

Автор в своем сочинении подает сведения о первых попыт-
ках завоевания арабами прикаспийских территорий. Ему при-
надлежит наиболее раннее упоминание об арабских походах в 
Джурджан и Дехистан. Ат-Табари сообщает, что арабский воена-
чальник Сувейд ибн Мукарран расположился лагерем у Бистама 
вступил в переписку с царем Джурджана Рузбан Сулом и осадил 
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Бистан. Переговоры закончились мирным соглашением. Как со-
общает ат-Табари Рузбан Сул встретил Сувейда прежде чем он во-
шел в Джурджан. Рузбан Сул вместе с войском Сувейда вернулся 
в Джурджан; Сувейд расположился лагерем и ожидал, пока будет 
собран харадж и «названы пограничные области, и он поставил 
на них охрану тюрок Дихистана» [Ат-Табари 1939, 86]. После 
этого был подписан договор. По договору жители Дехистана и 
Джурджана обязывались платить джизью; те же, кто нес воен-
ную службу – от уплаты джизьи освобождались. Кроме того, на 
население возлагалась обязанность указывать путникам дорогу, 
проявлять дружбу, предоставлять приют. Текст договора засвиде-
тельствован в присутствии нескольких арабов; под текстом до-
говора поставлена дата – 639 год. Это известие помещено у ат-
Табари под 642/643 г. и принадлежит Сайфу ибн Омару, который 
поместил его под 639 годом. Ат-Табари, передавая это известие, 
относится к нему с недоверием, поэтому не только помещает его 
под 643 годом, но и делает замечание, что завоевание Джурджана 
произошло в 650 г. – во времена Османа [Ат-Табари 1939, 87].

А. Колесников, исследуя арабские походы на территорию 
Ирана, пришел к выводу, что вторжение арабов в прикаспий-
ские районы не могло произойти ранее 643 г., когда был заклю-
чен договор о мире между населением Табаристана и арабами 
[Колесников 1982, 118, 119].

Следующий поход против населения Джурджана ат-Табари 
помещает под 650 г. Этот поход возглавил омеядский наместник 
Куфы Саид ибн ал-Ас. Сначала ал-Ас в 650 году возглавил поход 
против населения Табаристана. Когда он подошел к Джурджану, 
то жители заключили с ним мирный договор с условием уплаты 
200 тыс. дирхемов. Затем ал-Ас осадил город Тамиса. Ат-Табари 
акцентирует, что город этот находился на морском побережье 
в пределах Джурджана. Покорение города Тамиса проходило в 
ожесточенной борьбе, жители сражались очень упорно и ал-Ас 
вынужден был пообещать сохранить жизнь населению в случае 
сдачи крепости. За словами ат-Табари, полководец пообещал, что 
«не убьет из них ни одного», но после того как они открыли кре-
постные ворота «перебил их всех, кроме одного и овладел всем, 
что было в крепости» [Ат-Табари 1939, 91].

Ат-Табари несколько раз возвращается к проблеме неуплаты 
жителями Джурджана суммы по договору. Историк объясняет 
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неуплату тем, что после ал-Аса к Джурджану никто не доходил, 
так как жители сделали этот путь недоступным. Ат-Табари пи-
шет, что не было никого, кто проходя по пути в Хорасан со сто-
роны Кумиса, не испытывал бы боязни и страха перед жителями 
Джурджана. Первый, кому удалось проложить путь в Хорасан че-
рез Кумис был Кутейба ибн Муслим, когда он был назначен пра-
вителем Хорасана (704-715) [Ат-Табари 1939, 91].

Таким образом, из этого сообщения ат-Табари следует, что 
после завоевания ал-Аса, жители Джурджана и Дехистана жили 
относительно спокойно в течение более полувека. По договору 
подписанного с ал-Асом жители Джурджана и Дехистана плати-
ли, за словами ат-Табари, иногда 100 тыс., иногда 200 тыс., ино-
гда 300 тыс., а иногда и вовсе отказывались от уплаты [Ат-Табари 
1939, 92].

Через некоторое время жители Джурджана разорвали договор 
и не «стали платить хараджа» и так продолжалось до времени на-
ступления Йезида ибн ал-Мухаллаба [Ат-Табари 1939, 92].

В заключение главы о завоевании Джурджана ат-Табари не-
много забегает вперед и сообщает, что когда Йезид вторгся в 
страну никто не мог соперничать с ним в силе. А после того как 
он заключил мир с Сулом и завоевал ал-Бухейру и Дехистан, он 
также подписал мир и с жителями Джурджана на условиях их до-
говора с Са’идом ибн ал-Асом [Ат-Табари 1939, 91].

Ат-Табари в своей «Истории пророков и царей» достаточ-
но подробно останавливается на окончательном завоевании 
Джурджана в 716 году Йезидом ибн ал-Мухаллабом. Этот рас-
сказ в общих чертах повторяет ход завоеваний, изложенный ал-
Белазури, так как очевидно оба они пользовались одними и теми 
же источниками. Что касается ат-Табари, то он более детально 
излагает ход событий.

В частности историк пишет, что Йезид после того как пришел 
в Хорасан, через 3 или 4 месяца, оставив в Хорасане управлять 
своего сына Махлада, вступил в Дехистан, жители которого при-
надлежали к одной из тюркских народностей. Войско Йезида на-
считывало 100 тыс. воинов, борьба была ожесточенная и только, 
когда Йезид отрезал полностью крепость от подвоза провианта, 
ему удалось взять ее [Ат-Табари 1939, 107]

Ат-Табари также приводит условия мирного договора подписан-
ного с Сулом, дехканом Дехистана, по которому он гарантировал 
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неприкосновенность Сулу, его семье и имуществу. После вступле-
ния в крепость Йезид выполнил условия мирного договора. Взяв 
город полководец захвати огромное количество пленных и как ука-
зывает ат-Табари «перебил 14 000 пленных тюрок», о чем написал 
халифу Сулейману ибн Абд-ал-Мелику [Ат-Табари 1939, 107]

Очень подробно ат-Табари останавливается на вторичном по-
корении Дехистана, взятии ал-Бухейры, в которой закрепился 
Сул и на перипетиях борьбы между Сулом и Йезидом. Ат-Табари 
описывает хитрость, которую Йезид применил для того чтобы 
выманить Сула из захваченного ним Джурджана и вынудить Сула 
закрепиться в ал-Бухейре.

После того как Сул занял ал-Бухейру, Йезид осадил ее. 
«Тюрки, – пишет ат-Табари, – оставались в осаде, совершая вы-
лазки и вступая в сражения, затем возвращаясь в свою крепость 
в течении 6 месяцев пока не стали пить воду, застаивающуюся в 
песках. Среди них развилась болезнь от употребления соленной 
воды и стала свирепствовать среди них смерть». [Ат-Табари 1939, 
107]. Оказавшись в сложной ситуации Сул вынужден был про-
сить мира у Йезида и сдать ал-Бухейру.

После заключения мира с Сулом Йезид вторично завоевал 
Джурджан, так как жители напали на его войско и нарушили до-
говор [Ат-Табари 1939, 110]. Ат-Табари в своем сочинении дает 
информацию не только о политической истории Дехистана в 
VII-VIII вв., но также приводит сведения об исторической гео-
графии этого региона, об отношения между тюркским правите-
лем Дехистана и марзбаном Джурджана и т.д. [Ат-Табари 1939, 
110–111].

Таким образом, в 716 г. закончилось завоевание богатого оази-
са Дехистан, который играл важную роль во взаимоотношениях 
с северо-восточными областями Ирана. Особенностью этого ре-
гиона было проживание на территории Дехистна большого мас-
сива тюрок, которые впоследствии сыграли немаловажную роль 
в этногенезе туркменского народа.

Арабские авторы в своих сочинениях безусловно приводят 
информацию не только о политической истории Дехистана VII–
VIII вв., а также дают информацию об исторической географии 
региона и многое другое. Так например, очень важной для истории 
данного региона является работа арабского историка и географа 
ал-Якуби (ум. 897) «Китаб ал-булдан» («Книга стран»), в кото-
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рой содержится описание областей халифата, путевые маршру-
ты, указываются расстояния между городами, приводятся суммы 
налоговых поступлений с областей. Ал-Якуби дает информацию 
о наместниках Хорасана периода арабских завоеваний, об обще-
политической ситуации в этом регионе, об отношении намест-
ников Хорасана с правителями соседних областей Джурджана, 
Табаристана, Дехистана и т.д.; упоминает о тюрках, которые про-
живали на территории Дехистана уже в конце VI в., т.е. до араб-
ского завоевания [Ал-Якуби 1939, 78–85]

В свою очередь сочинение ал-Белазури содержит, кроме ин-
формации о политических событиях в этом регионе, наиболее 
ранее упоминание огузов в восточных источниках. Ал-Белазури 
пишет: «Абдаллах ибн Тахир послал своего сына Тахира ибн 
Абдаллаха в набег на страну гузов, и он завоевал места до кото-
рых не доходил никто до него» [Ал-Белазури 1939, 78]. „Страну 
гузов” В. Бартольд и А. Якубовский локализуют в Дехистане. 
Именно сюда, по их мнению, отправил своего сына Абдаллах 
ибн Тахир (830–844) в поход против огузов, но когда и как по-
явились на этой территории гузы, упоминаемые ал-Белазури 
остается неизвестным [Бартольд 1965, 16; Очерки…1954, 6].

Сведения мусульманских авторов IX–X вв., как проливаю-
щие свет на период арабских завоеваний территории Дехистана 
так и касающиеся иных аспектов истории этого региона, нео-
бычайно важны для понимания как политической, социально-
экономической так и этнической истории Юго-Западного 
Туркменистана VII–VIII вв.
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АСИМЕТРИЧНІСТЬ СТВЕРДЖЕННЯ/ЗАПЕРЕЧЕННЯ В 
ЯПОНСЬКІЙ МОВІ

Москальов Д. П.

Одним з найважливіших засобів вираження відношення 
суб’єкта мовлення до дійсності в японській мові є усталені гра-
матичні конструкції. Їм притаманна дуже розгалужена та різно-
манітна система модальних значень, а способи їх використання 
подекуди викликають певні складнощі, оскільки виконуючи в ре-
ченні лише службову роль, вони приєднуються до повнозначних 
частин мови в різних формах, і в той же час можуть виражати 
подекуди дуже близькі модальні значення, хоча повних синоні-
мів серед них немає. Так, лише значення імперативу передаєть-
ся за допомогою цілого ряду конструкцій, і тому досить складно 
іноді підібрати необхідну форму для вираження того чи іншого 
модального значення. Проблема використання модальних кон-
струкцій ускладнюється ще й асиметричністю стверджувальної 
та заперечної форми. Тобто ці форми можуть не мати аналогів, 
а можуть нести зовсім інші, не протилежні за принципом ствер-
дження-заперечення значення. В зв’язку з цим можна виділити 
наступне коло проблем:

– ствердження та заперечення співпадають по формі і за зна-
ченням (симетричні конструкції);

– стверджувальна та заперечна форми співпадають за значен-
ням, але заперечна форма утворюється не за правилами побудови 
заперечення (часткова асиметрія);

– заперечення утворюється не в самій конструкції, а в повно-
значному слові, до якого конструкція приєднується (часткова аси-
метрія);

– стверджувальна та заперечна форми мають різні значення 
(повна асиметрія);

– стверджувальна чи заперечена форми не мають аналогів;
– стверджувальна та заперечна форми мають однакові значен-

ня;
– заперечення заперечення не є аналогом стверджувальної 

форми, а має зовсім інше значення.
В японській мові існують симетричні конструкції, в яких запере-

чна форма протиставлена стверджувальній. Наприклад, значення
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«можу/не можу» передається симетричною конструкцією koto ga 
dekiru/koto ga dekinai. Сюди ж відносяться також симетричні кон-
струкції beki da/beki dewa nai зі значенням «повинен/не повинен», 
mono da/mono dewa nai «наказ/заборона» – значення повчання, 
часто старших молодшим (kodomo wa 10 ji mae ni neru mono da – 
«діти повинні лягати спати до 10 години»; yowai mono ijime o suru 
mono jya nai yo – «не можна ображати слабких»). Такі конструкції 
симетричні як за значенням, так і за формою.

В той же час, звертають на себе увагу конструкції, які можна 
назвати частково асиметричними, оскільки ствердження та запе-
речення в них мають відповідники, але заперечення утворюється в 
них не засобами самої конструкції (сама конструкція залишається 
стверджувальною), а заперечну форму набуває смислове слово, 
до якого приєднується конструкція. Так, конструкція кoto ni naru 
та заперечний варіант nai koto ni naru мають значення «бути ви-
рішеним», вони вказують на необхідність, що визначається зовні 
(watashitachi wa soko de yasumu koto ni narimashita – «було вирі-
шено, що ми будемо там відпочивати»). В заперечному варіанті 
речення буде перекладатись наступним чином: «було вирішено, 
що ми не будемо там відпочивати».

Однак в цьому випадку протиставляється не одне модальне зна-
чення іншому (модальність, виражена конструкцією залишається 
незмінною), а значення основної частини складеного присудку.

Конструкція ka mo shirenai – вказує на деяку невпевненість в 
вірності висловлювання (kotoshi no fuyu wa taihen samuku naru 
ka mo shirenai – «в цьому році зима, напевно, буде дуже холод-
ною»). Конструкції з протилежним значенням, тобто впевненості 
немає, хоча можливе ще одне заперечення в смисловому слові. В 
варіанті із запереченням (fuyu wa samuku nai ka mo shirenai – «в 
цьому році зима, напевно, не буде холодною») модальне значення 
не змінюється.

З іншого боку, існують конструкції, в яких сама конструкція за-
лишається стверджувальною, а змінюється лише смислове слово, 
однак модальне значення також може змінюватися. Наприклад, 
необхідність змінюється на заборону в конструкціях koto da/nai 
koto da. (Netsu ga aru to iu nara hayaku kaette neru koto des – «раз 
температура, то тобі слід якнайшвидше їхати додому і лягти спа-
ти»; Оsake wa ikemasen. Sasowaretemo nomanai koto des – «спирт-
не не пий, навіть, якщо будуть наливати»).
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Можливі також симетричні за значенням конструкції, які ма-
ють два варіанти утворення заперечення. Наприклад, koto ni suru/
nai koto ni suru (koto ni shinai), тобто заперечення може утворюва-
тись і за допомогою смислового дієслова, і конструкції в запере-
чній формі.

Однак існують конструкції, де заперечена форма утворюєть-
ся не за звичайними правилами. Наприклад, конструкція наміру 
tsumori da. Заперечній варіант цієї конструкції буде не tsumori de 
wa nai, і не nai tsumori da, а – tsumori wa nai. Ствердження/запере-
чення в даному випадку є симетричними.

Власне, асиметричними конструкціями можна назвати ті, які 
формально мають стверджувальний та заперечний варіант, але 
значення мають різні. Так, конструкція te mo ii означає дозвіл, 
незаперечення чи питання про дозвіл, однак заперечний варіант 
цієї конструкції nakute mo ii має значення не тільки і не стільки 
дозволу, скільки заперечення обов’язковості: «не обов’язково по-
винен…» (shinnyuushyain wa dansei jyanakute mo ii desu – «нові 
співробітники не обов’язково повинні бути чоловіками»).

Suru hazu da означає «скоріш за все, напевно» (oboeteiru hazu 
da – «повинен пам’ятати») але suru hazu de wa nai має значення 
«не обов’язково, може й ні». Ця конструкція може також мати зна-
чення імперативу. В цьому випадку стверджувальна та заперечна 
конструкції є симетричними: Atarashii enjin de wa juu pasento ika 
ni naru hazu desu – «в нових двигунах [ця величина] повинна бути 
менше 10%»; Кare ga shitte ita hazu de wa arimasen – «він не пови-
нен був знати цього» [Шкловский 2005, 698].

Конструкція hazu ga/wa nai не має стверджувального відповід-
ника. Вона виражає об’єктивну неможливість припустити щось, 
виходячи з відомих умов (kanojyo ga sonna koto o itta hazu ga 
nai – «не може бути, щоб вона таке сказала»; kare ga kyou no kaigi 
o wasureru hazu wa nai – «навряд чи він забуде про сьогоднішнє 
зібрання»).

Wake da має значення «ясна річ виходить, що», «справа в тому, 
що». Okasan ga nihonjin deskara nihongo ga jyouzuna wake des – 
«ваша мама японка, тому, звісно, ви добре володієте японською». 
Однак wake de wa nai має значення «не обов’язково, це ще не озна-
чає». Jjidoushyarikkoku to iu ga nihonjin ga minna kuruma o motteiru 
wake de wa nai – «той факт, що Японія – «країна автомобілів», зо-
всім не означає, що кожен японець має машину».
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Асиметричність притаманна також службовому дієслову kan-
eru, яке має значення складності виконання дії (wakari kanemas – 
«складно зрозуміти, незрозуміло»; boku toshite sanseishi kaneru 
yo – «та не можу я погодитись»). Заперечний варіант kaneru – ka-
nenai має вже зовсім інше значення, а саме: «може статись, не 
примусить довго чекати», причому з негативним відтінком. Anna 
ni osake o nonde wa arukoru izonshyou ni nari kanenai – «якщо ви-
пивати так інтенсивно, то недовго й алкоголіком стати». 

Службове дієслово kiru вказує на вичерпний характер дії (zen-
bu yomi kitta – «прочитав до кінця»), заперечний варіант – kirenai 
вказує не на недостатність, невичерпність дії, а на те, що дія не 
під силу комусь (tabe kirenai – «мені стільки не з’їсти»).

Ряд модальних конструкцій в японській мові взагалі не має 
аналогів ствердження чи заперечення. Сюди відносяться кон-
струкції зі значенням впевненості: ni chigainai, ni suginai, ni soui-
nai, ni hoka naranai.

Не має протилежного варіанту конструкція nai (mono) de mo 
nai – можливість виконання дії не виключається, але повної впев-
неності немає (muzukashi kedo dekinai mono de mo nai darou – 
«складно, звичайно, але можна, напевно, зробити»).

Не має заперечного відповідника конструкція made da (made 
no koto da) із значенням обов’язковості дії за умов, не залежних 
від суб’єкта (moshi kare ga yatte kurenai no nara jibun de yatte miru 
made da – «якщо не зробить він, доведеться спробувати само-
му»).

Цікавою особливістю асиметрії модальних конструкцій в 
японській мові є використання подвійного заперечення. Ряд та-
ких конструкцій має відповідники з одним запереченням. Однак 
конструкції з подвійним запереченням не є стверджувальним від-
повідником конструкцій з одним запереченням. Більше того: ні ті, 
ні інші взагалі не мають значення заперечення, а протиставляють-
ся за принципом різних модальних значень.

Наприклад, конструкція  nai koto wa (mo) nai має значення силь-
ної вірогідності. Той, хто говорить, не виключає можливості ви-
конання дії, але для цього необхідні певні умови. Наприклад, sugu 
dereba mani awanai koto mo nai – «можна встигнути, якщо вийти од-
разу». Ikitaku nai koto mo nai – «я не стверджую, що не хочу йти».

Конструкція з одним запереченням koto wa nai в деяких випад-
ках дійсно може бути симетричною nai koto wa nai, оскільки вка-



93

зує на малоймовірність виконання дії. Однак просто підставити 
одну конструкцію замість іншої неможливо. Хоча можна сказати 
mani au koto wa nai – «навряд чи встигну»), однак не можна сказа-
ти sugu dereba mani au koto wa nai. Так само не можна застосувати 
цю конструкцію замість koto wa nai в другому прикладі: ikitai koto 
wa nai.

Це пов’язано з тим, що конструкція koto wa nai має іншу сферу 
застосування, до того ж вона має  не тільки значення малоймовір-
ності виконання дії, а вказує також на відсутність необхідності 
виконання дії і, таким чином, взагалі не має нічого спільного з 
конструкцією nai koto wa nai.

Конструкція з подвійним запереченням nai wake ni wa ikanai 
вказує на обов’язковість виконання дії, суб’єкт мовлення сам ви-
значає, що в силу певних обставин повинен вчинити певним чи-
ном, або не може дозволити собі виконати ту чи іншу дію. Ashita 
wa shіken ga aru kara jyunbishinai wake ni wa ikanai – «оскільки 
завтра екзамен, обов’язково повинен підготуватися».

В той же час конструкція з одним запереченням wake ni wa 
ikanai вказує не на необов’язковість виконання дії, а на немож-
ливість виконання дії, що пов’язано з певними обставинами чи 
моральним обов’язком суб’єкта. Ashita wa shiken ga aru kara ason-
deiru wake ni wa ikanai – «не можу гуляти, оскільки завтра в мене 
екзамен»; konna kouka na mono o itadaku wake ni wa ikanai – «я не 
можу прийняти такий дорогий подарунок».

Тобто конструкції nai wake ni wa ikanai та wake ni wa ikanai від-
носяться до різних модальних груп: обов’язку та можливості.

Нарешті, в японській мові зустрічаються такі конструкції, в 
яких ствердження та заперечення мають одне й те ж значення. 
Kiwamaru/kiwamrinai вказують на крайню ступінь, можуть пере-
кладатися як «дуже, далі нікуди, неймовірно, неприпустимо».

Наприклад, fuyukai kiwamaru taidou – «просто неприпустиме 
відношення»; shitsurei kiwamarinai – «неприпустимо неввічли-
во».

Простежити асиметричність стверджувальних та заперечних 
конструкцій можна, побудувавши ланцюг відповідників, за допо-
могою якого можна виявити різноманіття модальних конструкцій 
та зосередитись на особливостях явища асиметрії. Скористуємось 
вже наведеними конструкціями.

Можна почати з конструкції обов’язку nai wake ni wa ikanai. 
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Речення shinai wake ni wa ikanai перекладається як «обов’язково 
повинен зробити». Категорію необхідності ми повинні проти-
ставити категорії відсутності необхідності. Заперечний варіант 
має вигляд «не обов’язково повинен зробити» і перекладається 
не за допомогою стверджувального відповідника suru wake ni wa 
ikanai, а за допомогою конструкцій suru made mo nai або shinakute 
mo ii des. Протилежна конструкція – shite mo ii des вже буде пе-
рекладатися як «можете зробити», тобто з’являється вже катего-
рія дозволу, яка протиставляється категорії заборони. Так, запе-
речний варіант «не можна робити» японською мовою буде suru 
mono de wa nai, suru beki de wa nai, shinai koto da. Ці конструк-
ції в стверджувальній формі означають «повинен зробити», хоча 
сфера використання їх різна. На цьому ланцюг переривається, 
оскільки далі може вже бути тільки повтор «повинен – не пови-
нен». Подібне явище асиметрії існує і в англійській мові. Тобто 
«необхідність – відсутність необхідності» та «дозвіл – заборона» 
виражаються не симетричними модальними дієсловами. А саме, 
пара «повинен – не повинен» перекладається не must – mustn’t, а 
must – needn’t. Так само «можна» англійською буде may, але «не 
можна» буде mustn’t.

Конструкція, протилежна тій, з якої починався перший лан-
цюг – wake ni wa ikanai. Suru wake ni wa ikanai – «не можу зроби-
ти». «Можу зробити» перекладається симетричною конструкцією  
suru koto ga dekiru, заперечний варіант якої –  suru koto ga dekinai, 
тобто «не можу зробити». Коло замкнулось, можна лише сказати 
«можу не робити», що перекладається як shinai koto ga dekiru.

Таким же чином можна починати з будь-якої асиметричної 
конструкції і  простежувати відтінки модальних значень, поки 
ланцюг не приведе до симетричної конструкції, після якої вже не 
можна розвивати ланцюг значень. Однак можна ускладнювати 
ланцюг, застосовуючи й синонімічні конструкції, а також асиме-
трію не тільки самих конструкцій, але й значень, що несуть смис-
лові частини мови, до яких приєднуються модальні конструкції.

Почнемо з конструкції nai koto wa nai. Смислове дієслово за-
лишаємо теж саме – «робити». Shinai koto wa nai – «не можна 
стверджувати, що не зробить (це не виключено)». Протилежний 
український варіант – «можна (є всі підстави) стверджувати, що 
не зробить», тобто із значною долею вірогідності можна ствер-
джувати, що не зробить. Це значення можна передати за допо-
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могою конструкції suru koto wa nai, і в цьому значенні вона си-
метрична конструкції nai koto wa nai. Можна було б вважати, що 
ланцюг відповідників на цьому переривається, якби перекладе-
не на українську речення suru koto wa nai – «малоймовірно, що 
зробить», в його протилежному варіанті – «ймовірно, зробить» 
не можна було б передати іншими засобами, а саме – suru ka mo 
shirenai або shinai to mo kagiranai (емоційно нейтральний зворот), 
а також shikanenai (з відтінком осуду). Його стверджувальний 
аналог – shikaneru має значення «не можу зробити». Відповідно, 
«може зробити» перекладається – suru koto ga dekiru. Завершення 
ланцюг має – suru koto ga dekinai – «не може зробити».

Якщо простежити далі значення конструкції suru koto wa nai – 
«навряд чи зробить, можна й не робити», то тут, виходячи з кар-
динально різних значень цієї конструкції, з першого елементу 
починається біфуркаційне розгалуження, тобто можливість йти, 
щонайменше, двома шляхами. Перша лінія починається з речен-
ня «навряд чи зробить, малоймовірно, що зробить». Тут може 
бути двояке протиставлення – заперечення смислового дієсло-
ва «малоймовірно, що не зробить», тобто – «напевно, зробить» 
і «обов’язково зробить», тобто – протилежність за модальною 
ознакою. Перший варіант японською буде suru hazu da. В цьому 
випадку біфуркаційний рух посилюється, оскільки suru hazu da 
може мати два відповідники: shinai hazu da (заперечення смис-
лового дієслова) – «напевно, не зробить» і suru hazu de wa nai 
(власне заперечення) – «не обов’язково, може й не зробить». 
Протилежність «напевно, не зробить» – «напевно, зробить» пере-
кладається, знову ж таки, suru hazu da, тобто можна вважати, що 
тут гілка закінчується, однак тільки в тому в випадку, якщо від-
кинути синонімічні конструкції. Адже «напевно, зробить» можна 
перекласти як suru deshyou, suru ka mo shirenai, shinai mono de 
mo nai та ін. Далі необхідно відмітити, що suru hazu da має ще й 
значення «повинен зробити», яке в свою чергу може бути проти-
ставлене реченню «не повинен робити» або «може й не робити». 
Це речення може перекладатись як shinakute mo ii та suru koto wa 
nai, тобто вихідної конструкції, але вже у другому значенні.

З іншого боку, вираз suru hazu de wa nai (протиставлений ви-
разу suru koto wa nai – «навряд чи зробить»), який перекладаєть-
ся, як «необов’язково, може й не зробить» – має протилежний 
український аналог – «обов’язково зробить». Японською – suru ni 
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chigai nai. Ця конструкція не має формального відповідника, отже, 
цю гілку можна вважати завершеною, якщо не приймати до ува-
ги, звичайно, непрямих, синонімічних відповідників, наприклад, 
suru dokoro ka – «та куди там, ніколи він цього не зробить». Однак 
значення впевненості у виконанні дії передається і конструкці-
єю shinai koto wa nai – «не можна сказати, що не зробить, можна 
стверджувати, що зробить». Як було показано вище, протилежне 
цьому значення виражається за допомогою виразу suru koto wa 
nai, з якої ланцюг починався.

Якщо звернутись до іншого значення конструкції suru koto wa 
nai – «можна й не робити», то ланцюг відповідників буде мати 
наступний вигляд: «можна не робити – необхідно робити» – shin-
akereba naranai, suru beki da, suru koto da – shinai koto da.

Таким чином, асиметричність стверджувальної/заперечної 
форми в модальних конструкціях японської мови проявляється в 
різних формах і дає змогу виявити різноманіття відтінків модаль-
них значень.
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КИТАЙСЬКА ПОЕЗІЯ НОВОГО СТИЛЮ: 
ЦЮЙ ЦЮ-БО (1899–1935)

Мурашевич К. І.

Історичні зміни, які мали місце в Китаї на початку ХХ століт-
тя, цілком змінили життя у країні, що позначилося на змінах у 
світосприйнятті, переоцінці ідеалів, прагненні вирватися із тенет 
минулого. Інструментом для таких змін у глибокомислячого і ці-
нуючого твори давнини народу стала література. Саме через її 
нові мовленнєві та художні форми, нові ідеї й теми передавалися 
нові прагнення й орієнтири китайців. Нове життя здобула поезія, 
відома в Китаї, як поезія “4 травня”.

Вона створилася не на порожньому місці. За нею стоїть бага-
товікова традиція прекрасних зразків класичної літератури, але її 
обтяжував тягар старого світогляду, старих звичаїв, естетичних 
категорій. Поезія “4 травня”, хоч і піддавала критиці, але повніс-
тю не відкинула цінностей та образів старої традиції.

Поети нового стилю наполягали на ліквідації старої системи 
рими, необхідності існування окрім римованих, неримованих ві-
ршів, різноманітності поетичних форм. Вони вважали найважли-
вішим кроком до оновлення в поезії – уникати класичних п’яти- 
та семислівних форм вірша, системи тональності й рими, і навіть 
наполягали на відмові від поетичного ритму [Черкасский 1972, 
33]. Поезія “4 травня” змінилася за змістом, ідеями й оновленими 
формами. Перехід на простонародну мову байхуа, вивільнив її із 
завузьких рамок. Це призвело до народження своєрідних рим та 
ритмів, допустило поширення віршів у прозі. Відживали свій вік 
класичні форми, утверджувався вільний вірш (верлібр), гнучкий, 
розкутий, здатний передати ритми нового часу, нові образи, нову 
лексику. Старі форми руйнувалися. На зміну прийшов вірш із ши-
роким використанням алітерацій та асонансів.

Характерними рисами розвитку китайської літератури 20–
30-х рр. ХХ ст. були досить потужні прямі й опосередковані лі-
тературні зв’язки, які принесли в Китай нові ідеї та погляди, нові 
розуміння цілей та завдань літератури. Зарубіжна література – 
проза, поезія, драматургія – вчинили серйозний вплив на нову лі-
тературу Китаю. Сприймались суспільні ідеї , які були закладені 
в літературах Заходу, естетичні принципи, прийоми та способи 
художнього зображення і форми вірша.
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Важливу роль у становленні вірша нового стилю відіграв поет 
Цюй Цю-бо. У його творчості традиційні образи поставали в но-
вому оформленні. Цьому сприяли й нові зображально-виражальні 
засоби. Поезії Цюй Цю-бо властива гіперболізація описуваних 
предметів і явищ, що має давню традицію у китайській літера-
турі.

Гіпербола за літературознавчим словником – це різновид тро-
па, що полягає в надмірному перебільшенні характерних власти-
востей чи ознак певного предмета, явища або дії задля особливо-
го увиразнення художнього зображення чи виявлення емоційно-
естетичного ставлення до нього [Літературознавчий словник-до-
відник 1997, 158]. Цей художній засіб допускає і навіть перед-
бачає свідомий, навмисний відхід від реальних фактів. Гіпербола 
в китайській поезії, зазначає В. Горєлов, відображає дійсність у 
перебільшеному, гіпертрофованому вигляді [Горелов 1979, 37]. 
Гіпербола є одним із основних художніх засобів у фольклорно-
епічній традиції китайської літератури. Поети схильні до гіпер-
болізації, адже сприйняття дійсності у митців виходить за межі 
реального. Цей художній засіб допомагає краще відчути настрій 
та атмосферу, що панують у вірші. Уява поета сягає за межі зоро-
вого сприйняття, а для опису уявних характеристик у пригоді стає 
сáме художнє перебільшення. Але гіперболу не можна сприйма-
ти буквально. Досить поширеним у китайській літературі є чис-
лівникове перебільшення. Образи дійсності набувають більшого 
розміру, довжини та масштабності, вони виходять за межі прав-
дивого, а іноді й реального зображення світу. Розглянемо декілька 
прикладів вживання гіперболи, які показують її семантико-функ-
ціональні особливості:

• 血流成河 – кров ллється рікою;
• 静得一根针跌到地下，都听得见响 – так тихо, що голка б 

упала, і було б чути;
• 你的嗓子相铜锂一样，一叫起来，十里地都听得见 – у тебе 

горлянка, немов мідний дзвін: варто тобі закричати, як чути на 
десять лі навкруги;

• 他的圆脸已瘦得只剩下窄窄的一条了 – його кругле обличчя 
так схудло, що залишилась лише одна вузенька стрічка;

• 挤得满满的，地方显得插针都插不下的样子 – так багато 
людей набилось, що, здавалось, тут навіть голку нема куди всу-
нути [Горелов 1979, 37]. 
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Лексико-стилістичні засоби нерідко тісно взаємодіють однин 
із одним. Тому деякі з них в китайській поезії поєднують особли-
вості та властивості, притаманні іншим тропам, наприклад, по-
рівнянням, які також мають елементи художнього перебільшення 
і використовуються у творенні гіпертрофованих образів. Як пра-
вило, їм властивий високий ступінь експресивності; це дієвий за-
сіб художнього впливу. Наприклад:

• 新的主题，新的人物像潮水一般地涌进了各种各样的文艺
制作中。– Нові теми й нові персонажі, наче морський приплив, 
вихлюпнулись на сторінки літературного твору;

• 她的眼泪就像雨点一样，有的落在炕上，有的落在地上，
还有的就顺着脸往下流。– Її сльози, немов краплі дощу, падали 
на лежак, на підлогу, котились по обличчю [Горелов 1979, 29–
30].

Досліджуючи гіперболу, український мовознавець 
О. О. Потебня вважав, що вона “є результатом ніби-то певного 
запаморочення почуттям, що заважає бачити речі в їх справжніх 
розмірах. Тому вона рідко, лише у виключних випадках, зустрі-
чається у людей тверезої і спокійної спостережливості. Якщо це 
згадане почуття не може привернути увагу слухача, то гіпербола 
стає звичайною брехнею” [Потебня 1990, 254]. Перебільшення, 
як правило, досить влучне і відображає характерні риси образу, 
до якого воно застосовується.

У китайській літературі художнє перебільшення є досить по-
ширеним явищем. Цей художній засіб закорінений у міфології. 
Майже кожен персонаж у міфах є гіперболізованим, нереальним. 
Це – відображення первісного світобачення людини та спроба по-
яснити загадкові для неї речі. Невичерпним джерелом гіперболі-
зації є міфологічні образи та сюжети. У міфах відображено своє-
рідне бачення світу, яке образно і алегорично відбиває довкілля. 
Міфологічні сюжети – це казкові та нереальні події, в яких беруть 
участь неіснуючі, фантастичні персонажі, що часом досягають 
безмежних розмірів. Наприклад: гігантські черепахи, які тримали 
на собі острови, де жили безсмертні; дерево Фусан, яке тримало 
на собі усі десять сонць; величезний птах фенікс; Дракон-Свічка 
довжиною у тисячу лі1, який своїм диханням впливав на зміну пір 
року; стовп Ченлу, який тримає усе небо. Міф – це універсаль-
не знання про світ. Образи, зображені у міфах, вигадані, створені 
на основі первісних уявлень людей за допомогою фантазії. Але в 
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основу казкових образів покладені реальні предмети чи явища: 
дерево, стовп, різні птахи і тварини, які наділені надприродними 
ознаками, боги, які мають людську подобу. Це теж своєрідне пе-
ребільшення, яке, певним чином, сприяло створенню нереальних 
міфологічних образів. Якщо у міфах і справді є правдиво зобра-
жені елементи, то вони вкрай згіперболізовані.

Гіпербола, як відомо, знайшла широке застосування у китай-
ській поезії різних епох. Прикладом може бути поезія Сє Тяо 
(464–499) “Гора Цзінтін” («敬停山»), де гора постає в образі 
“великого валуна”, що здіймається на межі неба і землі, там, де 
зустрічаються два основних начала Всесвіту, це “драбина на не-
беса”, де людина контактує із сакральним началом. Такі образи 
Сє Тяо, як гора, вітер, ліс, річка й дощ, як показують дослідни-
ки, “переростають у багатозначні символи, гіперболізуються до 
вселенських масштабів, починають жити своїм власним життям 
як цілі світи, великі стихії, в обіймах яких і відбуваються події. 
Вони виконують фоново-композиційну функцію, організовуючи 
навколо себе сюжет і всю образну систему твору” [Хуземи 1999, 
99–100]. Гіперболу досить широко використовують танські поети 
Лі Бо й Ду Фу. Розширюючи до космічних масштабів простір і 
час, автори використовують аналогічні прийоми і в творенні об-
разів.

Перебільшення відстаней, часових періодів та кількості, 
в основному, притаманні поезії древнього й середньовічного 
Китаю, менше – поезії ХІХ та ХХ століть. Наприклад, творчість 
поетів доби Тан була спрямована на відображення краси та величі 
довкілля. Завдяки прийому гіперболізації твори набували яскра-
вого колориту. Поети, що сприймали явища природи ширше, ніж 
то здатен охопити людський зір, відображали особливості власно-
го світогляду і почуттів, вдаючись і до цього художнього прийому. 
Так, – гори й хвилі річок здіймались до небес, водойми зображу-
валися глибиною в тисячі чи2, а відстані сягали сотень тисяч лі.

Поезія початку ХХ століття виявилася набагато практичнішою 
і ближчою до реалій повсякденного життя. Образи стають чіткі-
шими і збалансованішими. Поети приділяють більше уваги відо-
браженню людських почуттів, душевних станів, ніж змалюван-
ню природи й довкілля. Перебільшуються хіба що переживання 
та страждання ліричного героя. Нова поезія зосередила увагу на 
просту людину, її проблеми, життя, матеріальний стан. Автори 
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звертаються й до традиційних образів, міфологічних та історич-
них, але поезія “4 травня” вимагала появи нових характерних 
образів та символів, які могли б відобразити дійсність. Вірші “4 
травня” переповнені печаллю і скорботою, гнівом і протестом, їх 
ліричними героями стають люди нового часу, духовно вільні й 
розкуті. 

Та все ж гіпербола знайшла широке застосування і в цей пері-
од. Поезія Цюй Цю-бо (1899–1935), відвертого революціонера і 
борця проти старого режиму, у цьому плані показова [Zhong guo 
xian dang dai wen xue 2006, 29]. Автор залишив порівняно неба-
гато оригінальних поетичних творів і майстерних художніх пе-
рекладів, зокрема з російської – Пушкіна, Лермонтова, Тютчева, 
Гоголя, Толстого, Горького [Сорок поэтов 1978, 130–131]. Стиль і 
манера письма Цюй Цю-бо нагадує Лу Сіня; у його творах вдало 
поєднані почуття та життєва сила; як і Лу Сінь, він вправно во-
лодіє малюнком, зокрема портретним живописом та пейзажними 
замальовками [Zhong guo xian dai wen xue shi 2000, 102]. У ранній 
поезії Цюй Цю-бо привертають увагу ліричні твори та майстерно 
виписані картини природи, які до найменших деталей він “від-
чував” пензлем і словом.

Цюй Цю-бо – талановитий критик і дослідник літератури. 
Йому належить низка праць, у яких він осмислює класичну, нову 
китайську, а також інші літератури (зокрема, російську), що по-
значилося на його художніх пошуках. Цюй Цю-бо приділяє зна-
чне місце проблемам поетики, завданням літератури нового часу, 
осмисленню фольклору. Це, на думку автора, основа нової літе-
ратури. При тому Цюй Цю-бо досить критично висловлюється з 
приводу класичного періоду китайської літератури, зокрема по-
езії жанрів ци (词), фу (赋), ши (试), а також історичних записок 
(史记), що втратили інтерес сучасників. Щоправда, в подальших 
студіях Цюй Цю-бо змінює погляди на надбання та художній до-
свід класики і, як показують твори, нерідко сам вдається до ви-
користання давніх поетичних форм та образів [Шнейдер 1964, 
102–103]. Творчість Цюй Цю-бо – яскравий приклад поєднання 
традиційних та новаторських образів поезії ХХ століття.

Більшість поетичних творів Цюй Цю-бо написані в новому 
стилі: вони відзначені розкутістю форм та зверненням до нових, 
актуальних тем; його образи набувають фантастичного забарв-
лення і відвертого перебільшення. Наприклад, у “Місяці” («月») 
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та “Осені” («秋») поет персоніфікує місяць, наділяючи його ду-
шею і надприродною силою духу й волі. У віршах оживає могут-
ня природа, вітер гуляє поміж дерев, листочки дзвенять, місяць 
бореться із хмарами. В поезії “Місяць” небесне світило поглинає 
бездонне, безмірно глибоке море, а тіні простягаються на тисячі 
лі. Лі – це китайська міра довжини, вона становить 0.5 км. Тисячі 
лі (千里) – відстань значна. Але йдеться не про довжину тіні, яку 
немає потреби вимірювати, а про поетове уявлення простору, без-
межності: життя прагне такої ж безкінечності, як місяць, бездонне 
море і неосяжно довгі тіні. Використовуючи прийом гіперболи, 
Цюй Цю-бо підкреслює всемогутність та нескінченність зобра-
жуваних предметів, як у часі, так і у зовнішньому вигляді: самé 
життя прагне бути так само вічним, як ці завжди існуючі явища.

У поезії “Осінь” автор описує картину “змагань” місяця із хма-
рами, які, не зважаючи на свою здатність заступити місяць, є дуже 
маленькими порівняно з небесним гігантом. Поет вживає гіпербо-
лу десять тисяч чжанів (万丈) – таку довжину у вірші має про-
мінь місяця, що пробивається крізь хмари. Чжан – міра довжини, 
яка становить 3.33 м. Промінь місяця завдовжки понад тридцять 
тисяч метрів. Коли людина дивиься на місяць, їй здається, що він 
так близько, що можна дістати рукою. Тому для повсякденного 
сприйняття місяця та його променів така гіпербола є кількісним 
перебільшенням не реальної відстані, а тієї, яку можна охопити 
поглядом. Для здатності людського зору таке перебільшення є до-
сить вагомим, тому воно і сприймається як значне примноження 
відстані. Використовуючи таку гіперболізацію за допомогою мір 
довжини, поет намагається змалювати стан своєї душі, прагнення 
та сприйняття світу. 

Для творів Цюй Цю-бо, як і для китайської поезії в цілому, 
характерне використання гіпербол у поєднанні з різними одини-
цями вимірювання, наприклад: лі (里), чжан (丈), фень (分)3, чи 
(尺), доу (斗)4 тощо. Ще одна особливість – використання досить 
великих чисел. В українській мові найчастіше вживаються числів-
никові гіперболи тисяча та мільйон, тоді як в китайській – вони, 
зазвичай, представлені десятьма тисячами (万). Досить поши-
реним у творенні гіперболи є числівник сто – як в українській, 
так і в китайській мовах. Така гіпербола часто вживається для 
означення віку людини, або ж проміжку часу, але трапляються 
випадки й різних словосполучень із цією лексемою. Такі пере-
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більшення вживаються, здебільшого, в усній українській мові. 
Гіпербола, представлена в українській поезії, мало коли носить 
числівниковий характер, вона скоріше виступає гіперболічним 
порівнянням. Українська традиція використання гіперболи харак-
теризується зображенням перебільшення якісних ознак предмета. 
А приклади художньої гіперболи, де перебільшення виражається 
у мірах довжини, зустрічаються досить часто у китайській літера-
турі до ХІХ століття. Використання перебільшень за допомогою 
чисел – традиційна риса китайської поезії і найпоширеніший за-
сіб яскраво виділити зображуваний образ в поезії багатьох віків. 
У ХХ столітті, у зв’язку з культурними та історичними подіями, 
спостерігається відхід від традиційних образів та манери вира-
ження. Цюй Цю-бо, навпаки, залишається тут традиціоналістом. 
З-поміж більшості поетових сучасників, явище використання чис-
лівникової гіперболи майже не зустрічається. Більш поширеним 
стає якісне перебільшення образів, що пов’язане уже із впливом 
західних літератур.

Так у “Першій ластівці Цзяннані” («江南第一燕») автор, ма-
люючи картину весняної природи, розмаїття барв, використовує 
гіперболу десять тисяч околиць (万郊): прийшла весна, і на де-
сятьох тисячах околиць різних міст (тобто всюди) квітує природа. 
Числівник десять тисяч засвідчує прагнення автора зобразити 
незліченну кількість зображуваних предметів. Уникаючи тради-
ційних описів, автор влучно передає й настрій, народжений не-
сподіваними змінами в природі. Гіпербола як засіб збагачення, 
оновлення, нової динаміки образу присутня у творі “Оспівую 
хризантеми” («咏菊»). Цей пройнятий тонким ліризмом чотири-
вірш давньої форми як найкраще відтворює благотворний синтез 
старого (традиційного) й нового в поетиці Цюй Цю-бо:
今岁花开盛， Цього року пишно розцвітають хризантеми,
宜载白玉盆... Посаджені в горщики з білої яшми...
Такі горщики для квітів зустрічалися досить рідко, лише в до-

мівках заможних людей. Це звичайне якісне перебільшення, адже 
квітка, посаджена у коштовний горщик із білої яшми, повинна 
бути вишуканою та шанованою. Але автора цікавить інше – хви-
ля почуттів, настроїв – насолоди і краси – усе, що нагадують йому 
хризантеми. Поет недарма зображає саме цю квітку. За тисячі ро-
ків вона стала рідною для Китаю, його народу і поезії, хризантема 
стала традиційним символом його культури. Подібне оспівування 
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древнього символу маємо у вірші Вень І-до (1899–1946) “Згадую 
хризантеми” («忆菊»).

У поезії “Море” («海») Цюй Цю-бо досить яскраво зображає 
силу стихії, що надає нового життя бездонним водам, народжу-
ючи могутні хвилі. Через опис моря поет зображує народ, який 
перебуває у великому гніві і, мов прибій, б’ється об берег моря. 
Морські хвилі змінюють одна одну, наростають. Вони, як люди, 
піднімаються до зірок або ж пірнають у глибінь, якій немає кін-
ця-краю. Подібні прийоми гіперболізації зустрічаються і в поезії 
Лі Бо і Ду Фу. У циклі Ду Фу “Вісім стансів про осінь” («秋兴八
首») та поезії Лі Бо “Гун не може переправитися через Хуанхе” 
(«公无渡河») зустрічаємося з тими ж символічними образами 
хвиль, які, чіпляючись за небесну височінь (波浪兼天涌), приво-
дять усе в рух, народжують нове життя. Цюй Цю-бо розвиває цей 
образ далі. Морські хвилі народжують події, настрої нового часу. 
Наприклад, у поезії “Море” автор малює гребені хвиль, які зді-
ймаються до неймовірних висот: такими води бувають лише під 
час шторму. Це буря народної душі, яка прагне простору й волі. 
За допомогою такої яскравої гіперболи митець передає власні на-
строї і сподівання.

Подібні прийоми поширюються навіть на ті твори Цюй Цю-бо, 
якими автор звертається до чужих тем, як от у поезії “Сніги Росії” 
(«俄罗斯雪»), написаної під враженням від перебування в Сибіру. 
Природа, змальована у вірші, виступає у ролі живої істоти, яка дрі-
має під снігом. Поета переповнює захоплення і здивування, тому 
часто вживаються епітети, що змальовують неперевершеність зо-
бражуваних образів: країна, яку не можна охопити зором і думка-
ми, тиша, яку не можна порушити, нерухомість схованих зимою 
лісів, у яких ніщо не сміє поворухнутись. У цій неприступній кар-
тині небачена поетом досі білизна простягається на десятки тисяч 
лі. Така відстань асоціювалась з неозорими просторами.

Одним із найвідоміших творів Цюй Цю-бо є “Пісня черво-
ного прибою” («赤潮曲»). Це відвертий заклик до боротьби, спо-
внений пафосних вигуків та нових образів. За словами поета, кра-
їна прокинулася від “важкого сну, який тривав понад п’ять тисяч 
років” (五千余年的沉梦), а “чотириста мільйонів співвітчизників 
в один голос прославляють священну працю” (四万万同胞同声
歌颂神圣的劳动). І врешті-решт “світло осяяло територію в де-
сять тисяч чжанів” (光华万丈涌). Насправді, такі показники не є 
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перебільшенням. Але навряд чи поет мав на меті нагадати відомі 
цифри. Використання числівників у поезії, інтуїтивно викликає 
почуття пафосного звеличення. Поет звертається до традиційних 
гіпербол, щоб показати, яким великим є його народ, скільки ро-
ків, на думку автора, тривав гніт і страждання у країні. А світло, 
що осяяло усе навкруги, символізує безмежну, на десятки тисяч 
чжанів, радість у душі поета, народжену вивільненням від “тричі 
проклятого імперіалістичного кодла” (帝国主义万恶丛). 

У слові “тричі проклятий” (万恶) ієрогліф 万 не виступає чис-
лівником, хоча й надає слову відтінок перебільшеної ознаки. Ця 
частка в інших словах, здебільшого, виступає доповненням (“над-
звичайно”, “дуже”, “все-”) до основного значення слова, тобто 
виконує роль перебільшення. 

У пошуках нових виражальних засобів прийом художнього пе-
ребільшення став невід’ємною складовою творчої манери Цюй 
Цю-бо. Він широко використовує перебільшення відстані та гі-
перболізує образи, що значимо привертає до них увагу читача. 
Досить поширеною у поезії Цюй Цю-бо є гіпербола “десять ти-
сяч” (万). Вживаючи таке перебільшення, поет використовує різні 
міри довжини. Він творить гіперболу не лише за допомогою цифр 
та мір величини, а ще й за допомогою образних порівнянь. Цюй 
Цю-бо вдало застосовує художнє перебільшення, урізноманітню-
ючи поетичні прийоми, прагнучи передати настрої, емоції, наро-
джені новою добою та виражені у новій поезії.

1 Лі – міра довжини, становить 0.5 км.
2 Чи – міра довжини, дорівнює одній третині метра.
3 Фень – міра довжини, рівна 0.33 см.
4 Доу – міра сипучих тіл, яка дорівнює десятьом літрам.
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ПРОБЛЕМИ УКЛАДАННЯ ДВОМОВНОГО 
ІДЕОГРАФІЧНОГО СЛОВНИКА 
В’ЄТНАМСЬКИХ ПАРЕМІЙ

Мусійчук В. А.

Паремії будь-якого народу відображають мовні, культурні осо-
бливості нації, тому завжди актуальними є словники цих мовних 
одиниць. А прагнення пізнати мову та культуру інших народів 
спонукає людину до вивчення прислів’їв і приказок цих народів 
та створення двомовних словників. На жаль, українська аудиторія 
мало знайома з перлинами народної мудрості в’єтнамського наро-
ду. Серед українських видань нам відома лише збірка «В’єтнамські 
прислів’я та приказки» 1977 року, яку упорядкувала та переклала 
з в’єтнамської Майя Кашель [В’єтнамські..., 1977]. Блискучі пе-
реклади М. Кашель сповнені в’єтнамської поетичності і, в той же 
час, по-українськи близькі нашому читачеві. Але у збірці наведе-
ні лише переклади, а в’єтнамський варіант пропущений, що не 
може задовольнити науковців, які досліджують в’єтнамську мову, 
літературу, культуру. Тому завданням цієї статті є визначення за-
сад укладання двомовного в’єтнамсько-українського словника 
паремій, що слугував би допоміжним матеріалом для наукової та 
навчальної мети.

1. Існуючі в’єтнамсько-іншомовні словники прислів’їв та 
приказок.

Більшість двомовних словників, в яких за основу беруться па-
ремії (прислів’я, приказки, ідіоми, афоризми) в’єтнамської мови, 
укладені за алфавітним принципом. В’єтнамські паремійні оди-
ниці надаються в алфавітному порядку, до кожної паремії наво-
диться або переклад, або еквівалентна паремія іноземною мовою, 
іноді також надається тлумачення паремії. Такі словники зручні в 
користуванні, коли потрібно знайти конкретну (відому) в’єтнам-
ську паремію. Інший розповсюджений принцип укладання дво-
мовних паремійних словників – це укладання за тематичними 
групами або лексичними гніздами. В таких словниках в’єтнамські 
прислів’я та приказки угруповані в розділи за семантичною озна-
кою. Нев’єтнамська частина словника так само, як і в алфавітних 
словниках, може варіюватися: переклад, паремійний еквівалент, 
тлумачення або поєднання цих форм.
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Розглянемо конкретні приклади деяких двомовних словників 
в’єтнамських прислів’їв. У «Тлумачному в’єтнамсько-англійсько-
му словнику ідіом та прислів’їв» під редакцією Буй Фунга [Bùi 
Phụng 2000] подаються паремії в алфавітному порядку. До в’єт-
намського прислів’я надається дослівний переклад англійською 
мовою або тлумачення змісту паремії та/або еквівалентна англій-
ська паремія. Словник має всі переваги та недоліки розміщення 
мовного матеріалу за абетковим принципом. Крім того, якщо бук-
вальний переклад прислів’я взятий у дужки, то щодо іншої части-
ни упорядник не зазначає, чи він дає тлумачення, чи еквівалент, 
тому немає єдності. Наприклад: 
а) Ai đội mũ lệch, người ấy xấu
 (He who wears his hat the wrong way is ashamed). 
Everyone talks responsibility for his own action; You have to ans-

wer for your action.
У дужках подається дослівний переклад прислів’я, далі йде 

роз’яснення змісту.
б) Áo ai người ấy mặc 
 Mind your own business.
У даному прикладі одразу подається тлумачення без викорис-

тання лексичного матеріалу прислів’я.
в) Ăn cây nào rào cây ấy 
 Don’t bite the hand that feeds you; be grateful.
У цьому випадку надається еквівалентний паремійний вислів 

англійської мови та його коротке тлумачення, розділені крапкою 
з комою.
г) Ăn theo thuở ở theo thì 
 When in Rome do as the Romans do.
У наведеній словниковій статті до в’єтнамського прислів’я по-

дається тільки англійський еквівалент.
Таким чином, ми бачимо, що автор виконує основну мету свого 

словника – тлумачення – різними способами. Проте незрозуміло, 
чим керується упорядник, коли в одних випадках надає дослівний 
переклад в’єтнамського прислів’я, а в інших – ні.

Ле Дінь Біть у російсько-в’єтнамському словнику прислів’їв 
[Lê Đình Bích 1986] подає виключно відповідники. До кожного 
російського прислів’я автор наводить еквівалентне в’єтнамське 
прислів’я. Наприклад:
а) Доброе начало – половина дела 
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Đầu xuôi đuôi lọt.
б) Нет пророка в своем отечестве 
Bụt nhà không thiêng; Gần chùa gọi bụt bằng anh; Gần chùa xa 

phật.
До російського прислів’я наводиться одне або кілька еквівалент-

них в’єтнамських прислів’їв. Сам словник є частиною книги, в якій 
ведеться дослідження теорії про прислів’я та приказки. Словник 
має ілюстративний характер, тому невеликий за обсягом. Прислів’я 
вибрані не за принципом вживаності, а за принципом наявності 
близького відповідника. Еквіваленти не завжди підібрані вдало.

Во Ньи Кау в своїй збірці «Прислів’я, казао, народні пісні 
В’єтнаму» [Võ Như Cầu 2000] розподіляє в’єтнамські прислів’я 
та казао за такими темами:

– природа, погода та людська діяльність;
– поширені істини, визначення та життєвий досвід;
– моральні принципи або ставлення, поради;
– селяни та їхні поля;
– кохання – шлюб.
Окремим розділом книги йдуть колискові та народні пісні. До 

кожного прислів’я упорядник обов’язково дає буквальний пере-
клад, далі, на вибір, пояснення значення в’єтнамською мовою з 
перекладом на англійську або синонімічне в’єтнамське прислів’я 
з перекладом на англійську. Наприклад:
а) Ăn phải nhai, nói phải nghĩ.
We have to chew when eating, we have to think before speaking. 
Nói không nghĩ chẳng khác nào bắn không ngắm.
Speaking without thinking is shooting without aiming.
Наведена словникова стаття складається з в’єтнамського при-

слів’я, його перекладу англійською мовою, синонімічного в’єт-
намського прислів’я з відповідним перекладом англійською.
б) Có công mài sắt có ngày nên kim.
One day one will obtain a needle by dint of wearing iron. 
Lao động vất vả thì sẽ thành công.
By hard labour one will succeed.
У даному прикладі надається в’єтнамське прислів’я з букваль-

ним перекладом англійською мовою, далі – тлумачення змісту 
в’єтнамською та англійською мовами.
в) Chị ngã em nâng.
When the big sister falls, the little one helps her to stand.
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У цій словниковій статті до в’єтнамського прислів’я наводить-
ся розширений переклад англійською мовою (враховуючи пропу-
щені у в’єтнамському прислів’ї уточнюючі слова, такі як when, 
her).

Отже, в цій збірці кожне в’єтнамське слово перекладене ан-
глійською мовою, що дає користувачу відчути красу образності 
в’єтнамських прислів’їв. Проте буквальне значення не завжди дає 
правильне уявлення про значення того чи іншого прислів’я, що 
стає недоліком в тих випадках, де пропущене роз’яснення. Крім 
того, у збірці занадто обмежена кількість тем.

Китайсько-в’єтнамський [Nguyễn Văn Khang 1998] та в’єтнам-
сько-китайський [Nguyễn Văn Khang 1999] словники прислів’їв та 
фразеологізмів впорядковані за алфавітним принципом. До одно-
го прислів’я вихідної мови подається кілька аналогів іншої мови. 
Наприклад:

а) 半信半疑 bàn xìn bàn yí.
Вán tín bán nghi, nửa tin nửa ngờ.
б) Bán anh em xa mua láng giềng gần.
遠親不如伒鄰 yuăn qīn bù rú jìn lín; 鄰里好, 賽金寶lín lí hăo, sài 

jīn băo; 金鄉鄰, 銀親眷jīn xiāng lín, yín qīn juàn; 千錢買鄰, 八百買
舍qiān qián măi lín, bā băi măi shè.

Крім того, у зазначених словниках є перехресні посилання на 
схожі за змістом прислів’я. Мовний матеріал досить багатий. 

Перераховані особливості відомих нам двомовних словників 
в’єтнамських паремій мають свої переваги та недоліки. Алфавітний 
порядок надає можливість швидкого пошуку конкретної паремії. 
Це зручно, наприклад, при перекладі. Проте необхідно знати точ-
ну мовну форму паремії. Враховуючи те, що в’єтнамські паремії 
часто мають кілька варіантів, які можуть не всі потрапити до слов-
ника, то існує небезпека не знайти потрібної паремії. Словники, 
укладені за тематичними групами, потрібні тим, хто прагне збага-
тити своє мовлення паремійними перлинами, влучно підкреслити 
думку. Однак, як правило, двомовні тематичні словники охоплю-
ють обмежену кількість тем. Крім того, теми занадто широкі, і щоб 
знайти потрібне прислів’я, доводиться перечитувати весь перелік 
прислів’їв з перекладами до певної теми. 
Щодо вибору перекладу, паремійного еквіваленту чи тлума-

чення, то маємо наступні зауваження. Дослівний переклад дає 
змогу передати образність в’єтнамського прислів’я чи приказки. 
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Проте знання перекладу кожного слова в паремії ще не означає 
розуміння значення паремії, її основної ідеї. Тлумачення, на нашу 
думку, корисніше. Саме з тлумачення можна зрозуміти зміст па-
ремії, зрозуміти, чому саме ця паремія вжита в тексті (якщо має-
мо справу з перекладом тексту), знайти відповідник в іншій мові. 
Проте розкриття змісту паремії, зазвичай, громіздкі, часто вони 
містять не лише пояснення самої паремії, а й приклад вживання, 
роз’яснення національних реалій. Паремійний еквівалент іншої 
мови в цьому розумінні лаконічніший. Однак не до кожної паре-
мії можна знайти точний еквівалент, особливо в таких генетично 
і культурно віддалених мовах, як в’єтнамська та українська.

На нашу думку, для сприймання і розуміння прислів’їв та при-
казок при нагоді можна скористатись в’єтнамськими тлумачними 
словниками паремій. А тому, у випадку двомовного словника па-
ремій, важливіше укласти такий, що буде зручний у користуванні 
для мовників, тобто для тих, хто спілкується, досліджує, вивчає 
в’єтнамську мову. Для цієї мети більше підходить форма ідеогра-
фічного словника.

2. Основні типи ідеографічних словників паремій.
Нерозривний зв’язок мови та мислення став базовою основою 

для виникнення ідеографічних словників. Значення ідеографіч-
них словників взагалі та ідеографічних словників паремійних 
одиниць зокрема неможливо переоцінити. В ідеографічному 
словнику словникові одиниці розташовуються за принципом – від 
поняття до позначення, а отже, на відміну від алфавітних словни-
ків, укладених за принципом – позначення → поняття, допомага-
ють розвинути активне володіння мовними одиницями. У випад-
ку ідеографічного словника паремій, він допомагає мовникам не 
просто розуміти ті чи інші прислів’я та приказки (як у алфавітних 
тлумачних словниках), а й активно використовувати їх, вибирати, 
згідно зі змістом, потрібну паремійну одиницю. Розміщення па-
ремій за смисловими групами, певною мірою, може допомогти у 
вирішенні питання укладання словників синонімічних та антоні-
мічних прислів’їв та приказок. Крім того, за допомогою ідеогра-
фічного словника можна точніше визначити значення паремій для 
їх тлумачення. На нашу думку, ідеографічний словник є зручною 
формою для подання еквівалентних паремій різних мов.

Ідеографічні словники, зазвичай, розділяють на три види: те-
зауруси, аналогічні словники та навчальні ідеографічні словники 
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[Морковкин 1970, 27]. У тезаурусах мовні одиниці впорядкову-
ються за логіко-філософською класифікацією. В ідеографічних 
словниках тезаурусного типу характер та кількість лексико-
семантичних груп визначається смисловою ємністю мови, а тому 
головною проблемою таких словників є визначення та класифіка-
ція цих груп. Принципи такої класифікації кожен з упорядників 
різних словників вирішує по-своєму. В аналогічних словниках 
словникові статті розміщуються за алфавітним порядком з по-
силанням на лексико-семантичне поле, до якого належить мовна 
одиниця. Навчальні ідеографічні, або тематичні, словники харак-
теризуються обмеженістю тем та залученням часто лише загаль-
новживаного лексичного матеріалу. Теоретичною основою всіх 
типів ідеографічних словників є синтез теорії семантичного поля 
та принципів ономасіологічного підходу до вивчення лексики. 
Базою ідеографічних словників завжди вважали ономасіологію, 
що представляє такий аспект вивчення семантики, коли початко-
вими є поняття, ідея чи намір, а предметом аналізу – шляхи та 
засоби їх вираження [Караулов 1976, 19]. Теорія поля відображає 
розуміння лексико-семантичної системи мови, розуміння, де про-
відна роль відводиться зв’язку мови з дійсністю, співвідношенню 
її з позамовною реальністю. В семантичному полі не слова всту-
пають у взаємовідносини між собою, а лише окремі їхні значення 
[Караулов 1981, 106]. Таким чином, теорія поля відштовхується 
від мови і виражає притаманну їй специфічну впорядкованість 
лексичного складу, а ономасіологія привносить порядок ззовні 
[Караулов 1976, 58].

3. В’єтнамсько-український ідеографічний словник в’єт-
нам ських паремій.

Враховуючи переваги та недоліки існуючих в’єтнамсько-
іншомовних словників паремійних одиниць, ми пропонуємо 
свою структуру укладання в’єтнамсько-українського словника 
паремій. Такий словник ми укладаємо на основі концептуально-
ономасіологічного моделювання паремійних одиниць [Мусійчук 
2007]. На концептуальному рівні розглядаються узагальнені по-
няття, великі концепти, ідеї. Структурами концептуального рів-
ня є образи-уявлення, які формуються на основі дії позамовних 
факторів і реалізуються в мові через образні одиниці, зокрема 
прислів’я, приказки, фразеологізми. Саме у пареміях можна ви-
явити «застигле» осмислення того або іншого концепту, що скла-
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лося впродовж довгого часу і змінювалося залежно від місця, часу 
і умов проявів концептуальної суті в житті народу. Прислів’ям і 
приказкам більше, ніж іншим мовним одиницям, властива куму-
лятивна функція: накопичення, збереження і передача колектив-
ного досвіду лінгвокультурологічної спільноти.

Розуміючи паремію як мовний знак, як стійку матеріально-іде-
альну єдність форми і змісту, співвідношувану з окремим фраг-
ментом позамовної дійсності, що використовується на позна-
чення мовних ситуацій або стосунків між предметами і явищами 
дійсності, ми враховуємо, що кожна паремія має зв’язок з певним 
концептом, як з ключовим словом. Проте важливо пам’ятати, що 
з’єднання в свідомості носіїв мови змісту концепту з певним лек-
сичним і фразеологічним вираженням не означає наявності клю-
чового слова у складі паремії. Ономасіологічний підхід забезпе-
чує розгляд паремій з точки зору мовця і має такий напрям: ідея 
вислову (зміст паремії) → мовна форма → мовлення. Таким чи-
ном, належність паремії до того чи іншого концепту визначається 
не наявністю в ній певних лексичних одиниць, а відповідністю 
змісту, ідеї прислів’я до концепту. Засобом втілення змісту па-
ремії у значення мовного знаку є асоціативно-образне уявлення, 
внутрішня форма, яка відіграє головну роль у формуванні паре-
мійних одиниць. У внутрішній формі паремія виражає характер-
ні риси певної ситуації, що закріплені у мовній свідомості носія 
мови і зумовлені національною специфікою.

Для укладання словника маємо уточнити нашу схему 
концептуально-ономасіологічного моделювання. Для більшої 
зручності, крім концепту, виділимо ще підрозділи концепту. Далі 
йтиме диференціація за типовими, характерними ситуаціями, які 
позначають паремії. Аналіз внутрішньої форми використовуємо 
при укладанні словника, проте у словниковій статті вважаємо 
за доцільніше висвітлити її результат, тобто вибір метафори, 
образу. Отже, структура словника матиме такий вигляд: кон- 
цепт → підрозділ концепту → логема типової ситуації → об-
рази → паремії в’єтнамської мови та паремії української мови. 
Під однією логемою можливий перелік кількох в’єтнамських та 
кількох українських паремій, при цьому вони мають однаковий 
зміст, проте можуть відрізнятись образним вираженням, грама-
тичною будовою та відтінками значення, залежно від контексту 
вживання.
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Для ілюстрації нашої теорії наведемо приклад словникової статті:

Концепт
ПРАЦЯ

(працьовитість, лінь, види трудової діяльності тощо)
Підрозд іл 
концепту Результат трудової діяльності

Л о г е м а 
( т и п о в а 
ситуація)

Праця призводить до матеріального добробуту / відсутність 
праці (лінь) не дає матеріальний добробут

Образ В’єтнамська 
паремія

Буквальний 
переклад 
в’єтнамської 
паремії

Українська паремія

С т а т о к , 
м а й н о , 
багатство , 
мішок

Của ở bàn chân, bàn 
tay

Майно в руках, в 
ногах

Треба працювати, аби не 
бідувати;

Хто живе своїм трудом, 
тому йде в дом;

Гультяйство губить 
хазяйство;

Де ліниво працюється, 
там пожитку не чується;

Hay học thì sang, hay 
làm thì có (Siêng học 
thì có, siêng làm thì 
hay)

Старанно вчишся – 
в е л ь м о ж н и й , 
багато працюєш – 
з а м о ж н и й 
(Старанно вчишся – 
в е л ь м о ж н и й , 
багато працюєш – 
заможний)

Hay làm thì giàu, hay 
cầu thì nghèo

Хто багато робить, 
той багатий, хто 
багато просить, 
той бідний

Người có công, người 
có của

Хто працює, той 
має

Siêng làm thì có, siêng 
học thì hay

Хто старанно 
працює, той 
заможний, хто 
старанно вчиться, 
той розумний

Nặng nhặt chặt bị
Важко піднімати – 
наповниш туго 
мішок
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Одяг, тепло Hay làm đắp ấm vào 
thân

Хто часто 
працює, той тепло 
вкривається

Хто робить, той голий 
не ходить;
Від лежі не буде одежі, 
від спання не буде коня

Їжа, ситість

Của làm ăn no, của 
cho ăn thèm

Сито їсть, хто 
заробив, недоїдає, 
хто позичає

Лінива рука даремний 
хліб їсть;
Ноги носять, а руки 
годують;
Хто не працює, той не 
їсть (хто працює, той і 
їсть);
Хто робить, голодний 
не ходить;
У кого руки працюють, 
у того рот їсть;
Щоб рибку їсти, треба в 
воду лізти;
Хочеш юшки – лови 
рибку;
Печені голуби не летять 
до губи: працюй та й 
смакуй;
Праця чоловіка годує, а 
лінь марнує;
Хто без діла, той без 
хліба;
У кого праця, у того й 
хліб;
Будеш трудиться, будеш 
кормиться

Có cấy có trông, có 
trồng có ăn

Хто садить, 
доглядає, той і їсть

Cò kiếm cò ăn, cốc 
kiếm cốc ăn

Лелека заробив – 
лелека з’їв, баклан 
заробив – баклан 
з’їв

Hay lam hay làm 
quanh năm chẳng lo 
đói

Хто багато робить, 
той не боїться 
голоду

Tay làm hàm nhai, tay 
quai miệng trễ

Руки роблять – рот 
їсть, руки в боки – 
рот без роботи

Muốn ăn cá phải thả 
câu

Хочеш їсти рибу – 
закинь вудочку

Muốn ăn hét phải đào 
giun

Хочеш їсти 
дрозда – треба 
хробаків накопати

Làm đầy tậu ruộng, 
làm vơi ăn quà

Робиш з усіх 
сил – купиш поле, 
робиш не в повну 
силу – їстимеш 
неповноцінно

До наведеної словникової статті включені паремії, що позна-
чають концепт «праця», підрозділ концепту «результат праці». 
Звернення до концепту «праця» зумовлено тим, що праця – це 
реалія, що невід’ємна від життєдіяльності людини, вона займає в 
житті людини одне з провідних місць. Прислів’я про працю ма-
ють багатий історико-культурний зміст. «Результат праці» – один 
з визначених нами підрозділів концепту «праця». З цього підроз-
ділу виділено одну типову ситуацію – «праця призводить до мате-
ріального добробуту» (або її антипод – «відсутність праці (лінь) 
не дає матеріального добробуту»). Це традиційне уявлення бага-
тьох народів про важливість і доцільність трудової діяльності.
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Внутрішня форма паремій підрозділу «результат праці» реалі-
зується через метафоризацію та метонімію поняття «матеріаль-
ного добробуту» як результату трудової діяльності людини. На 
мовному рівні матеріальний добробут у в’єтнамських пареміях 
виражається такими образами – 1) статок, майно, багатство, пов-
ний мішок; 2) одяг, тепло; 3) їжа, ситість.

До завдань нашого дослідження не входить аналіз українських 
паремій, тому вони тут наведені лише для ілюстрації. Ці одиниці 
підібрані методом суцільної вибірки з різних збірок, у відповід-
ності до розглядуваного концепту, типової ситуації та схожості 
внутрішньої форми. Як бачимо, в українській мові можна знайти 
чимало еквівалентів до в’єтнамських прислів’їв, спираючись на 
розроблену нами концептуально-ономасіологічну модель.

У словнику пропонованого зразку немає чіткого протистав-
лення «один до одного» певної в’єтнамської до певної української 
паремії, натомість є вільний вибір серед кількох в’єтнамських та 
кількох українських паремійних одиниць, що дає простір для 
творчого осмислення. На нашу думку, в’єтнамсько-український 
словник паремійних одиниць такої будови стане в нагоді студен-
там, викладачам, всім, хто цікавиться в’єтнамською мовою та 
хоче познайомитись зі скарбницею паремійного фонду в’єтнам-
ської мови. Крім того, якщо подати назви концептів, підрозділів 
концептів та логем не тільки українською, а й в’єтнамською мо-
вами, то його можна використовувати в обох напрямках, тобто 
з в’єтнамської мови на українську та навпаки – з української на 
в’єтнамську.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ІДІОМІВ ЄГИПТУ

Петрова Ю. І.

Ареальна діалектологія як галузь арабістики є відносно новим 
і мало розробленим напрямком, який знайшов втілення виключно 
в працях західних вчених. Основними чинниками, які гальмують 
розвиток досліджень у цій галузі, є: а) важкодоступність багатьох 
районів через їхню географічну віддаленість від урбанізованих 
центрів; б) напружена соціально-політична ситуація в деяких кра-
їнах; в) негативне відношення до діалектологічних досліджень з 
боку місцевої влади. Тому арабська діалектологія досі перебуває на 
периферії афразійських досліджень і ще не зробила істотного вне-
ску в загальну теорію діалектної географії [Behnstedt 2006, 583].

Перші загальні спроби класифікації арабських діалектів мали 
місце наприкінці ХІХ століття. Зокрема, основу їхньої загальної 
територіальної класифікації  закладено А. Кримським, який поді-
лив їх на чотири великі групи: 1) діалекти Аравії; 2) діалекти Сирії 
й Месопотамії; 3) діалект Єгипту; 4) діалекти Магрибу [Рибалкін 
1991, 74]. Проте ні в радянській, ані в пострадянській арабістиці 
не існує жодної праці, в якій були б представлені класифікація 
єгипетських ідіомів та загальний огляд їхніх типологічних харак-
теристик. Як правило, побіжно згадується лише про три групи 
діалектів за найбільш загальними фонетичними й типологічними 
ознаками: північну, південну та східну.

Першою картографічною працею в галузі арабістики став ат-
лас діалектів Сирії й Палестини Г. Бергштрессера (1915 р.). В 
1930-х рр. німецьким антропологом Г. Вінклером було здійснено 
першу серйозну спробу класифікації територіальних розмовних 
варіантів Єгипту на основі досліджень його матеріальної куль-
тури. Хоча його висновки базувалися лише на лексичних осо-
бливостях і одній фонологічній рисі (реалізації фонеми q), йому 
вдалося встановити низку важливих ізоглос. Уперше результати 
діалектологічних досліджень в Єгипті отримали картографіч-
не оформлення в 1961 р. єгипетським дослідником Ф. Абу-ль-
Фадлом у його праці, присвяченій сільським говіркам мухафази 
(губернаторства) Шаркія [Woidich 1996, 326].

У 1985 р. було видано діалектний атлас Єгипту П. Бенштедта 
та М. Войдіха, який є найбільш детальним і розробленим по-
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рівняно з рештою картографічних робіт з арабістики (хоча, за 
словами авторів, він репрезентує лише загальну картину). Крім 
того, він є першою спробою застосування в арабській діалекто-
логії досягнень і теоретичних положень європейської діалектної 
географії. Атлас містить 560 мап, які репрезентують результати 
польових досліджень, проведених протягом 1975–1979 рр. у по-
над 800 населених пунктах [Behnstedt 2006, 584] (з яких більше 
500 – тільки у Дельті). Він охоплює, передусім, діалекти осіло-
го населення в Дельті, долині Нілу та оазисах. Найпліднішими 
виявилися результати роботи в долині Нілу, особливо в районі 
між Ель-Фашном та Ас’ютом. Недоступними для дослідників 
залишилися оазис Сіва і низка районів на узбережжі Червоного 
моря [Woidich, Behnstedt 1980, 176]. Проте досі найдосліджені-
шими міськими ідіомами Єгипту залишаються говірки Каїра та 
Олександрії [Wilmsen, Woidich 2006, 1].

Дослідження єгипетських територіальних діалектів і говірок, 
їх класифікація, визначення їхнього місця в макросистемі араб-
ських ідіомів та виявлення їхніх кореляцій з іншими діалектами 
становить інтерес з огляду на специфічне географічне положення 
Єгипту між країнами Арабського Машрику та Магрибу. Зокрема, 
по території західних районів Єгипту та східних районів Лівії 
проходить межа між східноарабськими (машрикськими) та захід-
ноарабськими (магрибськими) діалектами, і говірки цих терито-
рій зазнали значного впливу діалектів Магрибу, тоді як говірки 
східних районів Єгипту наближені до аравійських.

Розглянемо складену дослідниками географічну класифіка-
цію та критерії, за якими вони виділяють територіальні ідіоми 
Єгипту. Як вже зазначалося, єдиним істотним внеском у висвіт-
лення цієї проблеми є праці П. Бенштедта та М. Войдіха. На їхню 
класифікацію, в цілому, спирається і К. Ферстеєх в нарисі про 
єгипетський діалект, хоча і подає її в дещо узагальненому вигляді 
[Versteegh 1997].

Класифікація сучасних єгипетських ідіомів представлена у 
таблиці 1 (за основу взято класифікацію зі статті Д. Вілмсена і 
М. Войдіха [Wilmsen, Woidich 2006, 2], а зазначені статистичні 
дані представлені на сайті <www.ethnologue.com>).

Діалект Центральної Дельти, представлений, передусім, 
найпоширенішою і найпрестижнішою формою – каїрським 
койне – посідає головне місце як у мовному ландшафті, так і в 

http://www.ethnologue.com>)
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соціальній класифікації ідіомів країни. Каїрське койне в ХХ ст. 
виступає базою для формування загальноєгипетської побутово-
розмовної мови, зрозумілої населенню всієї країни. На побуто-
вому рівні його часто ототожнюють з єгипетським діалектом у 
цілому [Woidich 2006, 232]. Загальноприйнятого погляду на пе-
ріод його становлення не існує. На думку М. Войдіха, процес 
формування каїрського койне прийшовся на другу половину ХІХ 
ст. внаслідок переселення до столиці значної кількості представ-
ників інших провінцій – носіїв різних говірок. Після цього деякі 
мовні риси, які раніше були властивими як цим говіркам, так і 
каїрському діалекту, почали поступово витіснятися з мовлення 
мешканців столиці як “непрестижні”, що асоціювалися з мовлен-
ням неосвічених фелахів (як-от раніше загальновживаний дієс-
лівний суфікс множини -um, який дотепер зберігся лише у слово-
формі gum ‘вони прийшли’) [Versteegh 1997].

К. Міллєр зазначає, що, сформувавшись протягом другої по-
ловини ХІХ ст., каїрське койне стабілізувалося і вже не зазнавало 
істотних структурних змін, попри подальші міграційні процеси 
[Miller 2006, 595]. К. Ферстеєх, однак, вважає, що зафіксований у 
ХІХ ст. діалектний матеріал репрезентує значні відмінності між 
станом каїрського койне тих часів і сьогодення [Versteegh 1997].

У формуванні діалекту Дельти важливу роль зіграв так званий 
“коридор”, який проходив по рукаву Каїр – Дамієтта. Остання в 
період середньовіччя виконувала функцію основного морсько-
го порту, в зв’язку з занепадом Олександрії, тому вздовж цього 
рукава були розташовані важливі центри торгівлі. Через ці міс-
та столична говірка поширилася на всі прилеглі райони, і згодом 
вся ця місцевість сформувала єдиний діалектний ареал. Те ж саме 
відбулось і у випадку з Олександрією, яка на момент завоюван-
ня її Наполеоном нараховувала лише 7 тис. мешканців, але після 
відбудови каналу Махмудія знову стала найважливішим портом. 
Тому завдяки пожвавленню комерційних шляхів Олександрія за-
знала значного впливу столичного діалекту, який поступово ви-
тіснив її корінну говірку, генетично  пов’язану з сільським діа-
лектом мухафази Бухейра [Behnstedt 2006, 589]. Її елементи збе-
реглися лише в мовленні старшого покоління рибалок [Wilmsen, 
Woidich 2006, 1].

У мовному ландшафті Єгипту дослідники виділяють три 
типи пасмів ізоглос: основні (major borders), середні (medium 
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borders) та другорядні (minor borders) [Wilmsen, Woidich 2006]. 
Перші позначають лінії зламу між основними ареалами, в яких 
діалекти долини Нілу є найбільш диференційованими. Таких лі-
ній лише дві – на південь від Каїра (межа між діалектами Дельти 
та Середнього Єгипту, яка вважається історичним кордоном між 
двома частинами країни) і на південь від Ас’юта (межа між діа-
лектами Середнього та Верхнього Єгипту). “Середні” пасма ізо-
глос позначають зони вібрації між дрібнішими ареалами поши-
рення ідіомів, представлених у лівій частині таблиці 1. Основним 
таким пасмом у Дельті є межа між її східною частиною (мухафаза 
Шаркія) та центральним і північним регіонами, в долині Нілу – 
Таблиця 1. Класифікація територіальних ідіомів Єгипту 

Ідіоми Ареал поширення Кількість 
носіїв 

Діалект Нижнього Єгипту:

45 млн.

1) говірка центральної 
Дельти

мухафаза Каїр, південний захід мухафази 
Шаркія, південь мухафази Мінуфія

2) група говірок 
північно-східної Дельти

а) центр мухафази Дакахлія
б) схід Дакахлії, район il-Manzala

3) група говірок 
західної Дельти

а) мухафази Кафр еш-Шейх та Бухейра, 
захід мухафази Гарбія

б) від м. Розетта до м. Бальтим
в) південний захід мухафази Мінуфія
г) мухафаза Бухейра, північний захід 

Мінуфії, північ мухафази Гіза
4) група говірок східної 
Дельти 

а) схід та центр мухафази Шаркія
б) схід мухафази Дакахлія, північ Шаркії

в) південний захід Шаркії, 
південь Дакахлії

Діалект Середнього (Центрального) Єгипту

19 млн.

1) група говірок 
північної частини 
Середнього Єгипту

а) південь мухафази Гіза; мухафази Ель-
Файюм та Бені-Суейф

б) від м. Ель-Фашн до мухафази 
Ель-Мінья 

2) говірка південної 
частини Середнього 
Єгипту

від мухафази Ель-Мінья до 
мухафази Ас’ют

Діалект Верхнього Єгипту:
1) говірка на південь від Ас’юта (мухафаза Сохаг) до м. Луксор
2) говірка від м. Наг Хаммаді до мухафази Кена
3) говірка від західного берега Луксора до м. Есна
4) говірка від м. Есна до мухафази Асуан
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Східний єгипетський діалект:
780 тис.1) бедуїнські говірки 

північного Синаю
2) бедуїнські говірки 
східного Синаю

Синайський півострів, Східна пустеля

Західноєгипетські діалекти

300 тис.

Діалект оазису Бахарія а) східна частина
б) центральна частина

в) західна частина
Діалект оазису Фарафра

Діалект оазису Дахла
а) західна частина

б) північно-західна частина
в) центральна частина

г) східна частина
Діалект оазису Харга а) північна частина

б) центральна частина
в) південна частина

межа в районі Ель-Міньї між двома групами говірок північної час-
тини Середнього Єгипту, а також межа, що відділяє Ель-Файюм 
та північ мухафази Бені Суейф від півдня останньої з зоною ві-
брації в м. Бені Суейф [Woidich 1996, 331]. “Другорядні” ж пасма 
ізоглос позначають зони вібрації між окремими територіальними 
говірками, представленими у правій частині таблиці.

Для визначення меж діалектних масивів залучають також ет-
нографічні чинники. За даними М. Войдіха, дуже часто ареали 
в межах певних пасмів ізоглос збігаються з регіонами поширен-
ня певних проявів матеріальної й духовної культури. Зокрема, в 
Верхньому Єгипті, на південь від найважливішого пасма ізоглос 
(південніше Ас’юта), наявні види сільськогосподарських знарядь, 
відмінні від нижньоєгипетських, а в мухафазі Шаркія, говірки 
якої значно відрізняються від решти ідіомів Дельти, використову-
ється специфічний вид плугу [Woidich 1996, 344].

Територіальний розмовний варіант Середнього Єгипту чи 
не вперше виділений в окремий діалектний масив, прирівнений 
до основних ареалів Верхнього та Нижнього Єгипту, в працях 
П. Бенштедта та М. Войдіха. Раніше його, як правило, не відрізня-
ли від діалекту Верхнього Єгипту та позначали іноді як північний 
Sa‘īdi (від терміна “as-Sa‘īd”, що застосовується як автохтонна на-
зва Верхнього Єгипту (території на південь від Каїра до кордону з 
Суданом). Поділ цього територіального ідіома на дві групи впер-
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ше зустрічається в класичній праці з діалекту Верхнього Єгипту 
[Khalafallah 1969]. Подальші дослідження [Abou-Seida 1971, 
36–37; Nishio 1994, 25] спиралися на цю класифікацію, згідно з 
якою Sa‘īdi поширений одразу на південь від Каїра і має північну 
(Northern Sa‘īdi – Гіза, Бені Суейф, Ель-Мінья, Ель-Фаюм) та пів-
денну (Southern Sa‘īdi – Ас’ют, Гірга, Кена та Асуан) діалектні 
групі, основні відмінності між якими полягають у: а) функціону-
ванні класицизмів у північній групі та практичній відсутності їх 
у південній; б) наявності ініціальних і медіальних консонантних 
кластерів у північній групі та розбиття їх у південній [Khalafallah 
1969, 6–10]. В той же час, зона вібрації між діалектами північної 
й південної груп Середнього Єгипту залишається нез’ясованою, 
оскільки перша група демонструє риси, відсутні як у діалекті 
Нижнього Єгипту, так і в другій групі (як-от синдром “bukara” – 
розбиття консонантного кластера, в якому другим приголосним є 
r), а з іншого боку – має спільні особливості з діалектом Нижнього 
Єгипту (як-от форма kitīr ‘багато’) [Behnstedt 2006, 586].

Південну частину долини Нілу дослідники поділили на чо-
тири діалектні зони з відповідними говірками (див. табл. 1). 
Виявилося, що цей регіон у лінгвістичному відношенні є наба-
гато більш роздробленим, ніж Дельта та північна частина долини 
Нілу, і досліджені райони в межах відповідних ареалів демон-
струють значні діалектні відмінності, що ускладнює визначен-
ня діалектного ядра кожного з цих районів. Наприклад, селищу 
Ель-Джалавія бракує так званого синдрому “gahawa” (розбиття 
роз’єднувальним голосним a консонантного кластера, в якому 
перший приголосний – гортанний), який має місце в розташова-
ній на 4 км південніше Ер-Райяні; для 1 особи однини й множини 
імперфекта Ель-Джалавійя має парадигму “’aktib–niktbu”, на від-
міну від Ер-Райяни з її “niktib–niktbu” [Woidich, Behnstedt 1980, 
180]. Очевидно, саме тому дослідники не дали конкретних назв 
дрібнішим діалектним зонам у межах цього ареалу, на відміну 
від інших. За словами Дж. Овенса, “існує небагато арабомовних 
регіонів з таким діалектним розмаїттям”, хоча ця специфіка вияв-
лялася сильніше в минулому, ніж зараз. Лінгвістична своєрідність 
цього ареалу в тому, що його говірки пов’язані як з аравійськими 
та суданськими, так і з діалектом західної Дельти. Арабомовне 
населення Верхнього Єгипту сформувалося внаслідок постійно-
го припливу іммігрантів з Нижнього Єгипту та інших територій, 
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котрі були носіями різних діалектів, завдяки контактам між яки-
ми сформувалися змішані говірки [Owens 2003, 729].

У класифікації єгипетських ідіомів К. Ферстеєха спостеріга-
ється  відмінність у розташуванні груп говірок Верхнього Єгипту 
порівняно з тим поділом, який представлений у П. Бенштедта 
та М. Войдіха. Зокрема, за К. Ферстеєхом, діалект Верхнього 
Єгипту охоплює територію, починаючи від м. Ас’ют, по якому 
проходить основне пасмо ізоглос (хоча у попередній класифікації 
весь Ас’ют входить до ареалу Середнього Єгипту), і містить такі 
групи говірок: а) від Ас’юта до Наг Хаммаді; б) від Наг Хаммаді 
до Кени; в) від Кени до Луксора; г) від Луксора до Есни [Versteegh 
1997]. Різниця між двома підходами полягає в тому, що в пер-
шому випадку ареали верхньоєгипетських говірок розташовані 
вздовж долини Нілу дещо нерівномірно – група № 1 перерива-
ється на східному березі групою № 2, а потім знову поширюється 
на обидва береги. Дослідники пов’язують це з тим, що в долині 
Нілу головний шлях сполучення проходить по західному берегу 
від Каїра до Наг Хаммаді, а далі, до Асуана – по східному, тому 
говірки двох берегів завжди, більшою чи меншою мірою, відріз-
няються між собою і залежно від проходження шляху сполучення 
східний берег «залишається позаду» західного і навпаки [Woidich, 
Behnstedt 1980, 185]. К. Ферстеєх, навпаки, виділяє територію від 
Кени до Луксора як ареал іншої групи говірок. В той же час, із 
його класифікації чомусь випав найпівденніший регіон долини 
Нілу, який простягається до м. Асуан [Versteegh 1997]. В цілому 
ж, за невеликими винятками (як-от межа між групами 1 і 3 на 
західному березі Луксора) ці групи говірок формуюють контину-
ум, в межах якого окреслити чіткі кордони доволі важко [Woidich 
1996, 330].

На всій території розміщення осілого населення Єгипту місь-
кий тип діалектів переплітається з сільськими говірками. Їхня 
класифікація та ареали поширення діалектних груп, у цілому, 
відповідають загальній класифікації, представленій у табл. 1. Під 
діалектом сільського типу М. Войдіх розуміє мовлення нижньо-
єгипетських селян (fallahīn) та верхньоєгипетських (s a‘ayda), а 
також населення оазисів Західної пустелі [Woidich 1996, 326].

Основні відмінності між сучасними діалектами Верхнього й 
Нижнього Єгипту спостерігаються, передусім, у галузі фонології 
(сегментної, супрасегментної), морфонології та лексики [Abou-
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Seida 1971, 40]. Основною фонетичною дистинктивною рисою є 
реалізація літературних фонем ğ та q: перша у верхньоєгипетських 
говірках залишається незмінною, а в Нижньому Єгипті реалізу-
ється через звук g; друга реалізується в Нижньому Єгипті як гор-
танний вибух, у Верхньому – як g. Крім того, діалект Верхнього 
Єгипту характеризується посиленою веляризацією приголосних і 
наявністю вторинних емфатиків. Специфіку діалекта Верхнього 
Єгипту пояснюють сильним бедуїнським субстратом на всіх рів-
нях [Woidich 1996, 331].

Всі дослідники вказують на те, що значна частина єгипет-
ських говірок сформувалася внаслідок міграції бедуїнських пле-
мен з Аравії. Чинник міграції населення становить надзвичайну 
важливість для діалектної географії арабського світу і є однією з 
причин, що ускладнює створення діалектних атласів і окреслен-
ня чітких меж поширення того чи іншого явища [Behnstedt 2006, 
586]. К. Ферстеєх пов’язує успішну арабізацію регіону Нижнього 
Єгипту впродовж перших трьох століть після арабського завою-
вання з переселенням значної кількості бедуїнів до цих терито-
рій [Versteegh, 1997]. Особливого впливу з їхнього боку зазнала 
територія сучасної мухафази Шаркія [Ahmad 1993, 9], говірки 
якої яскраво демонструють спорідненість з бедуїнськими діа-
лектами Синаю та Палестини, що проникли разом з хвилею ма-
сової міграції в ХІІ ст. Більше того, значний відсоток мешканців 
цієї мухафази має групу крові, яку дослідники характеризують 
як “бедуїнську” [Behnstedt 2006, 589]. Зокрема, на сході Дельти 
сконцентровані населені пункти, що носять бедуїнські назви, які 
починаються на “Banī …”, “’Awlād ...” або утворені за моделями 
al-Fa‘ālil, al-Fa‘ālila, al-Fulānāt [Woidich, Behnstedt 1980, 179]. 
Також топоніми бедуїнського походження сконцентровані на за-
ході Дельти і південніше Ас’юта [Woidich 1996, 347].

У ІІІ ст. гіджри велика кількість бедуїнів емігрувала з Аравії 
до Верхнього Єгипту, що, в свою чергу, спричинило поступову 
арабізацію й цього регіону. На думку дослідників, до XV ст. міс-
цевість на південь від Ас’юта навряд чи була густо заселеною і 
значні простори були пустелею. При їхньому наступному засе-
ленні важливу роль, як і на сході Дельти, відіграли бедуїни. На 
це також вказують топоніми бедуїнського типу. Зокрема, для пів-
денної частини долини Нілу є характерним тип назв, який став 
звичним лише з XVI ст., а саме утворення з “Nağ‘” (як-от Nağ‘ 
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Hammādi) [Woidich, Behnstedt 1980, 181]. Історичні дані також 
проливають світло на цей процес. Зокрема у XIV–XV століттях 
Верхній Єгипет сильно постраждав від епідемії чуми, і кількість 
населених пунктів у ньому становила лише 77 порівняно з 438 
у Нижньому Єгипті. У зв’язку з цим Османська влада вирішила 
компенсувати людські втрати за допомогою іммігрантів, переваж-
но з Магрибу [Behnstedt 2006, 589]. На думку П. Бенштедта та 
М. Войдіха, особливості діалекту південної частини долини Нілу 
свідчать про те, що там поселилися саме західні бедуїни [Woidich, 
Behnstedt 1980, 186].

«Бедуїнізація» досі спостерігається не лише на мовному рів-
ні, а й в соціально-культурному відношенні. Зокрема, мешкан-
ці Нижнього й Верхнього Єгипту ідентифікують себе як окремі 
територіально-соціальні групи. Останні мають дещо негативну 
репутацію в очах населення Нижнього Єгипту через свої племін-
ні звичаї та консервативний спосіб життя. 

Першу спробу дослідити походження говірок Єгипту від ран-
ньоарабських діалектів здійснив ще в 1888 р. Х. Насеф, який на-
магався пов’язати окремі говірки з їхніми “предками”. Взявши за 
критерій реалізацію фонеми q, він побачив, що вона реалізується 
через класичний варіант у мухафазі Бені Суейф та через дзвінкий 
g у мухафазі Ель-Мінья. Це навело його на думку про спорідне-
ність населення, в мовленні якого реалізується звук q, з племенем 
qurayš. Під цю категорію підпали мешканці мухафаз Файюм, Гіза 
та кількох міст Нижнього Єгипту, а решта – весь Верхній Єгипет, 
мухафази Шаркія, Бухейра та Мінуфія, а також все бедуїнське на-
селення – на його думку, не мали генетичного зв’язку з курей-
шитами. Теорію походження єгипетських говірок від племінних 
діалектів Аравії висунув і член каїрської Академії арабської мови 
М.Ф. Абу Хадід у 1947 р. [Abou-Seida 1971, 29–32].

Бедуїнські говірки Єгипту (як східні, так і західні) демонстру-
ють найістотніші відмінності порівняно з діалектами основної 
частини країни. Зокрема, східноєгипетські говірки північного 
Синаю та східної частини Дельти мають між собою багато спіль-
ного, тоді як говірки східного Синаю формують єдиний діалект з 
бедуїнськими говірками пустелі Негев. Обидві групи синайських 
говірок генетично споріднені з північноаравійськими діалектами 
[Versteegh 1997]. Говірки західної Дельти сформувалися внаслі-
док інтенсивної міграції бедуїнів з Магрибу (переважно з Лівії) 
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впродовж ХІІ–XVIII століть [Behnstedt 2006, 589]. Яскравим при-
кладом результатів міграційних процесів є берберський діалект 
населення оазису Сіва.

Західноєгипетські говірки (як Дельти, так і оазисів Західної 
пустелі) традиційно вважаються перехідним варіантом між єги-
петським діалектом та діалектами Магрибу. Основною дистинк-
тивною особливістю західних говірок є функціонування типо-
вої для діалектів Магрибу парадигми імперфекта 1 особи типу 
“n-iktib–n-ikitb-u”. Питання її походження залишається диску-
сійним. М. Войдіх вважає, що вона увійшла до деяких єгипет-
ських говірок наприкінці XVII ст. внаслідок вторгнень вихідців 
з Північної Африки, проте дослідник цієї проблеми Дж. Овенс 
спростовує це припущення, оскільки, за його даними, на 1300 р. 
вона вже функціонувала в Єгипті, звідки поширилася на арабські 
діалекти Західного Судану, Чаду й Нігерії. П. Бенштедт також 
вважає, що ця парадигма виникла в Єгипті в XIII ст. спочатку 
в західній Дельті, а протягом XIV ст. увійшла до низки говірок 
Верхнього Єгипту через арабізовані берберські племена з Лівії 
[Owens 2003, 725].

Ідіоми західних оазисів вперше були досліджені в експеди-
ціях П. Бенштедта та М. Войдіха. Дослідники дійшли висновку, 
що ці ідіоми посідають особливе місце в мовному ландшафті 
країни, а діалекти оазисів Фарафра та Дахла вже досить далеко 
відійшли в типологічному відношенні від основних єгипетських 
ідіомів [Woidich, Behnstedt 1980, 181]. До цього було відомо лише 
про кілька основних дистинктивних рис, які відрізняють їх від 
єгипетського та інших східноарабських ідіомів і наближують 
до діалектів Магрибу: фонетичних (африкатизація звуку t), мор-
фологічних (парадигма І особи імперфекта типу niktib–niktibu), 
лексичних (дієслово dār/ydīr в значенні “робити”) [Versteegh, 
1997]. В той же час кожен оазис має свій специфічний діалект, і 
не існує спільної для них ізоглоси, яка б відмежовувала їх разом 
від долини Нілу. До середньоєгипетських говірок їх наближує 
наявність синдрому “bukara” і схожість силабічної структури, 
проте в інших відношеннях спостерігаються значні відмінності. 
Незважаючи на територіальну ізольованість, діалекти оазисів не є 
архаїчними й розвинули низку інновацій, що пояснюється інтен-
сивними міждіалектними контактами племен, які мігрували через 
ці території. Найближчими до основних діалектів долини Нілу 
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вважаються говірки оазисів Бахарія і Харга, найвіддаленішим – 
діалект Фарафри [Woidich 1996, 331].

Стосовно джерел формування цих ідіомів не існує єдиного по-
гляду. К. Ферстеєх схиляється до думки, що вони генетично тіс-
ніше пов’язані з єгипетським діалектом, особливо Центрального 
Єгипту, і що їхня структура є наслідком міждіалектних контак-
тів. Він зазначає, що предки мешканців цих територій були ви-
хідцями з долини Нілу, а в їхньому мовленні досі збереглися 
риси, які були наявні в діалекті Центрального Єгипту, але стали 
архаїчними [Versteegh 1997]. Дж. Овенс зазначає, що, крім наяв-
ності “магрибської” парадигми типу “n-iktib/ n-ikitb-u”, діалек-
ти оазисів значно ближчі до верхньоєгипетського [Owens 2003, 
726]. Однак самі мешканці західних оазисів пов’язують своє 
походження з вихідцями з Тунісу і Тріполі, а їхній тип черепа 
демонструє дивовижну схожість з карфагенським [Behnstedt 
2006, 589]. Стосовно бедуїнського населення Західної Пустелі 
єгипетський дослідник бедуїнських діалектів А. Матар вважає, 
що, на відміну від осілого населення оазисів, більша його час-
тина генетично походить від хіджазького племені Banī Sālim 
[Mat ar 1967, 256]. Щодо південних говірок оазису Ель-Файюм, 
то вони споріднені з говірками південної частини мухафази Бені 
Суейф, звідки до оазису емігрувала значна кількість населення 
[Jong 1996, 58]. Виявлення джерел і шляхів формування цих іді-
омів ускладнено недостатньою дослідженістю говірок оазисів 
по інший бік єгипетсько-лівійського кордону [Wilmsen, Woidich 
2006, 8]. 

Отже, згідно з вищезазначеними даними, мовний ландшафт 
основної заселеної території Єгипту – долини й Дельти Нілу – 
містить 10 головних груп ідіомів, до яких слід додати окремо 
діалекти західних оазисів і групи мало досліджених бедуїнських 
говірок Синаю. В термінології західних дослідників всі ці мов-
ні територіальні варіанти позначаються як “діалекти” незалежно 
від ступеня структурно-типологічної диференціації між ідіомами 
великих та дрібних ареалів. Виходячи з положень вітчизняної 
лінгвістики, три основні великі діалектні масиви можна позна-
чити як діалекти Нижнього, Середнього та Верхнього Єгипту, а 
ідіоми більш дрібніших – як групи говірок (центральної, східної, 
західної Дельти тощо), які включають до себе більш-менш тери-
торіально обмежені говірки.
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ОРГАНИ КАРАЇМСЬКОГО КОНФЕСІЙНОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ ТА ПИТАННЯ ОСВІТИ КАРАЇМІВ 

ТАВРІЙСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 
XIX – НА ПОЧАТКУ XX ст.

Прохоров Д. А.

Останнім часом у вітчизняній науці помітне посилення інте-
ресу до маловивчених сторінок історії Кримського півострова. 
Особлива увага дослідниками приділяється питанням, пов’язаним 
з історією караїмів, їх культурою, релігійними традиціями та 
звичаями. Важливим етапом в культурно-освітньому розвитку 
тюркомовних народів Криму в другій половині XIX – на початку 
XX ст. була діяльність органів караїмського конфесійного само-
врядування. 

Необхідно відзначити, що вказана тема у вітчизняній історіо-
графії практично не вивчалася. Лише останніми роками кількість 
публікацій, в яких аналізуються деяки аспекти історії кримських 
караїмів, помітно зросла. У зв’язку з цим особливий інтерес пред-
ставляють публікації В. Ю. Ганкевича. Використовуючи архівні 
документи і маловідомі джерела автор реконструював події, які 
були пов’язані з реформою народної освіти тюркомовних на-
родів Криму в другій половині XIX ст. [Ганкевич 1999; 2001]. 
Статті Д. З. Фельдмана та О. Б. Білого з’явилися як результат 
проведених авторами досліджень, що стосуються маловивчених 
сторінок з історії життя та діяльності відомого караїмського пе-
дагога, релігійного та суспільного діяча С. А. Бейма [Фельдман 
2000; Белый 2003]. У публікаціях Л. І. Редькиної, А. Кефелі, 
Н. В. Павленкової було проаналізовано ряд моментів, що сто-
суються проблем становлення та розвитку караїмської педаго-
гічної думки, – зокрема, автори розглядають роль караїмського 
духівництва у вирішенні освітніх проблем єдиновірців [Редькина 
2001; Павленкова 2000; Кефели 2002]. Узагальнююча праця Л. В. 
Чижової «Караїми», яку було опубліковано в збірці «Тюркські на-
роди Криму», базується на документах і матеріалах щодо питан-
ня про етногенез караїмів, про їх релігійне, культурне і суспільне 
життя. В цій роботі приводяться дані, щодо історії створення ор-
ганів караїмського конфесійного самоврядування [Чижова 2003]. 
Публікації Н. В. Яблоновської присвячені караїмській пресі по-
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чатку XX ст. Зокрема, автор аналізує історію першого періодич-
ного друкарського органу, який видавався караїмським духовним 
правлінням – «Известия Таврического и Одесского Караимского 
Духовного Правления» [Яблоновская 2005]. Крім цього, в числен-
них виданнях, що містять нариси представників сучасного кара-
їмського краєзнавчого руху, також були зроблені спроби прослід-
кувати історію формування і діяльності Таврійського і Одеського 
караїмського духовного правління [Лебедева 2000; Полканов 
1997; Крымские караимы 2005 а, б].

Варто звернути увагу, що у більшості із вказаних праць струк-
тура органів караїмського конфесійного самоврядування не була 
належним чином проаналізована; немає в них інформації про 
склад караїмського духівництва. В цій літературі відсутні дані 
про караїмські конфесійні учбові заклади, програми і хід учбо-
вого процесу в них; відомості про учнівський контингент та ви-
кладачів носять уривчастий та епізодичний характер. Крім того, у 
деяких статтях зустрічаються неточні факти та помилки.

Дана публікація ставить за мету проаналізувати заходи 
Таврійського та Одеського караїмського духовного правління 
(ТОКДП), які були спрямовані на збереження караїмами етнічної 
та конфесійної самосвідомості в умовах інтеґрації «інородців» у 
російський культурний та мовний простір, що відбувалася в дру-
гій половині XIX – на початку XX ст. Безпосередньо це стосу-
валося системи караїмської народної освіти. Ініціаторами поді-
бних заходів виступали представники прогресивної караїмської 
громадськості, до лав якої належали відомі караїмські релігійні та 
суспільні діячі. У статті було використано матеріали, що зберіга-
ються в Державному архіві АР Крим, а також опубліковані збірки 
документів та матеріалів з питань народної освіти в Таврійській 
губернії.

Слід відзначити, що органи конфесійного самоврядування 
караїмів Російської імперії займали центральне місце в суспіль-
ному і культурному житті караїмів в XIX – на початку XX ст. 
Помітну роль в розповсюдженні освітянських ідей серед караїм-
ських громад зіграло Кримське і Одеське караїмське товариство 
Таврійського губернатора, створене в Євпаторії згідно указу ім-
ператора Миколи I від 3 березня 1843 р. Пізніше воно було пере-
йменоване в Таврійське і Одеське караїмське духовне правління. 
Ще раніше, в 1835 р., караїмам вдалося добитися зміни офіційної 
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назви своєї громади: замість «євреї-караїми» вони стали назива-
тися «російські караїми старозавітного віросповідання», а пізні-
ше – просто «караїми». У листопаді 1850 р. караїмів західних гу-
берній Російської імперії було підпорядковано відомству ТОКДП, 
а 2 травня 1863 р. Караїмське духовне правління було створене 
також в Троках. З 1863 р. караїми, що мешкали в імперії, були 
повністю зрівняні в правах з росіянами. До округу ТОКДП на-
лежали караїми Таврійської губернії, півдня Росії та центральних 
губерній, а також Сибіру, Уралу і Середньої Азії; до округу духо-
вного правління в Троках входило караїмське населення північ-
но-західних губерній та Царства Польського.

Відповідно до російського законодавства і положення «Про 
духовні справи караїмів», на чолі караїмського духовного прав-
ління як органу колегіального, був призначений гахам, що оби-
рався представниками караїмських громад; членами правління 
були газзани (священнослужителі). Останні мали право дорадчо-
го голосу, а гахам – вирішального. При кожній караїмській кенасі 
(культовій споруді караїмів) повинно було бути два газзана (стар-
ший і молодший) і шамаш, які обиралися караїмськими громада-
ми. Погодивши з гахамом і за його поданням вони затверджували-
ся на цих посадах губернатором. У різні роки пост Таврійського 
і Одеського караїмського гахама займали: Сімха бен-Соломон 
«Хаджі-ага» Бабовіч (з 1839 по 1855 рр.), Бабакай бен-Соломон 
«Нахаму» Бабовіч (1855–1879), Самуїл Мойсейович Панпулов 
(1879–1911), газзан Самуїл Мойсейович Нейман (в.о. гахама з 
1912 по 1915 рр.), Серайя Маркович Шапшал (1915–1920), газ-
зан Борис Саадьовіч Єльяшевіч (в.о. гахама з 1920 по 1925 рр.). 
Вони стали ініціаторами багатьох прогресивних нововведень у 
систему народної освіти караїмів. Необхідно відзначити, що в 
20-х – 50-х рр. XIX ст. головними ідеологами подібних іннова-
цій були караїмські інтелектуали, вихідці з громад Волині, Литви 
та Галіції – Йосип («Яшар») Луцький, «Абен-Яшар» Луцький, 
Авраам Фірковіч, Мордехай Султанський і Давид бен-Мордехай 
Мордковіч (Кокізов), які дуже ефективно контактували з караїм-
ським духівництвом. У другій половині XIX ст. вагомий внесок 
у подальший розвиток народної освіти єдиновірців внесли про-
гресивні караїмські педагоги, що здобули європейську освіту: І. І. 
Казас, А. І. Катик, Р. Я. Хаджі, К. Б. Егіз та ін. [Прохоров 2005, 
531; Прохоров 2006, 141–145].
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Основою традиційної системи караїмської народної освіти 
був «мідраш» (початкова караїмська школа). В середині XIX ст. у 
Росії функціонувало 22 караїмських початкових учбових заклади 
[ДААРК, ф. 241, оп. 1, спр. 37, арк. 81]. У 1861 р. в Таврійській 
губернії, в якій проживало, за даними ТОКДП, 4957 караїмів чо-
ловічої та жіночої статі, ці установи діяли у Вірменському Базарі, 
Євпаторії, Сімферополі, Севастополі, Бердянську, Феодосії (всьо-
го 15 шкіл) [ДААРК, ф. 241, оп. 1, спр. 37, арк. 87]. Крім того, 7 
учбових закладів було в Миколаєві, Одесі, Єлісаветграді, Троках 
і Луцьку. Причому, якщо в Євпаторії було 8 мідрашів, в яких на-
вчалося 210 учнів, то в Троках, у місцевого караїмського газза-
на, – всього 25 хлопчиків; училища не було зовсім. Всього ж у 
18 мідрашах і в 4 молитовних школах, що існували при 6 караїм-
ських кенасах, налічувалося 458 чоловік; вчительський контин-
гент складався з 20 педагогів. Самих представників караїмського 
духівництва було 16 осіб [ДААРК, ф. 241, оп. 1, спр. 37, арк. 54, 
63, 64 (зв.), 81]. 

У мідрашах вихованці навчалися читанню на староєврейській 
мові та перекладу караїмською мовою П’ятикнижжя («Мікра»). 
Крім богословських дисциплін, програми яких складалися в 
ТОКДП, в караїмських школах викладалися загальноосвітні пред-
мети – арифметика і граматика. Окрім цього, учні старших кла-
сів іноді вивчали арабську мову і проходили курс елементарної 
астрономії. Ті, що закінчили мідраш, отримували, разом з правом 
різати худобу, звання «ребі». Проте недосконала методика викла-
дання, механічне розучування учнями пройденого матеріалу, а 
також тривалий період навчання (іноді до 10 років) ускладнюва-
ли хід учбового процесу. Учні переводили ТаНаХ, за свідченням 
самих випускників, «без знання граматики, мови і навіть не розу-
міючи часто сенсу того, що перекладали» [Дуван 1911, 69]. Крім 
того, сучасники відзначали, що в мідрашах нерідко траплялись 
випадки застосування тілесних покарань (ляпаси, паличні удари) 
тих учнів, що провинилися [N.N. 1911, 62; Катык 1912, 40]. Зре-
штою, всі вищезгадані причини не дозволяли караїмській молоді 
здобувати сучасну освіту європейського рівня і ускладнювали її 
представникам адаптацію в умовах тогочасних соціальних обста-
вин, що до того ж швидко змінювалися.

На початку 1870-х рр. російським урядом була проведена 
освітня реформа, що була направлена на централізацію системи 
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народної освіти «інородців» імперії. Її результатом повинно було 
стати планомірне залучення національних меншин до російсько-
го мовного і культурного простору, а засобом до досягнення цієї 
мети – учбові заклади нового типу. Соціальні трансформації в 
масштабах країни викликали живий інтерес у представників 
караїмської інтелектуальної та творчої еліти, які з натхненням 
сприйняли нововведення уряду в загальноосвітній сфері. Варто 
відзначити, що вперше з ідеєю про необхідність організації уч-
бового закладу, метою якого було б розповсюдження світської 
освіти серед караїмів, ще в 1837 р. виступив караїмський гахам 
Сімха бен-Соломон Бабовіч. Він запропонував проект створен-
ня в Євпаторії загальнонаціональної школи, розрахованої на 400 
учнів, яка була б покликана замінити цілий ряд малих приватних 
шкіл [Ельяшевич 1918, 14, 15]. Нова школа повинна була бути 
організована за зразком учбових установ, що існували у західних 
караїмів, з їх передовою на той час системою викладання. У за-
кладі, що проектувався, окрім викладання богословських наук і 
ремесел, передбачалося введення російської мови, арифметики 
та інших загальноосвітніх дисциплін. При школі планувалося 
створити бібліотеку, друкарню і пансіон для іногородніх дітей. 
Проте цей проект так і не вдалося здійснити.

Одним з результатів урядової реформи стало заснування 
російсько-караїмських міністерських училищ (РКМУ), відповід-
но до «Правил про заходи щодо освіти інородців, що мешкали у 
Росії», затверджених 26 березня 1870 р. Основним завданням цих 
установ було розповсюдження російської мови та освіти серед 
караїмського населення країни. Офіційно РКМУ знаходилися під 
наглядом дирекції народних училищ Таврійської губернії; крім 
того, їх діяльність була контрольована і ТОКДП. У цих учбових 
закладах здійснювалося викладання російської мови і арифмети-
ки; крім того, в училищах вивчали староєврейську мову і «кара-
їмське віровчення». Курс навчання було розподілено на два роки; 
класи складалися з декількох відділень. Згідно з даними, пред-
ставленими директорові народних училищ Таврійської губернії 
А. М. Д’яконову, в 1882 р. на півострові функціонувало тільки 2 
РКМУ (у Сімферополі та Бахчисараї) [Дьяконов 1883, 33]. За свід-
ченням керівництва Дирекції народних училищ, порівняно низь-
ке число міністерських училищ пояснювалося тим, що більшість 
караїмських дітей навчалися у мідрашах (102 учні) [Дьяконов 
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1882, 46]. Проте поступово ситуація в системі караїмської народ-
ної освіти змінювалась. Незабаром більшість караїмських шкіл 
і училищ було модернізовано відповідно до вимог часу. Так, в 
грудні 1882 р., на зборах членів євпаторійської караїмської гро-
мади було ухвалено рішення «про нагальну необхідність мати в 
Євпаторії караїмське народне училище <…> з викладанням [у 
ньому] російськомовних предметів за програмою народних учи-
лищ» [ДААРК, ф. 100, оп. 1, спр. 1896, арк. 6].

Необхідно відзначити, що освітня реформа послужила поштов-
хом до розвитку всієї системи караїмської народної освіти: вже на 
початку 1900-х рр. в Таврійській губернії існувала низка учбових 
закладів різного рівня для караїмів. Серед них були: російсько-
караїмські міністерські училища (РКМУ), караїмські громадські і 
приватні школи, школи із «змішаним» складом учнів, професійні 
училища, російські «змішані» класи та «суботні вечірні» класи 
для дорослих при караїмських громадських училищах. Всього в 
Таврійській губернії на початку XX ст. було 20 караїмських шкіл 
та училищ різного профілю з розміщенням в 6 кримських міс-
тах; істотно виріс рівень освіченості караїмів. Так, наприклад, в 
1897 р. серед представників різних національностей, які мешкали 
в Сімферополі, відсоток грамотних серед караїмів був найвищим 
[Маркевич 1924, 96]. А. М. Дьяконов відзначав, що у караїмів 
«майже увесь шкільний вік проходить через початкову школу» 
[Дьяконов 1895, 12]. Розповсюдження світських знань серед тюр-
комовного населення Криму відкривало перспективи для отри-
мання караїмами подальшої освіти в учбових закладах Росії.

Проте «обрусіння», культурно-мовна асиміляція «інородців», 
що проводилися властями, мали також свої негативні наслідки. 
У ТОКДП викликало побоювання те, що, у зв’язку із секуляри-
зацією освіти і активною інтеґрацією караїмів в російські сус-
пільні інститути, у караїмської молоді стала виразно простежу-
ватися тенденція до втрати етнічної та конфесійної самосвідо-
мості. Ситуація ускладнювалася також тим, що викладання ста-
роєврейської мови і «караїмського віровчення» в реформованих 
училищах, передбачене учбовими програмами нарівні з іншими 
загальноосвітніми дисциплінами, велося не на належному рівні. 
Причиною цьому, зокрема, були брак кваліфікованого педагогіч-
ного персоналу і недостатнє фінансування.

Тому керівництво ТОКДП, спільно з представниками караїм-
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ської інтелектуальної еліти, зробило ряд кроків по виправленню 
становища. У 1881 р. С. М. Панпулов, за сприяння відомого ка-
раїмського ученого і громадського діяча Іллі Ілліча Казаса (1832–
1912), підготував доповідну записку про необхідність внесення 
змін в учбові програми середніх освітніх установ Таврійської 
губернії. Цей документ був направлений С. М. Панпуловим у ве-
ресні 1881 р. міністрові народної освіти баронові В. П. Ніколаї. 
Караїмський гахам писав міністрові, зокрема, про те, що в ка-
раїмському суспільстві позначилася позитивна тенденція: кара-
їми «вступають в урядові гімназії, прогімназії та реальні учи-
лища, звідки вони йдуть далі в університети та інші вищі спе-
ціальні заклади» [ДААРК, ф. 241, оп. 1, спр. 299, арк. 2]. Проте, 
С. М. Панпулов звертав увагу учбового начальства, що пред-
ставники караїмської молоді залишаються «без жодної релігій-
ної освіти – не маючи можливості вивчати основи своєї релігії 
у відвідуваному ними учбовому закладі» [ДААРК, ф. 241, оп. 1, 
спр. 299, арк. 2].

Проект гахама передбачав наступне: 1. Включення до програм 
гімназій, прогімназій та реальних училищ староєврейської мови 
для вивчення учнями-караїмами – починаючи з підготовчого класу 
і до кінця курсу (причому в підготовчому, першому та другому кла-
сах для учнів-караїмів С. М. Панпулов пропонував замінити осно-
ви «християнського віровчення» вивченням староєврейської мови). 
2. Заміна, починаючи з третього класу, старогрецької мови староєв-
рейською. 3. У реальних (професійно-технічних) училищах вклю-
чити викладання староєврейської мови, починаючи з підготовчого 
класу і до шостого, випускного класу (загальне число уроків у всіх 
учбових закладах повинне було бути, на думку гахама, не більш 
чотирьох на тиждень). 4. Проведення на загальних підставах «пе-
рекладних» і атестаційних екзаменів з цього предмету. 5. Надання 
караїмам, що вивчали староєврейську мову в гімназіях, права на 
вступ до вищих учбових закладів нарівні з іншими абітурієнтами 
[ДААРК, ф. 241, оп. 1, спр. 299, арк. 9]. Слід також підкреслити, 
що проект не торкався міських та повітових училищ, оскільки, на 
думку С. М. Панпулова, караїми, що навчалися в цих освітніх уста-
новах, «мали більше вільного часу» для проходження основ кара-
їмської релігії [ДААРК, ф. 241, оп. 1, спр. 299, арк. 9 (зв.)].

Ініціатива духовного глави знайшла підтримку в караїмських 
інтелектуальних колах. Так, на сторінках сімферопольської га-
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зети «Таврида» з’явилися статті, в яких І. І. Казас, як редактор-
видавець цього періодичного друкарського органу, дав обґрун-
тований коментар проекту [Прохоров 2002, 555, 556]. Одним 
з аргументів на підтримку ініціативи гахама І. І. Казас було те, 
що, на його думку, єврейське відділення факультету східних 
мов Санкт-Петербурзького університету на чолі з професором 
Д. А. Хвольсоном на той час «неспроможне  було надати істотні 
послуги біблейській науці» без підготовки, яку б проходили сту-
денти з євреїв і караїмів у себе на батьківщині в національних 
школах. Здійснення проекту, на думку І. І. Казаса, цілком співпа-
дало з інтересами російської науки і не обтяжило б державного 
бюджету держави «ні на одну зайву копійку». Важливим доказом, 
на думку ученого, було також те, що без вивчення староєврейської 
мови через 2–3 покоління навряд чи знайшовся хто-небудь серед 
караїмів і євреїв, «скільки-небудь ґрунтовно знаючий єврейську 
мову» [Прохоров 2002, 556].

Проект був направлений у вищі інстанції і потім 13 листопада 
1881 р. затверджений МНП. Караїмам, що навчалися в гімназі-
ях, прогімназіях і реальних училищах, дозволялося відвідува-
ти заняття із староєврейської мови «у вільний від обов’язкових 
уроків час». Виключенням став пункт про заміну старогрецької 
мови староєврейською – на цю пропозицію МНП відповіло ка-
тегоричною відмовою. Та все ж основна мета була досягнута. 
Згодом ТОКДП виступило ще з однією ініціативою: про введення 
в програми гімназій і прогімназій Таврійської губернії такої дис-
ципліни, як «караїмське віровчення». Це клопотання також МНП 
задовольнило. Зокрема, розпорядженням Головного управління 
МНП дозвіл на викладання «Закону Божого караїмського вірос-
повідання» було дано для учбових закладів Євпаторії – жіночій 
гімназії і чоловічій прогімназії1 [ДААРК, ф. 241, оп. 1, спр. 1414, 
арк. 60]. На викладання «караїмського віровчення» відводилося 2 
уроки в тиждень в позаурочний час; плата за навчання складала 
від 10 до 15 крб. з особи; при цьому викладачеві було призначено 
річну платню у розмірі 300 крб., наглядачеві – 100 крб. з сум, що 
поступили «за навчання» [ДААРК, ф. 241, оп. 1, спр. 1414, арк. 
57, 60 (зв.)]. Програми вказаної дисципліни щорічно складалися і 
затверджувалися безпосередньо в ТОКДП. 

Духовне правління було зацікавлене в тому, щоб караїмське 
юнацтво, крім навчання світським наукам, мало б можливість 
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удосконалюватися і в науках теологічного характеру. Крім того, 
актуальним залишалося питання підготовки кадрів караїмського 
духівництва. У зв’язку з цим був затребуваний досвід розробки 
проекту центрального караїмського училища, що належав га-
хаму С. С. Бабовичу і караїмським інтелектуалам, які були під 
дуже серйозним впливом Гаскали (єврейської Просвіти). Основні 
положення проекту учбового закладу, де молодь вивчала б світ-
ські науки разом з традиційно караїмськими дисциплінами, був 
підготовлений І. І. Казасом за участю С. М. Панпулова вже в 
1888 р. [Прохоров 2005, 516]. Разом з почесним опікуном учили-
ща Б. М. Шишманом та членами опікунської ради, їм довелося 
об’їздити чимало міст, в яких існували значні караїмські громади, 
і вирішувати численні питання, які були пов’язані з підготовкою 
до відкриття цієї освітньої установи. Наприклад, для набору май-
бутніх вихованців І. І. Казас разом із С. М. Панпуловим та членом 
опікунської ради С. І. Ходжашем на початку 1894 р. відвідав деякі 
мідраші, де він особисто екзаменував учнів. Найбільш «успіш-
ним» з них потім було оголошено, що вони можуть бути прийняті 
в училище, яке знову відкривалося. Всього з початкових караїм-
ських шкіл Євпаторії вихованцями училища стало 10 хлопчиків 
[Прохоров 2005, 523].

У цьому учбовому закладі, що отримав назву Олександрівського 
караїмського духовного училища (ОКДУ), вводилося викладання 
російської мови і словесності, географії, історії та німецької мови 
(програма шести класів гімназії), а також арифметики, геометрії, 
фізики і чистописання, запропонованих в обсязі курсу міських 
училищ [ДААРК, ф. 450, оп. 1, спр. 25, арк. 2, 4 (зв.)]. Спеціальні 
дисципліни, викладання яких повинно було починатися у випус-
кному класі, було представлено догматичним та етичним бого-
слов’ям, етикою та «біблейською екзегетикою» (мистецтвом тлу-
мачення священних текстів). Програми викладання «караїмсько-
го віровчення» і староєврейської мови складалися ТОКДП і по-
давалися на схвалення учбовому начальству округу. Викладання 
в ОКДУ повинно було проводитися російською мовою. Училище 
відкрили 21 лютого 1895 р. в Євпаторії.

Отже, ТОКДП вдалося об’єднати традиційні караїмські дис-
ципліни з європеїзованою програмою навчання в учбових закла-
дах Таврійської губернії. Проте незабаром педагогам довелося зі-
ткнутися з новими труднощами. Так, газзани С. Х. Дубинський і 
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С. М. Нейман, що викладали староєврейську мову і «караїмське 
віровчення» в євпаторійських учбових закладах, вважали резуль-
тати цього навчання незадовільними. Вони відзначали в своїй до-
повіді С. М. Панпулову, що практично всі караїми, які навчалися 
по цих предметах, «не були знайомі ні з Законом Божим, ні із ста-
робіблійною мовою». Причина подібного стану справ, на думку 
І. І. Казаса, полягала в тому, що оцінки, які виставлялися по цих 
дисциплінах, не мали для дітей того вирішального значення, «яке 
мають оцінки з інших навчальних предметів» – тобто, відношен-
ня до цих дисциплін у навчальних закладах було не зовсім відпо-
відальним [ДААРК, ф. 241, спр. 1414, арк. 76]. Цей факт також 
наявно свідчить про те, що наприкінці XIX ст. серед караїмів все 
сильніше виявлялася розмитість етнічної та конфесійної свідо-
мості, яка досягла свого піку у 1920-х рр.; караїмська молодь про-
довжувала асимілюватися з російськомовним населенням, пере-
ймаючи його мову, культуру, традиції.

Тому С. М. Панпулов, стурбований цією ситуацією, за під-
тримки І. І. Казаса, виступив з черговим клопотанням в МНП 
про «вирівнювання оцінок з караїмського віровчення <…> із вра-
хуванням оцінок з інших предметів» в учбових закладах, де на-
вчалися караїми. У вересні 1901 р. заступник міністра народної 
освіти І. В. Мєщанінов повідомив опікуна Одеського учбового 
округу (ОдУО) про задоволення цього прохання С. М. Панпулова 
[ДААРК, ф. 241, оп. 1, спр. 1414, арк. 78].

Проте, слід відмітити, що ці заходи ситуацію кардинально не 
поліпшили – викладання староєврейської мови та «караїмського 
віровчення» в загальноосвітніх установах Таврійської губернії очі-
куваних результатів не принесло. Ситуація ускладнювалася і за-
гальною кризою державної системи народної освіти «інородців», 
що призвело до чергової реформи в 1907 р. Назріли трансформації 
також і в ОКДУ, яке піддавалося жорсткій критиці з боку ортодок-
сально налаштованих членів караїмської громадськості, які заяви-
ли, що училище повинне бути «розсадником пізнання старобіблій-
ної мови, а не класичним училищем» [Троицкий 1911, 109]. 

Проведення нової реформи було обумовлене тим, що за час 
дії «Положення…» 1870 р. багато його пунктів перестали відпо-
відати вимогам сучасності. Викладання в школах велося із засто-
суванням вже застарілих дидактичних і методичних прийомів; 
програми РКМУ були переобтяжені різними відомчими розпо-
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рядженнями, поправками місцевої адміністрації та ін. Крім того, 
в учбових закладах рівень викладання російської мови був до-
сить низьким [Крымский 1905, 4]. Всі вищезгадані причини не 
могли не торкнутися і ОКДУ, яке було центром підготовки педа-
гогічних кадрів для караїмських учбових закладів. Модернізація 
російської державної системи народної освіти для національних 
груп населення Російської імперії вимагала перегляду багатьох 
розпоряджень, зроблених ТОКДП. До того ж, треба підкреслити, 
що після революції 1905 р. було проведено в рамках перебудови 
державного упорядкування і реформування органів конфесійного 
самоврядування караїмів Російської імперії.

Однією з основних форм роботи по модернізації учбового про-
цесу в караїмських учбових закладах стали з’їзди представників 
караїмських громад і духівництва, що проходили в Євпаторії. «I 
загальнонаціональний з’їзд уповноважених від караїмських гро-
мад», що відбувся 1–9 листопада 1910 р. в Євпаторії, став важ-
ливою віхою в історії реформування системи караїмської народ-
ної освіти. На ньому були присутніми 31 делегат практично від 
усіх караїмських громад з різних міст Російської імперії [Первый 
национальный 1911, 71]. На з’їзді працювало декілька комісій, які 
розглядали актуальні і гострополемічні питання, пов’язані, в пер-
шу чергу, з реформою караїмських шкіл і училищ. Одна з таких 
комісій займалася складанням плану заходів щодо удосконалення 
«релігійно-етичного виховання караїмського юнацтва», реорга-
нізації учбового процесу в початкових караїмських навчальних 
закладах; крім того, на з’їзді була сформована комісія, що займа-
лася питанням реорганізації ОКДУ.

З’їзд визнав незадовільною ситуацію з викладанням староєв-
рейської мови в караїмських мідрашах. Було прийнято ухвалу про 
«поліпшення» навчального процесу в громадських караїмських 
школах, а також в училищах, що функціонували при кенасах; у 
той же час делегати затвердили пропозицію про розподіл в про-
грамах караїмських учбових закладів викладання староєврейської 
мови і «караїмського віровчення» на дві самостійні дисципліни. 
Учасники з’їзду також ухвалили рішення про розширення про-
грами викладання загальноосвітніх предметів в цих установах 
– «для того, щоб зв’язати останні із загальними учбовими закла-
дами». Була також прийнята резолюція про реорганізацію ОКДУ 
і надання йому статусу прогімназії. Більшість делегатів проголо-
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сували за те, щоб у цьому учбовому закладі було збільшено кіль-
кість уроків із загальноосвітніх дисциплін; планувалося також 
збільшення грошової допомоги «малозабезпеченим» учням (до 
600 крб. на рік) [Первый национальный 1911, 83]. Крім надан-
ня матеріальної допомоги ОКДУ, з’їзд також прийняв рішення 
про виділення 3 тис. крб. на потреби прогімназії в Бахчисараї 
[Первый национальный 1911, 81]. Делегати з’їзду ухвалили: по-
рушити клопотання перед МНП про повторне введення в програ-
ми середніх учбових закладів, в яких навчалися караїми, таких 
дисциплін, як староєврейська мова і «караїмське віровчення».

Весною 1911 р. гахам С. М. Панпулов під час свого візиту до 
Санкт-Петербурга особисто клопотав перед міністром внутріш-
ніх справ П. А. Столипіним і міністром народної освіти Л. А. Кас-
со про затвердження нового проекту училища [Общие известия 
1911, 108, 109]. Ніяких принципових заперечень з боку МВС і 
МНП документ, переданий С. М. Панпуловим, не викликав, але 
ОКДУ ще декілька років чекало на зміну свого статусу. Про-
те училище було відкрито вже восени 1911 р. і відновило свою 
роботу на попередніх засадах. Зросла кількість бажаючих стати 
вихованцями цього учбового закладу; зріс викладацький контин-
гент. З жовтня 1913 р. ОКДУ розміщувалося в новій, просторішій 
будівлі [ДААРК, ф. 450, оп. 1, спр. 124, арк. 22].

Лютнева революція 1917 р. внесла значні корективи в 
соціально-політичну ситуацію в країні. У Криму помітно по-
жвавлюється суспільне життя: формуються різні політичні сили, 
у руслі державних реформ активізуються різноманітні партії 
і товариства, проходять національні з’їзди, з’являються нові 
друкарські видання. Так, в травні 1917 р. побачив світ перший 
номер офіційного періодичного друкарського органу ТОКДП 
«Известия ТОКДП», видання якого було ініційоване караїм-
ським гахамом С. М. Шапшалом (згодом він став професором 
кафедри східних мов філологічного факультету Вільнюського 
університету). У журналі друкувалася різноманітна інформація 
місцевого і державного значення. Його редакторами були заяв-
лені газзани А. І. Катик і Б. С. Єльяшевіч. У першому номері в 
редакційній статті були такі рядки: «Брати! Нам потрібно довес-
ти, що ми, караїми, не дивлячись на свою нечисленність, маємо 
право на самовизначення; що у нас є власна релігія, історія, лі-
тература, мистецтво; що ми теж внесли і надалі можемо вносити 
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до скарбниці спільноруської культури щось своє, самобутнє» [От 
редакции 1917 а, 2]. За допомогою журналу ТОКДП прагнуло 
вирішувати чимало начальних проблем народної освіти. Так, на 
початку 1918 р. на сторінках «Известий» було надруковано звер-
нення опікунської ради ОКДУ до караїмів з проханням надати 
допомогу цьому учбовому закладу. В ньому, зокрема, мовило-
ся, що «хвилина, коли закрилися б двері <…> училища, була б 
хвилиною національного нещастя». І його керівництво заклика-
ло караїмів допомогти «єдиному розсаднику караїмської освіти» 
[Воззвание 1918, 20, 21]. Декілька статей на цю тему помістив в 
журналі його редактор А. І. Катик.

З 18 по 27 червня 1917 р. в Євпаторії відбувся з’їзд караїмсько-
го духівництва. На ньому, крім деяких доктринальних проблем, 
обговорювалися актуальні питання, пов’язані із станом справ в 
системі караїмської народної освіти. Зокрема, делегатами були 
ухвалені наступні важливі рішення: 

− про перетворення Олександрівського караїмського духовно-
го училища за типом загальноосвітніх учбових закладів із спеці-
альними додатковими класами для хлопців, що готуються стати 
священнослужителями;

− про поліпшення становища приходських шкіл (з розширен-
ням їх учбових програм за рахунок загальноосвітніх дисциплін); 

− про поліпшення стану Євпаторійського ремісничого учили-
ща ім. С. А. Когена (зокрема, йшлося про залучення до навчання 
в ньому дітей місцевих та іногородніх караїмів);

− про дозвіл шлюбів між караїмами і особами, які не належать 
до караїмської конфесії, а також про дозвіл прийому дітей від та-
ких шлюбів в караїмські учбові заклади [Съезд 1917, 4–11].

27 серпня – 3 вересня 1917 р. в Євпаторії відбувся 
II Національний з’їзд караїмів, за участю 49 делегатів, практично 
від усіх караїмських громад Росії. Було прийнято декілька важ-
ливих рішень – зокрема, підтверджені положення, розроблені на 
червневому з’їзді караїмського духівництва. Учасники з’їзду при-
йняли резолюцію:

про перетворення ОКДУ в середній учбовий заклад;
про поліпшення положення приходських шкіл і Євпаторійського 

ремісничого училища ім. С. А. Когена;
про організацію загальнонаціональної допомоги караїмам, що 

мають таку потребу;
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про дослідження засобів для охорони і підтримки пам’ятників 
караїмської старовини та ін.

[От редакции 1917 б, 1–4; Протоколы 1917, 6, 11].
Один з учасників з’їзду, газзан А. І. Катик, головним недоліком 

караїмської освіти називав відсутність популярних книг з теології 
та катехізисів, неосвіченості караїмів в питаннях караїмської ре-
лігії [Яблоновская 2005, 39].

По рекомендації С. М. Шапшала в обов’язкову програму 
ОКДУ було включено таку дисципліну, як історія. Крім цього, 
при караїмському духовному правлінні було засновано караїм-
ську національну бібліотеку «Карай Бітікліги», в якій налічува-
лося близько 5000 книг і до 1000 рукописних творів на староєв-
рейській, єврейсько-арабській, єврейсько-персидській та караїм-
ській мовах (після закриття бібліотеки в 1929 р. всі цінні книги 
і рукописи були передані в Ленінградське відділення Інституту 
сходознавства). Також було організовано і т.зв. «караїмську ауди-
торію», призначену для читання публічних лекцій та постановки 
спектаклів караїмських авторів. Проте громадянська війна, що 
незабаром розпочалася, та її наслідки – розруха, голод і міжет-
нічні конфлікти – фактично звели нанівець зусилля караїмського 
духівництва. 1920 р. після остаточного встановлення в Криму ра-
дянської влади, караїмські учбові заклади, Таврійське і Одеське 
караїмське духовне правління були ліквідовані.

Отже, можна зробити висновок, що представники прогресив-
но налаштованої караїмської громадськості та інтелектуальної 
еліти послідовно виступали за модернізацію системи народної 
освіти і в той же час всіляко сприяли збереженню елементів ет-
нічної та конфесійної самосвідомості у єдиновірців. Перш за все, 
виявилося це у тому, що ТОКДП, на чолі з караїмськими гахама-
ми С. С. Бабовічем, С. М. Панпуловим, С. М. Шапшалом впро-
довж багатьох років втілювала в життя проекти, направлені на 
збереження елементів традиційної караїмської освіти в умовах 
інтеграції нацменшин в російський культурно-мовний простір. 
Караїмське духівництво, що мало незаперечний авторитет у сво-
єї пастви, прагнуло зберегти рівень національної самосвідомості 
караїмів в умовах суспільно-політичної і культурної трансформа-
ції соціуму, перешкоджало нівеляції значення релігії в суспіль-
стві. Крім цього, ініціативи ТОКДП, духівництва та караїмських 
інтелектуалів мали ще одну важливу мету – вони були направлені 
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на виховання підростаючого покоління в традиціях духовності й 
добросусідства, етнічної та конфесійної толерантності.

1 Слід сказати, що у 1900 р. в Євпаторійській жіночій гімназії навчало-
ся 44 караїмки, а в Євпаторійській чоловічій прогімназії було 33 учні-
караїма [ДААРК, ф. 241, оп. 1, спр. 1414, арк. 74].
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ФОРМУВАННЯ ЖІНОЧОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 
В ЯПОНІЇ В ПОВОЄННІ РОКИ 

(на прикладі реклами косметики)

Хоменко О. А.

Жінка, суспільство і реклама – різноманітність теоре-
тичних підходів

Політико-економічні та соціальні зміни спричнили у повоєн-
ній Японії значну міграцію населення із сіл у великі міста, через 
що, вперше в історії, починаючи з 1948 року, кількість населен-
ня, зайнятого у промисловості перебільшила кількість людей, за-
йнятих у сільському господарстві1. Саме цей момент дослідники 
вважають причиною, котра прискорила утворення у Японії нової 
моделі родини, притаманної саме індустріальному суспільству, 
так званої «атомної родини» (nuclear family)2, у якій були лише 
батько, мати та 2 дітей, напротивагу довоєнній «великій родині» 
(«дайкадзоку», де під одним дахом жило 3 покоління і у середньо-
му було від п’яти до дванадцяти дітей3). Основу родини нового 
типу складали «сараріман», чи то «чоловік на зарплатні» та його 
дружина – «професійна домогосподарка» («сенгьосюфу»), котра 
піклувалась про родину та дітей, завдяки чому чоловік міг працю-
вати довгі години на фірмі.

Окрім того, жінки вперше отримали юридично задекларовані 
24 статтею нової японської конституції права та свободи, зокрема 
право голосувати, згідно з яким відтепер вони могли вважатися 
такими ж повноправними членами суспільства, як чоловіки4. Усі 
ці соціально-історичні зміни спонукали японських жінок «відшу-
кати» у цьому трансформованому суспільстві «нових себе»: нові 
моделі поведінки, новий зовнішній вигляд, нове внутрішнє напо-
внення. З іншого боку, японське суспільство, котре змінювалося 
високими темпами, у різних своїх сферах, вимагало присутності 
такої «нової жінки», котра б відповідала цьому суспільству.

На формування японської жіночої ідентичності у післявоєн-
ний період впливали різноманітні фактори. Перш за все, сам сус-
пільний дискурс, з усіма політико-економічними змінами, окрім 
того – різноманітні тогочасні мас-медіа (журнали, газети, радіо-
передачі), які малювали нові образи та моделі поведінки для «но-
вих жінок».
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Про образи 20 століття в японській літературі, живописі та 
драмі написано чимало, як японськими, так і закордонними до-
слідниками5. Однак поза увагою дослідників залишився той факт, 
що нові жіночі моделі малювались не тільки на сторінках літе-
ратурних творів, журнальних статей, театральних сценах та кі-
ноекранах, одним із джерел, звідки японські жінки післявоєнних 
часів мали змогу «черпати» перш за все візуальну інформацію, 
була реклама нових товарів з її барвистими образами. Саме тому 
ми вважаємо за необхідне зупинитися у своєму дослідженні на 
ролі реклами у формуванні японської жіночої ідентичності у по-
воєнні часи. Зупинімося на тих образах, які реклама пропонувала 
своїм реципієнткам як моделі для наслідування.
Післявоєнні японські жінки та їхня ідентичність: обличчя 

як доказ себе
У своєму дослідженні ми спираємось на теорію символічного 

завершення особистості, запропоновану дослідниками Віклундом 
і Голвізером6, котру часто застосовують як у психології, у марке-
тингу та дослідженнях з поведінки споживачів7. Ця теорія наголо-
шує на тому, що споживачі, шляхом вибору і придбання товарів 
з тими чи іншими характеристиками, які виступають у ролі сим-
волів, котрі суспільство здатне прочитати, у такий спосіб начебто 
символічно «завершують» свою всласну особистість і отриму-
ють нову ідентичність8. Ця теорія ідеально «лягає» і пояснює ті 
зміни, котрі відбувалися з японськими жінками у післявоєнному 
суспільстві: існували японські жінки із незавершеною ідентич-
ністю – вони тільки но стали професійними домогосподарками 
у великому місті, і не знали якими вони мають бути – жінками у 
цьому суспільстві нових змін, аби йому відповідати і бути гідни-
ми його членами. Окрім прагнення самих жінок стати іншими, 
існувала також і суспільна історична необхідність та здатність 
суспільства «прочитати» ці символи і розпізнати нову індивіду-
альність й належність до відповідної групи.

Теоретичне обґрунтування завдяки теоріям маркетингу та спо-
живацької поведінки і культури9 обумовлене іще і тим, що саме 
після Другої світової війни японські жінки стали основними спо-
живачками усієї масово виробленої продукції10. З одного боку, 
повоєнні жінки не мали завершеної ідентичності – вони впер-
ше стали не тільки професійними домогосподарками і членами 
«атомної родини», що жила у великому місті; вперше самі стали 
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розпоряджатися сімейним гаманцем і отримали змогу купувати 
речі не тільки для родини, але і для себе особисто. Також вперше 
стали виходити за межі оселі за покупками і насправді стали по-
купцями. І ось у той момент, коли вони конче потребували нового 
образу та нової ідентичності, самі товари та володіння ними, а та-
кож їх реклама, перш за все, запропонували їм на вибір ті образи, 
риси та особливості, яких їм бракувало, аби остаточно сформува-
ти свою особистість.

Можливим критикам на закид про те, що японським жінкам 
не потрібна своя власна ідентичність, їм вистачає і групової, адже 
суспільство в Японії гомогенне (99 відсотків населення-японці) і 
в країні процвітає колективізм, високо цінується приналежність 
до соціальної групи11, нагадаємо про загальновідому пристрасну 
любов японців до високоякісних і недешевих товарів. Японія спо-
живає понад 50 відсотків усіх так званих «брендівських» товарів12 
на зразок Луї Віттон, Гуччі та Прада, що свідчить про приховане 
бажання виділитися усередині цієї гомогенної групи і, шляхом 
купівлі дорогих закордонних товарів, підкреслити свою індивіду-
альність чи високий економічний статус. Наразі особливу участь 
у цьому процесі споживання беруть жінки, адже за статистикою, 
так само, як і у всьому іншому світі, саме жінки здійснюють 80 
відсотків усіх закупівель, навіть суто чоловічих13. Як стверджує, 
наприклад, відділ продаж чоловічого відділу Токійського універ-
магу Ісетан (Менз-кан), 85 відсотків його відвідувачок і тих, хто 
купує товари, – це саме жінки14.

Новизна цього дослідження полягає не тільки у тому, що ми 
накладаємо новітні маркетингові та поведінкові теорії на площи-
ну соціальних змін післявоєнного японського суспільства, але і 
в тому, що наша робота базується на аналізі великого 40-річного 
пласту унікальних мас-медійних першоджерел, котрий ніхто до-
нині не використовував у своїх наукових доробках. Матеріалом 
для даного дослідження слугує реклама декількох товарів у жі-
ночих журналах «Фудзін Корон» та «Дзьосей Дзісін» (далі – FK 
і JJ), котрі є провідними журналами того часу не тільки за об-
сягами своїх тиражів, але і за популярністю, і є виразниками ду-
мок представниць двох різних соціальних прошарків японського 
суспільства. Ці два журнали були спрямовані на різну читацьку 
аудиторію у сенсі статку, культурного рівня та класової прина-
лежності. Перший існував з початку століття і був виразником 
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думок вищого соціального прошарку (дзьорю кайкю), а другий 
було засновано після Другої світової війни, що також є символіч-
ним, адже він став рупором новонародженого середнього робіт-
ничого класу (чюрю кайкю, бру кара).

Косметична продукція після війни пропонувала японським 
жінкам новий, притаманній новій добі вигляд. Після Другої світо-
вої війни жінки стали частіше виходити за межі власної оселі: на 
роботу, за покупками, у подорожі, – це також значною мірою впли-
нуло на трансформацію сприйняття одного із центральних куль-
турних кодів японського суспільства – концепції «внутрішнього» 
та «зовнішнього» («уті» то «сото»). Як відомо, у японському сус-
пільстві існує чітке розмежування на «внутрішнє» (своє, родиннє, 
те, що всередині дому) і «зовнішнього» (чуже, те, що поза межами 
дому та кола спілкування)15, і в залежності від цього ставлення до 
людей, речей та подій із цих кіл сильно відрізняється. Натомість, 
за тверженням науковців, у добу формування середнього класу у 
споживацькому суспільстві саме обличчя, нафарбоване декоратив-
ною косметикою, є тією межею чи ширмою, котра відділяла «при-
ватне» від «публічного», і є ключовим елементом втілення особис-
тої індивідуальності16. Ця теза особливо справедлива для ситуації 
з японськими жінками у післявоєнний період. Адже європейський 
макіяж, в залежності від його інтенсивності, у довоєнні часи асо-
ціювався або з вищим прошарком суспільства (дзьорю кайкю), 
або з жінками легкої поведінки. Саме після Другої світової війни 
макіяж став доступний японкам середнього класу(тюрю кайкю, 
який активно формувався саме у цей період) не тільки економічно, 
але і ментально. Це сталося не тільки через масове виробництво 
і зниження цін на ці товари, але і через повоєнне послаблення у 
суспільних стереотипах – японки відтепер отримали можливість 
відверто фарбуватися (сильно чи не дуже) і не боятися, що хтось 
буде вважати їх «представницями найдавнішої професії».
Дещо про традиційний японський макіяж: від епохи Хейан 

до епохи Тайсьо
З давніх часів у Японії існувала традиційна манера макіяжу, 

котра пасувала до кімоно. Вона полягала у тому, що обличчя фар-
бували білилами, а брови, вії та зуби – у чорний колір. Подібний 
макіяж був потрібним не для того, аби підкреслити природну кра-
су жінки, як то було в Європі, а для того, аби увиразнити красу її 
вбрання та розповісти суспільству про неї.
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Традиція малювати обличчя 
та тіло білилами, котра лягла в 
основу японської манери макіяжу 
і збереглася у Японії і донині, як 
окремий культурний феномен за-
родилась іще у період Едо(794–
1185). Макіяж у стародавній 
Японії, окрім того аби відтіняти 
вбрання, мав на меті, перш за все, 
вказувати на соціальний статус 
та класову приналежність жінки, 
говорити про її вік та її сімейний 
статус. Про те, чи жінка одруже-
на, говорили, зокрема, її затемне-
ні чорною фарбою зуби, форма 
брів та зачіска17.

Проте саме з часів епохи Едо 
макіяж отримав розповсюдження 
серед більш широких прошарків 
японського суспільства. Відтепер 
він став обов’язковим елементом 
суто жіночого етикету і нормою поведінки у суспільстві і для 
жінок – представниць середнього і нижчого класів. Окрім того, 
представниці вищих прошарків японського суспільства, саме з 
цих часів, до макіяжу ставились не тільки, як до способу підкрес-
лити свій статус у суспільстві, а й як до прояву «гарних манер» 
на людях18.

Очевидно, що і раніше жінки фарбували зуби у чорний колір, 
саме на ознаку статусу в суспільстві. Про це свідчать літературні 
джерела епохи Хейан (794–1185), такі як «Гендзі Моногатарі», 
у яких ми знаходимо свідчення того, що по досягненню відпо-
відного віку і на знак цього, дівчаткам зафарбовували зуби у 
чорний колір. До того ж, під кінець епохи Хейан, ця традиція 
розповсюдилася і на хлопчиків. В такий спосіб, спочатку лише 
серед аристократів, фарбуванням зубів у чорний колір відмічали 
перехід у «дорослий» світ чи те, що сьогодні називають повно-
літтям. Сам же момент зафарбовування зубів у чорний колір у 
японців можна порівняти з «ініціацією» в культурних традиціях 
інших наро дів19.

Іл. 1. Традиційне уявлення 
про макіяж – Хасігуті Гаго, 

1918. «Жінка, котра накладає 
макіяж», гравюра.
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Пізніше ця традиція зафарбовувати зуби розповсюдилась із 
самурайського прошарку і на простий люд, але вона змінила своє 
значення – серед простолюдинок це тепер вказувало на їх сімей-
ний статус. Ця традиція зберігалась у Японії протягом тривало-
го часу, майже тисячу років аж до епохи Мейджі (1868–1912). 
Ритуальну церемонію, коли дівчинці вперше фарбували зуби, на-
зивали «kanetsuke» і її можна приблизно порівняти за смисловим 
навантаженням із обрядом хрещення у християнстві. Прийнято 
вважати, що саме фарбування зубів було основною складовою 
макіяжу періоду Едо і тим, за чим розрізняли – одружена жінка 
чи неодружена.

Згадки про жінок із зафарбованими зубами присутні і в літе-
ратурних джерелах. Так, наприклад, герой Аваянагі iз «Гендзі 
Моногатарі», згадуючи про дівчину із вперше зафарбованими зу-
бами, із прикрістю у голосі каже: «Гарна дівчина, нажаль у неї 
зуби чорні»20. Тобто, мається на увазі, що красива дівчина, але, 
нажаль, одружена. Так у стародавній Япо нії, певний елемент ма-
кіяжу міг навіть вказувати на сімейний статус жінки.

Після того, як у Японії у 20-ті роки 20 століття почав від-
буватися перехід на європейське вбрання, до якого не пасувала 
японська манера макіяжу, японцям довелось навчитися макіяжу 
у європейському його розумінні. Варто зазначити, що саме тоді, 
у порівнянні із попередніми періодами, на увесь процес значним 
чином вплинули ЗМІ: журнали та газети, а також реклама пока-
зували японкам нові обличчя. Однак особливий ефект у цьому 
мав, звичайно ж, кінематограф, адже у кіно можна було побачити 
героїнь та героїв у русі.

Завдяки стрімкому розповсюдженню іноземної популярної 
культури, у перші роки епохи Тайсьо (1912–1926) у великих япон-
ських містах відкривається значна кількість кінотеатрів, люди за-
любки починають ходити в кіно і копіюють кінозірок у манері 
вдягатися. Саме з цього часу можна говорити про суттєвий вплив 
голівудських кінокартин на формування нової, західної манери 
макіяжу в Японії. Це був лише початок тих трансформацій, з яки-
ми Японії довелось зіткнутися у повоєнні роки. У часи Тайсьо, 
слово «фарбуватися» (кешьо суру) означало скоріше «фарбувати-
ся на японський манер», аніж на європейський, про що, зокрема, 
свідчить назва однієї з гравюр, датованої 1918 роком, котра зобра-
жує жінку у кімоно, яка наносить білила на обличчя та шию21.
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Жіночий макіяж довоєнного і воєнного часів: традиції і мо-
дерність 

До Другої світової війни усіх японських жінок, які робили ма-
кіяж щодня, можна було умовно розділити на 3 групи: «жінки із 
сфери вечірнього сервісу» (мідзу сьобай но онна) та «модерні жін-
ки» (МоГа). Окрім них, також користувалися косметикою жінки, 
які мали професію і вперше з’явилися іще у 20-х роках. Вони та-
кож фарбувалися, коли вирушали на роботу. Проте усі інші жін-
ки, котрі переважно перебували вдома, косметикою практично не 
користувалися, бо вдома можна було показати своє «справжнє об-
личчя» (сугао). Макіяж вважався таким же необхідним елементом, 
як і привабливе вбрання, котре «вдягали на себе» лише перед тим, 
як виходити з дому і показати себе «чужим» людям. Можна ствер-
джувати, що макіяж був тим інструментом, котрий розме жовував 
«внутрішній» і «зовнішній», «свій» і «чужий» простори.

Завдяки використанню побутової електротехніки, у японських 
жінок, протягом 50-х років, значно збільшилась кількість вільного 
часу22 і з’явилось більше можливостей виходити за межі власної 
оселі. Також у цей же час значно збільшуються обсяги продажу 
косметичної продукції. Завдяки масовому випуску, косметична 
продукція значно дешевшає і відтоді її можуть купувати жінки – 
представниці різних соціальних прошарків, не лише вищого, як 
то було раніше. Можна навіть говорити про те, що саме з 50-х ро-
ків косметика стає більш демократичним товаром. Саме завдяки 
цим особливостям, з 50-х років, для більшості японських жінок 
«макіяж» став обов’язковим повсякденним ритуалом.

За свідченням Йосімі Сюня, після Другої світової війни за-
хідна популярна культура, у вигляді культури американської, не-
зважаючи на неприйняття американської політики, знайшла по-
зитивний відгук в Японії23, оскільки асоціювалась у японців із 
новим, багатшим, привабливішим за традиційний стилем життя. 
Від цього часу суспільство, завдяки кінопродукції та друкованій 
рекламі, змогло по-іншому подивитись на макіяж та косметику 
і переглянути своє ставлення до нього. Японські жінки у пово-
єнні часи, захоплюючись іноземною культурою та закордонним 
стилем життя і дивлячись на привабливих іноземних актрис на 
екранах кінотеатрів, вперше відчули не тільки заздрість, але і ве-
лике прагнення їх наслідувати, і навіть вперше відчули «розкрі-
пачення».
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Можна твердити, що популярна американська культура (тай-
сю бунка), особливо кінематограф, вплинули і на трансформацію 
поглядів повоєнних японців щодо манери вдягатися та наносити 
макіяж. Очевидно, що саме у повоєнні часи, коли, за тверджен-
ням дослідників, «на волю вирвалась уся прихована і придушена 
суспільством протягом століть сексуальність»24, косметика для 
жінок перестала бути просто «елементом етикету», а перетвори-
лась на щось більше – на індивідуальну «зброю» та на елемент 
особистого «сексуального апілу». Саме з цих часів, у японському 
суспільстві потроху починають змінюватися уявлення про жіночу 
красу загалом.

Якщо уважно придивитися до образів у рекламі косметики 
у довоєнних японських жіночих журналах, то серед них можна 
віднайти тогочасне уявлення про жіночу красу. За твердженням 
Наомі Вольф, уявлення про красу загалом є уявленням про те, 
якою є жіноча краса у цьому суспільстві, що, водночас, визначає 
також і поведінку жінки у ньому25. Тобто, спостерігаючи зміни 
уявлення про красу в рекламних образах косметики, можна не 
тільки побачити і порівняти, що значила «краса» у різні періоди 
часу, але також і «прочитати», яким був комплекс соціальних сте-
реотипів щодо поведінки жінки у тогочасному суспільстві.

Загалом, усі жіночі образи, що з’являються у довоєнній рекла-
мі косметичної продукції, можна умовно розділити на 2 групи. 
Перша група – це жінки, схожі на закордонних актрис26, інша 
група – це «традиційні японські красуні»27. Проте, навіть серед 
образів японських красунь у 20-х роках, переважають ті, що ви-
глядають, як «модерні жінки» (МоГа)28. Протягом 30–40-х років 
з’являються реклами, у яких одночасно присутні і жінки, одягну-
ті в кімоно, і жінки, одягнуті в європейське вбрання29. Проте не-
зважаючи на те, що жінки часом лишаються вбраними у кімоно, 
чоловіки все-таки переважно зображені в образі джентельменів у 
європейському вбранні30. Тобто незважаючи на захоплення усім 
закордонним, зокрема кінофільмами та актрисами, і копіювання 
їх – вбирання у європейське вбрання і підфарбовування у стилі 
«модерних дівчат», у довоєнній рекламі все ще багато «традицій-
них» образів, знайомих за офортами, гравюрами та естампами 
попередніх часів.

Протягом Другої світової війни, обсяги косметичної продук-
ції, як і реклами, значно зменшилися. І навіть якщо реклама була, 
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то з неї поступово зникали жіночі обличчя31, поступаючись зобра-
женням самих товарів. Це можна пояснити тим, що косметика як 
елемент індивідуальної розкоші не зовсім пасувала до загального 
життя під час війни, котре мало багато обмежень. У літературі та 
мистецтві того часу також не заохочувалось змалювання розкіш-
ного способу життя. Зокрема, відомий факт про те, що японського 
письменника Танідзакі Джюнічіро довго критикували за його твір 
«Сасамеюкі»32, у якому він змальовує розкішне токійське життя 
трьох сестер під час Другої світової війни. Саме змалювання та-
кого непритаманного важким часам життя стало причиною того, 
що цей твір довго не друкували.

Трохи відступивши від теми і вдавшись до порівнянь, можна 
зазначити, що у ці ж часи в СРСР реклама перетворилась на про-
паганду – плакати та листівки, а жіночі журнали загалом припи-
нили свій випуск33. Натомість в США протягом усієї Другої світо-
вої, незважаючи на протести з боку консервативно налаштованої, 
пуританської частини населення, реклама майоріла барвистими 
образами привабливих жінок. Усі вони мали на меті допомогти 
жінкам реальним залишатися жінками навіть за умов, коли на них 
впала вся чоловіча робота34.

Після закінчення війни, обсяги реклами косметичної продукції 
в Японії починають потроху збільшуватись. У цей період у рекла-
мі косметики переживає образ жінки, котра закликає, незважаючи 
на тяжкі часи, боротися за краще життя з посмішкою на губах, бо 
«для відбудови мирної Японії потрібно зробити веселе обличчя. 
За допомогою пудри Tango»35.
Жіночі образи у рекламі косметики 50-х років, чи «люби 

мене по-американськи»
Після Другої світової війни у рекламі спостерігається загальне 

захоплення Америкою і її уявленням про красу. Японські жінки у 
цей час захоплюються актрисами з голівудських кінофільмів, які 
поводять себе на екрані більш розкуто, ніж у довоєнних фільмах. 

Однією з причин, чому в післявоєнній Японії був популярний 
кінематограф, було те, що, дивлячись кіно, люди прагнули забути 
важку реальність, вони ходили у кінотеатри, аби побачити інше 
життя. Окрім того, починаючи з 50-х років, завдяки розвитку тех-
нологій, фільми стають кольоровими і більш видовищними, що 
наразі приваблює глядачів. До цього часу макіяж кінозірок був 
досить блідим і одноплановим, бо плівка була чорно-білою. В 



156

повоєнний період для широкого 
загалу японських жінок стає до-
ступною нова косметика, котра 
використовувалася раніше в кіно, 
а з цих часів прийшла і в масовий 
продаж. Зокрема, серед неї була 
пудра «Pan-Сake», котру вина-
йшли в Америці саме на потреби 
кіно ще 1920 року: вона обіцяє 
японським жінкам зробити їх 
шкіру прозорішою36.

У цей період серед жіночих об-
разів реклами переважають жінки 
схожі, як сестри-близнючки, на ак-
трис з американських кінофільмів. 
Наприклад, у рекламі помади за 
1955 рік, на тлі образу японки ми 
бачимо обличчя жінки, що нагадує 
Одрі Хепберн37. У цей час на япон-
ському ринку навіть з’являються 
косметичні бренди, котрі безпо-
середньо апелюють до Америки 
та її кінематографу – це «Голівуд-
ська косметика» та «Елізабет»38 
(Елізабет Тейлор). А у рекламі 
«Косметики Kiss» навіть зображе-

но жінку, дуже схожу на саму Елізабет Тейлор39. Окрім того, що у 
такий спосіб виробники косметики використовували любов до кіно 
у власних цілях40, можна твердити, що у цей час у рекламу просо-
чилося американське, зокрема голівудське, уявлення про красу, яке 
потроху підкорило собі уяву звичайних японських жінок.

Теоретики реклами говорять про те, що коли реклама подає 
занадто привабливі і далекі від реальності жіночі образи, то це 
призводить до того, що звичайні жінки лише відчувають свою не-
довершеність та неідеальність41. Очевидно, що більшість япон-
ських жінок, котрі порівнювали себе із привабливими обличчями 
іноземних актрис, відчували, що вони «недостатньо привабливі». 
Одним із своїх слабких місць, вони вважали величину свого носа, 
вважаючи його занизьким. Реклама пропонувала виправити цей 

Іл. 2. Післявоєнне уявлення 
про макіяж.

Фудзін Корон, квітень 
1955 року. Реклама рідкої 
пудри (『婦人公論』

1955年4月).
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недолік, стверджуючи, що завдяки використанню пудри «ваш ніс 
виглядатиме трохи більшим»42. Натомість інша реклама говорить 
про те, що «відтепер можна робити портретні фотографії і не 
боятися, що ви будете виглядати погано, бо випуск нової пудри 
відкрив «фотографічний сезон»43. Таким чином, реклама не лише 
викрила наявність даного комплексу, але і підсилила його, мані-
пулюючи жінками і примушуючи жінок в такий спосіб купувати 
більше косметики.

Насправді, цей комплекс про величину носа не був штучно 
створеним повоєнною рекламою і не з’явився у японців лише піс-
ля Другої світової війни. Історичні джерела свідчать про те, що 
насправді, в Японії з давніх-давен люди комплексували з приводу 
величини свого носа. Проте також історично зафіксовано і той 
факт, що величина носів, як і зросту, у японців, загалом, протягом 
останніх 1000 років мала позитивну динаміку. У добу Камакура 
(1185–1333) середностатичний японський ніс становив 20.34 гра-
дуси, у період Едо (1603–1868) – вже 22.82 градуси, під час епохи 
Мейдзі (1868–1912) – 25.78 градуси, а протягом 40-х років доби 
Сьова – вже 27.4744. Проте, звичайно, невідомо наскільки вико-
ристання косметичних засобів впливало на зміну вищенаведених 
показників.

З цих часів, чи то завдяки впливу кінематографа, чи то завдяки 
наявному в Японії з давніх часів захопленню білою шкірою (від-
білюванню шкіри, так званому «біхаку»), у цей період збільшу-
ється кількість японських жінок, котрі прагнуть виглядати хоча 
б трохи білішими. Реклама цих часів пропонує їм багато нових 
кремів, пудр і присипок, котрі начебто сприяють загальному 
ефекту відбілювання шкіри. Вона наголошує на «дивовижному 
ефекті» запропонованих товарів, а одну косметичну лінію навіть 
так і називають – «магічна косметика»45. Ця лінія підкреслювала 
постійність ефекту: «Як тільки ваша шкіра побілішає – негайно 
перестаньте користуватися»46. Можна навіть говорити про те, 
що у цей час «біла шкіра» асоціювалася із поняттям «виглядати 
гарно»47, а прикметник «білий» став синонімом «привабливого». 
Можливо на підміну цих значень вплинули білошкірі красуні із 
чорно-білих кінофільмів, підсиливши захоплення «білими облич-
чями» у Японії. Однак не тільки, адже в Японії з давніх-давен 
існував суспільний стереотип щодо того, що «біла шкіра» – це 
не тільки краса, але і високий суспільний статус. Адже жінки з 
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вищих прошарків суспільства, завдяки тому, що вони не труди-
лися під сонцем на рисових полях, а у містах вони ховалися під 
парасольками, мали білішу шкіру на відміну від жінок із сільської 
місцевості. Саме тому, починаючи з початку 20 століття у Японії 
користувалися величезною популярністю креми, лосьйони, на-
віть лікарські мазі, які були направлені лише на одне – аби хоч 
трохи відбілити шкіру48.

Варто також зазначити, що подібних білошкірих і по-західному 
вбраних жінок, що живуть високим рівнем побутового життя, 
змальовував не тільки американський, а і свій, рідний, тогочас-
ний японський кінематограф. Наприклад, у фільмах «Токійська 
історія» (1953) («Токіо моногатарі»), «Смак очядзуке»(1952) 
(«Очядзуке но аджі») Одзу Ясудзіро, «Мікіяж як з Гіндзи» («Гіндза 
но кесьо») Нарусе Наото (1951). У цих фільмах присутні героїні, 
котрі переходять від традиційного вбрання та манери макіяжу до 
західної – носять європейські сукні, фарбуються і загалом вигля-
дають білішими від актрис попередньої доби.

Очевидно, що у рекламі косметики післявоєнного періоду до-
мінує образ про-західної красуні, красуні на «голівудський ма-
нер». Окрім того, ця красуня із Голівуду не просто стоїть чи си-
дить, вона майже завжди постає перед глядачами у ролі закоханої 
жінки. Про це читачі дізнаються із рекламних слоганів. Навіть 
коли у рекламі зображують самотню жінку, вона все-таки мріє про 
кохання і про романтичні стосунки. Реклама 1955 року зображує 
пару у поцілунку, наголошуючи: «Ваша помада не зітреться на-
віть, якщо ви будете цілуватися»49. Реклама у «FK» від 1958 року, 
зображуючи жінку в обіймах чоловіка, наголошує: «полюбимо 
красиво»50.

Загалом, протягом усієї другої половини 50-х, кохання у рекла-
мі змальовується за допомогою епітетів «гарне», «привабливе», 
«пристрасне». Причому, аби проілюструвати красу та пристрас-
ність такого кохання, часто реклама використовує образи саме 
іноземних пар. Мабуть, це можна пояснити тим, що більшість 
тогочасних японців, через свою природну сором’язливість та, 
перш за все, певні уявлення в суспільстві щодо такої поведінки, 
відчували невелике захоплення від привселюдних поцілунків. І 
потрібно було для початку створити нове уявлення (так звані ісі-
кі), прецедент, про можливість і привабливість такої поведінки на 
людях. Саме тому, у перших рекламах косметики «Кісс мі» голо-
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вними героями реклами виступають саме іноземці, для яких така 
поведінка цілком нормальна, природна і давно вже не табуйована 
суспільством.

Рекламісти точно розрахували можливий ефект від такого зо-
браження. Адже для країни, котра тривалий час знаходилась за-
критою, усі закордонні явища були якщо не привабливими, то, 
принаймні, цікавими. З іншого боку, окрім неприйнятності поці-
лунків на людях, навіть у японській мові до певного часу не існу-
вало спеціального слова на позначення самого поцілунку, проте 
існувало лише пояснювальне, як то «дотик ротом»(кутідзуке), а 
саме слово «поцілунок» (кісу, чю) у сьогоднішньому його вжи-
ванні та розумінні запозичили до вжитку лише у перші десяти-
ліття 20 століття, а почали широко вживати лише після війни. 
Цей факт вказує на те, що у японській культурі поцілунок не був 
одним з ключових елементів любовної прелюдії, і не мав такого 
смислового навантаження, як у західній культурі, де він вважа-
ється «перехідним» етапом до любовних стосунків51. 

З часом, рекламні героїні все більше беруть активну участь у 
самому «процесі любові». Окрім образів пар у поцілунку, рекла-
ма змальовує жінку, котра збирається на побачення, де її, знову 
ж таки, поцілує чоловік, і наголошується на використанні помади 
перед «приємним рандеву»52. Реклама помади від 1957 року зо-
бражує жінку, котра мріє про таке приємне побачення і про те, як 
її поцілує її коханий53, причому реклама не перестає підкреслюва-
ти, що помада лишиться «неушкодженою»54. Можна узяти на себе 
сміливість твердити також і про інше – що усі ці рекламні іміджі 
можуть бути прочитаними і в інший спосіб: що помада – це необ-
хідний «інструмент» у коханні та поцілунках, і якщо ви придбаєте 
її, то, можливо, скоро до вас прийде кохання. Тобто помада у да-
ному випадку виступає як необхідний інструмент для поцілунку. 
Продаючи помаду, реклама насправді говорить про кохання та по-
цілунки, а говорячи про кохання та поцілунки – продає помаду.

Окрім того, саме з 50-х років реклама починає вперше гово-
рити про необхідність швидкого макіяжу для заклопотаних су-
часних жінок, в такий спосіб поєднуючи необхідність швидкого 
макіяжу та побачення. «Навіть якщо у мене є тільки пудра, то 
мій макіяж займає всього 5 хвилин», – промовляє така жінка з 
реклами55. В рекламі зображуються пари, що домовляються про 
побачення по телефону: «Hallo! Макіяж для тих, хто поспішає»56, 
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жінки, що вирушають на таке побачення і для яких макіяж «за 5 
хвилин – це краса на весь день»57.

У рекламі 1958 року жінка з блискучими чорними очима го-
ворить про «помаду прихованих бажань»58. Але завдяки таким 
образам і гаслам, реклама спонукала японських жінок, котрі ку-
пували косметичну продукцію, усвідомлювати той факт, що у них 
є це приховане «бажання» – бажання взаємної любові. Реклама 
підкреслювала, що саме використання косметики давало жінці 
право відчувати себе краще, бо хтось міг їй раптом сказати: «Яка 
ви гарна сьогодні. Таке враження, що в моєму житті розквітла 
квітка»59. Тобто, в такий спосіб, реклама наголошувала, що ви-
користання косметичних засобів сприятиме виникненню роман-
тичних стосунків у житті жінки.

Деяка реклама не просто натякала, а доволі відверто підкрес-
лювала, що жінка, котра користується пудрою, не просто стає гар-
нішою, але й користується увагою й великим попитом у чолові-
ків. Так у рекламі косметики Понджі 1955 року зображено жінку 
у гарній сукні в оточенні відразу 4 чоловіків, котрі до неї залиця-
ються60. У такий спосіб реклама неначе стверджує, що одне лише 
використання косметики моментально підвищить популярність у 
протилежної статі. Реклама пудри «Kiss me» тих часів говорить 
про те, що у всіх, хто її використовує, з’явиться чотири претен-
денти на руку і серце61. Інша реклама зображує японську жінку в 
оточенні 4 європейських чоловіків у чорних костюмах. Зважаючи 
на нереальність такої пропозиції, підкреслюється, що це так, «як 
зараз відбувається в Америці».

Перелічені факти вказують на великі обсяги реклами у жіночих 
журналах тих часів, однак чи виконувала ця реклама свою пер-
винну функцію – продавати продукцію? Статистичні дані щодо 
обсягів продажу наразі говорять не тільки про масове придбання, 
але і про масове її використання. Проаналізувавши статистику, 
можна зробити висновок, що масово пудрою японські жінки по-
чали користуватися з 1953 року, а помадою, олівцями, фарбою 
для підфарбовування брів – лише з 1956 року. Тобто очевидно, 
що період активної реклами та збільшення обсягів продажу й ви-
користання косметики припадає приблизно на один і той же час. 
З чого, в свою чергу, можна зробити висновок, що реклама таки 
була ефективною і виконувала свою пряму функцію, а її іміджі 
знаходили відгуки у серцях жінок-споживачок.
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Проаналізувавши значну кількість зображень післявоєнної 
реклами косметичних засобів, можна зробити висновок, що у 
значній кількості випадків, у протягом 50-х років образи жінок 
у косметичній рекламі поєднують із образами кохання та роман-
тичних стосунків. Героїня реклами переважно виступає у ролі 
жінки, котра мріє про кохання, або закохана, вона поспішає на 
побачення, цілується і, загалом, перебуває у солодко-мрійливому 
стані. Реклама косметичної продукції, окрім самих товарів, про-
понує своєрідну додаткову вартість у формі «любові», що і є тим 
новим символом, котрий протягом 50-х років, згідно з теорією 
символічного завершення, остаточно «допомагав» сформувати 
власну ідентичність японських жінок – тобто стати вільними та 
лібералізованими.

Очевидно, що у такому змалюванні перш за все прослідковува-
лася первинна функція реклами – маркетингова, що стимулювало 
до пошуків цікавих, близьких, зрозумілих і перш за все бажаних 
для покупців тем та образів.

По-друге, звичайно, там було присутнє бажання самих жінок. 
Окрім природнього і притаманного жінкам усіх часів, незалежно 
від нації, бажання виглядати краще, японські жінки післявоєнних 
часів прагнули економічної стабільності та кращого, спокійнішо-
го життя. Таке життя у у їх свідомості, завдяки суспільним стерео-
типам того часу, асоціювалося перш за все зі шлюбом. Адже саме 
завдяки шлюбу та купівельним спроможностям вдало вибраного 
чоловіка, у життя жінок могли прийти різноманітні матеріальні 
речі та цінності. Жінки іще не мали економічної сили самостійно 
«придбати» такий рівень життя, тому шлюб був для них єдиним 
виходом у цій ситуації.

Окрім того, існувала історична необхідність – у цей період 
японська країна потребувала увесь вільний час жінок присвятити 
піклуванню за сім’єю і стати домогосподаркою, аби допомогти 
швидко підняти японську економіку з руїн. Отож, очевидно, що 
образи закоханих жінок у косметиці (як і образи домогосподарок 
у рекламі побутової техніки) містили в собі також і приховане 
бажання країни у такий спосіб контролювати власне населення, 
його мрії і наміри, як і ситуацію на ринку праці загалом.

Також тому, що у рекламі косметики малювали образ саме 
«закоханої жінки», жінки розкутої, сприяла післявоєнна сексу-
альна лібералізація японського суспільства. Те, що раніше було 
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забороненим, у Японії після війни стало дозволеним, на волю ви-
рвалася, придушувана протягом тривалого часу енергія: саме з 
цього періоду масовими тиражами друкуються еротичні журнали, 
книги та комікси, окрім того видається дозвіл уряду на викорис-
тання протизаплідніх ліків62. Більшість чоловіків, котрі поверну-
лися з війни, дуже прагнули створити власну родину і мати дітей, 
і саме в цей період спостерігається своєрідний «весільний бум» – 
пік кількості одружень63. Можливо саме тому у рекламі і перева-
жали теми кохання та романтичних стосунків, бо рекламісти до-
бре слідкували за тими змінами, котрі відбувалися в країні.

Саме з 50-х років реклама зверталась до жінок в інший спосіб. 
З другої половини 50-х років мас-медіа перестали називати жі-
нок «домогосподарками» чи «панянками», а стали називати без-
посередньо «жінками». Підтвердженням цього є і назва нового 
журналу»Дзьосей Дзішін» («Сама жінка»), матеріали з якого ми 
аналізуємо. У його назві, на відміну від назв журналів, що існу-
вали до того, вже не було слів «домогосподарка» чи «панянка»64, 
а наголос робився саме на особистість жінки та її ґендерній при-
належності. Це, у свою чергу, свідчить про те, що з цього періоду 
жінку у японському суспільстві перестають сприймати лише як 
«домогосподарку», більше прислухаючись до неї як до просто 
«жінки» – вільної особистості.

Ісікава називає період між 1956 та 1969 роками періодом «сек-
суальної розкутості», коли уся та заборонена до цього накопичена 
енергія не тільки вирвалась нагору, але і втілилася у різних фор-
мах мистецтва65. Люди намагалися віднайти себе і у цій сфері, 
шляхом вираження власних особливостей. Можна навіть сказа-
ти, що у період розкутості кінця 50-х років «домогосподарки» 
та «чоловіки на зарплатні» (саларімани), шукаючи власну нову 
ідентичність, відкривали для себе заново, що значить бути просто 
«чоловіком» і «жінкою».

Очевидно, що рекламні образи косметики та парфумів протя-
гом 50-х років мають сильний вплив американської популярної 
культури. Це, на нашу думку, мало декілька причин. По-перше, 
образи уявлення про красу та образи сексуальних і закоханих жі-
нок були широко представлені в голівудських фільмах, котрі ма-
сово прийшли до Японії саме у цей час.

Вплив американської популярної культури, зокрема у мане-
рі змалювання образів, безумовно, сприяло формуванню нових 
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моделей поведінки та візуального вигляду. Проте навіть подібне 
«про-американське» змалювання не було чимось абсолютно но-
вим, а скоріше лягло новим лаком, новим нашаруванням, на те 
культурне підґрунтя, яке було створене у Японії протягом 20-х 
років японськими МоГа (модерними дівчатами). За твердженням 
Йосімі Сюня, захоплення американською споживчою культурою 
стало помітним у Японії з 20 років XX століття66. Тодішні «просу-
нуті» молоді люди захоплювалися джазом, дивились голівудські 
фільми, робили подібні до них зачіски та макіяж, вдягались як 
вони – одним словом, молоді люди намагалися наслідувати те, 
що відображував світ кінематографу. На роботу ходили у амери-
канському стилі, будні, неділі проводили у кінотеатрах, що було 
ознакою міського життя цього часу67.

Подібне життя, чи то свобода, матеріальні статки, демокра-
тія – все те, що асоціювалося з американським способом життя і 
було знаним лише у колах просунутих МоГа та МоБо (модерних 
жінок і модерних чоловіків), після Другої світової війни вперше 
стало доступне широким верствам японського середнього класу. 
В свою чергу, світосприйняття, манера поведінки та стиль життя, 
котрі мали лише МоГа та МоБо 20-х, котрі переважно належали 
до вищого класу(джорю кайкю), після Другої світової війни впер-
ше стали світоглядом пересічних японських домогосподарок. І 
реклама тут зіграла неабияку роль у формуванні та закріпленні 
перш за все візульних образів, котрі пізніше стали рольовими мо-
делями поведінки реальних жінок у суспільстві.

Проте, недивлячись на те, що на сторінках жіночих журналів 
ми бачимо багато реклами, косметика іще не була доступним то-
варом для домогосподарок 50-х років. За даними всеяпонського 
статистичного бюро, загальна зарплата середньостатистичної ро-
дини з 2 чоловік, що жила у великому місті, становила 13 тисяч 
238 єни, із цієї суми на «косметичні витрати на перукаря» витра-
чалось 700 єн, у 55 році – із 29,169 єн – вже 832 єни, а із 36,873 
єн доходу 1959 року вже 910 єн68. Проте, якщо ми подивимось на 
вартість косметичних товарів, котрі рекламують, то стане зрозу-
мілим, що пудра коштувала 150 єн, помада від 150 до 680 єн, кре-
ми від 300 до 1500 єн, а парфум – від 120 до 1800 єн. Очевидно, 
що для того аби робити хоча б якийсь макіяж, треба мати, при-
наймні, помаду, пудру, олівець для підмальовування брів. Аби ку-
пити ці найнеобхідніші товари, японська жінка мала витратити 
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принаймні більше 1000 єн. А її бюджет на такі витрати до 1959 
року не передбачав такого марнотратства. Отож, не зважаючи на 
те, що косметика хоч і стала більш доступнішою, жінки навряд чи 
могли б купити усі товари разом протягом одного місяця. Особливо 
це стосувалося парфумів, котрі коштували по 400–700 єн.

Проте, не зважаючи на те, що вони не могли відразу усе купи-
ти, це не забороняло їм мріяти про такий рівень життя, коли це 
усе стане можливим. Така буденність у тогочасній Японії асоці-
ювалася з багатим американським життям, обличчами щасливих 
домогосподарок, у яких є побутова електротехніка в оселі, і до 
яких тогочасні японки відчували неприховану заздрість69.

Незважаючи на траснформації у суспільній свідомості, ко-
трим сприяла реклама, не варто все таки випускати з поля зору 
той факт, що між образами реклами 50-х та реальністю Японії тих 
часів все-таки існувала досить велика відстань. Можна сказати, 
що у цей період реклама малювала ідеальний образ майбутньо-
го країни та її жінки. Зважаючи на відстань між зображуваним у 
рекламі та реальністю, сила захоплення і прагнення такого життя 
була досить великою в усіх тих, хто дивився на ці зображення.

Ми не претендуємо на вичерпність аналізу такого доволі не-
простого процесу, як формування жіночої ідентичності в пово-
єнній Японії. Тут лише коротко переглянуто основні тенденції 
реклами протягом п’ятдесятих років, котрі, на нашу думку, багато 
в чому вплинули на формування візуального образу жінки тих 
часів і сформували основу тієї жіночої індивідуальності, котра 
властива жінкам сучасної Японії.
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ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ Й КАНОНІЗАЦІЇ 
ЕСТЕТИЧНИХ НОРМ КИТАЙСЬКОГО 

ТУШЕВОГО ЖИВОПИСУ

Цао Гуанюй

Процес будь-якого унормування потребує, насамперед, окрес-
лення хронологічних рамок, в яких воно відбулось чи відбува-
ється. Дослідники китайського живопису1 вказують на більш ніж 
двотисячолітню історію вироблення його теоретичних засад, ви-
діляючи окремі періоди залежно від певних критеріїв.

З цього погляду найбільшої уваги заслуговують, на нашу дум-
ку, періодизації, запропоновані двома відомими теоретиками ки-
тайського живопису ХХ ст. Чжен Чаном і Є. Завадською. Остання 
виділяє чотири періоди:

1. VII ст. до н. е. – ІІІ ст. н. е., коли було сформульовано осно-
вні онтологічні й гносеологічні питання, хоча естетичні аспекти 
живопису ще не було виокремлено в самостійну галузь знання.

2. IV–VIII ст. н. е. – виникнення теорії живопису і становлення 
засадничих естетичних норм; 

3. ІХ–XIV ст. – найвищий розвиток класичної теорії живопи-
су; 

4. XV–XIX ст. – осмислення естетичних принципів попере-
дників і канонізація естетичних норм. 

Чжен Чан, натомість, хоч і визначає загалом такі ж часові рам-
ки, членує цю багатовікову епоху на п’ять періодів, виходячи з 
сутнісних особливостей кожного з них, зумовлених зміною міфо-
логічної та релігійно-філософських парадигм китайської цивілі-
зації:2

1. Період прагматичного (ремісницького) живопису.
2. Період ритуальної прагматики.
3. Період релігійного мистецтва.
4. Літературний період живопису (Х–XIV ст.).
Що ж до завершального, п’ятого періоду, китайський вчений 

називає його еклектичним, з чим не можна не погодитись. Адже, 
як показує й наш критичний огляд становлення естетичної думки 
Китаю, в ХV–XIX ст. нічого принципово нового в теорії живо-
пису не виникало, цей період вміщує в собі властивості чотирьох 
попередніх.
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Досліджуючи питання розвитку й особливості традиційного ту-
шевого живопису (го-хуа)3, ми частково торкались також проблем 
еволюції художньо-естетичної думки Китаю, що була запліднена 
конфуціанськими, даосистськими та чань (дзен) буддистськими 
філософсько-релігійними ідеями. Відтак основне завдання пропо-
нованої розвідки полягає в детальнішому висвітленні найважли-
вішого періоду розвитку естетичної думки – періоду китайського 
Середньовіччя (ІІІ–XVIII ст.). Саме тоді, власне, китайський живо-
пис набув (уже в ХІІ ст.) своїх класичних рис, склались його осно-
вні жанри; відбулася стилева диференціація тушевого живопису; 
естетика живопису перетворилася на окрему галузь знання і, зре-
штою, усталився її понятійний і термінологічний апарат. Оскільки 
рамки статті не дозволяють всебічно висвітлити порушені пробле-
ми, обмежимось найбільш принциповими, на наш погляд, аспек-
тами естетичної природи традиційного китайського живопису.

Слід найперше наголосити на тому, що китайська теорія живо-
пису розглядала цей феномен як цілісність, не відокремлюючи, 
як це узвичаєно в європейській традиції, змістовний і формаль-
ний рівні (аспекти) живопису. Китайські художники (як правило, 
вони ж були й теоретиками в своїй галузі) завжди виявляли інтер-
ес саме до природи мистецтва живопису. Дотичні до цієї про-
блеми питання активно дискутувалися, змінювалися погляди на 
предмет живопису, жанрову специфіку, особливості стилю, виро-
блення оціночних критеріїв майстерності художника, естетичних 
моделей сприйняття прекрасного і т. п. Між тим, зображувальні, 
суто декоративні принципи були скоріше даниною традиції, пев-
ним ритуалом (а це поняття, як загальновідомо, є однією з під-
валин китайського світогляду), що не потребував дискусій.

Сутнісною рисою китайського живопису беззаперечно визна-
ється “досконалість художньої чистоти”, яка формувалася в ат-
мосфері постійного пошуку “внутрішньої реальності”. Саме ці 
постулати філософсько-естетична думка Китаю завжди пов’язу-
вала із засадничим і всеохоплюючим принципом буття – взаємо-
проникненням протилежностей. Найбільш сконцентровано цей 
принцип, безумовно, виявляється в діалектичному співвідно-
шенні інь-ян, яке набуває конкретизації коли йдеться про проти-
стояння чи суперечності між Небом і Землею, духом і матерією, 
змістом і формою, красивим і потворним, діянням та не-діянням, 
загальним та індивідуальним тощо.
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Є. Завадська, ґрунтовно досліджуючи місце і роль філософ-
ського вчення Лао-Цзи в становленні й формуванні китайської ес-
тетичної думки4, цілком слушно виділяє в ньому низку важливих 
для живопису постулатів, висловлених, до речі, метафоричною 
мовою, що, загалом, було характерним для різножанрових праць 
китайських філософів і теоретиків мистецтва. Головним чинни-
ком, що зумовив естетичний феномен китайського малярства, 
було, говорячи сучасною мовою, усвідомлення нерозривності й 
цілісності буття й небуття, їх діалектична модифікація. І хоча по-
нятійний і термінологічний апарат власне естетики живопису як 
самостійної галузі наукового знання було вироблено лише через 
кілька століть, уже на зламі V–IV ст. до н. е. з’являються поняття, 
які згодом були осмислені як важливі категорії, що розкривають 
естетичні властивості об’єкта: мяо – “захована, таємнича сут-
ність Дао”; мей – “красиве”, цзіжань – “природність” та ін.

Прикметно, що ці та інші поняття розглядаються разом з їхні-
ми антитезами, опозитами; це свідчить, однак, не про боротьбу, 
а про “внутрішню єдність і гармонію найбільш конкретних еле-
ментів, найбільш протилежних властивостей, і єдність найчасті-
ше відчувається саме через ці контрастні властивості”5.

Специфіку формування естетичних норм китайського туше-
вого живопису найяскравіше, на нашу думку, можна простежити 
на прикладі жанру пейзажу – шеньшуй (“гори-води”), оскільки в 
ньому найбільш утаємничено закодована філософсько-психоемо-
ційна складова китайської естетики.

Висвітлюючи принципи китайського живопису, Дж. Роулі – 
один з найвідоміших у світі знавців китайського мистецтва – ви-
словив парадоксальну, на перший погляд, думку: “Китайці ди-
вились на життя через призму не релігії, філософії чи науки (як 
це, приміром, роблять європейці. – Ц. Г.), а власне мистецтва”6. І 
хоча наріжним каменем китайського малярства було філософсько-
релігійне поняття Дао (шлях – “мати всього існуючого під 
Небом” – Землі і Людини), художники сприймали його як живу 
реальність. Дао вкупі з конфуціанськими ідеями створювало той 
культурний простір, в якому поставала й розвивалась теорія ки-
тайського живопису.

З огляду на досліджувану проблему, вельми показовим є ви-
слів, що його знаходимо в одній із стародавніх праць: “Коли ося-
гаєш чудесне у світі, не знаєш, чи є мистецтво Дао, чи Дао – мис-
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тецтвом”. Намагаючись досягти вершин Дао (а саме в цьому по-
лягав сенс життя “шляхетної, справжньої людини” – чжень жень), 
китайський майстер бачив життя там, де з точки зору здорового 
глузду його не могло бути, в камінні наприклад. Камінь, як і силу-
ет гори, сповнені для китайця життя; вони мають своє Дао, свою 
власну природу, хоча й не наділені свідомістю, притаманною лю-
дині. Цілком імовірно, що саме завдяки такому космічному тлу-
маченню Дао (зауважимо, що його символом-образом є вода, яка 
панує над рівнинами), пейзаж став головною темою китайського 
живопису, хоча хронологічно спочатку він слугував лише фоном 
для жанрових картин і портретів “небожителів” (“безсмертних”).

Жанрова диференціація китайського живопису припадає на 
часи династій Тан (VII–X ст.), коли було відокремлено “жанро-
вий живопис”, “пейзаж”, “портрет” і “живопис птахів і квітів”, 
проте найважливіші категорії китайської естетики склалися вже 
в IV–VII ст. Головнішими з них, які багато в чому визначили по-
дальший розвиток естетичної думки, в тому числі й критерії жи-
вописної майстерності, були поняття і (“ідея, воля”), ці (“дух”) та 
шень (“душа”). Найвищим досягненням тогочасного осмислення 
цих та інших категорій, безперечно, є праця Цзунь Біна (430)7, 
в якій він, зокрема, охарактеризував специфіку пейзажного жан-
ру (“гори-води”): “що ж до гір і вод, то вони мають матеріальну 
сутність (чжі), але окрім того [вони сповнені] також духовної за-
цікавленості (цюйлін)”8.

Саме з цього часу в китайську естетику входить поняття цюй-
лін, цюй – це зацікавленість суб’єкта в об’єкті, їх зв’язок між со-
бою, а лін – це духовне начало в людині. Не менш цікавими є 
також фрагменти духовного зв’язку між автором картини та гля-
дачем. Наявність такого духовного зв’язку визнається автором як 
один із найважливіших критеріїв художньої майстерності: “Усе 
те, що зустріли очі [художника] і осягли духом (сінь), якщо зобра-
ження виконано майстерно”9. У своїх естетичних роздумах Цзунь 
Бін віддав належне ще одній, не менш важливій категорії, котра 
стосується предмета живопису, – поняттю і, “ідеї”, як найчастіше 
перекладається це багатогранне й складне для розуміння поняття. 
Дж. Роулі у зв’язку з цим говорить про “ідеазацію” китайсько-
го живопису. Перекладач цікавої праці Дж. Роулі В. В. Малявін, 
в коментарях до неї цілком слушно, на нашу думку, застерігає 
проти схематичного, спрощеного тлумачення і, зокрема й що 
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стосується так званого “ідеаційного” мислення давніх китайських 
митців. Застерігаючи від ототожнення поняття і з ідеалістичними 
уявленнями західних теоретиків про “первообрази”, “умоосяжні 
ідеї” тощо, В. Малявін наголошує на більш важливому, фунда-
ментальному для китайської цивілізації і громадської думки по-
нятті лі – “ритуалу”10, про що ми вже згадували.

Саме ритуал виступав як нормативна дія в практиці людського 
життя і в цій своїй якості слугував “санкцією” класифікаційних 
схем культури; відтворюючи в собі принципи класифікаційних 
структур, ритуал утверджував загальний зв’язок речей і, зре-
штою, єдність протилежного: присутності й відсутності, явного 
і прихованого, свідомого й несвідомого і т. п.11

Та чи не найбільшою довершеністю вирізняється естетична 
концепція одного з найвідоміших теоретиків живопису і, влас-
не, родоначальника спеціальної теорії малярства на китайському 
грунті Сє Хе (Vст.). Певна річ, упродовж наступних століть, аж 
до XVII ст., його теорія “Шести законів” неодноразово осмислю-
валась по-новому, зокрема, щодо першорядності кожного з цих 
законів, але вони залишались своєрідним фундаментом, на якому 
пізніше теоретики мистецтва вибудували свої постулати.

Включаючи живопис (як і мистецтво в цілому) до загальних 
закономірностей буття, Сє Хе вбачав одухотвореність природи 
в рухах, явищах життя як гармонійну, ритмічну її чарівність12. 
Саме ця природність і в подальшому виступае одним з важли-
вих критеріїв розрізнення красивого й потворного. Прикметну 
особливість класичної естетики Сє Хе можна охарактеризува-
ти, на нашу думку, як синкретизм, виходячи з того, що в ній 
один закон тісно пов’язаний з наступним, а суто технічні, як 
спершу видається, настанови вченого, наприклад, структурний 
метод користування жезлом (гуфа юнбі) корелює, насправді, з 
сучасним поняттям авторської індивідуальності. І композиція 
сувою, і використання кольору, і вимога до живопису втілювати 
і у формах самого життя – все це завершується шостим законом 
чуаньімосе – наслідувати традиції, копіюючи зразки давнього 
живопису. Наслідування традиції, наступність і новаторство та 
інші дотичні до цього питання заслуговують, зрозуміло, окре-
мого висвітлення. У нашій розвідці вважаємо за необхідне лише 
зазначити, що якраз слідування принципу чуаньімосе призвело 
згодом (особливо яскраво це виявилось у ХIX ст.) до вихоло-
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щення духовної сутності живопису, особливо пейзажного, до 
схематизму й шаблону, який, втім, майстри го-хуа зуміли подо-
лати.

Танському періоду (VII–X) розвитку теорії естетики живопису 
ми завдячуємо, крім жанрової диференціацій, також виробленням 
основних принципів оцінки й класифікації творів живопису. Вони 
склали окремий розділ естетики живопису, яка в цей період зазна-
ла сильного впливу чань (дзен) буддизму. Нерідко в працях уче-
них, що досліджують китайський живопис танської доби, зустрі-
чаються терміни “чаньський живопис”, “чаньський пейзаж”, які 
цілком справедливо вказують на його кардинальну особливість – 
самопросвітлення (чань – медитація, самоосявання). Серйозним 
кроком вперед у розвитку естетичного осмислення живопису 
став, зокрема, трактат Чжан Янь-Юаня “Записки про уславлених 
майстрів різних епох”13. Глибоко проаналізувавши діяльність по-
передників, він висловив невдоволеність станом сучасного на той 
час живопису: “Давні художники інколи полишали осторонь по-
дібність форми (зовнішню) і найвище цінували структуру і сут-
ність, вони дошукувалися суті живопису за ме жами зовнішньої 
подібності... У сучасному живописі, якщо навіть передається 
формальна подібність, гармонія й одухотвореність зовсім не ви-
никають.

Структура, сутність і формальна подібність – всі вони корі-
няться в задумі й, кінець кінцем, підпорядковуються мистецтву 
застосування пензля”14.

Естетиці пейзажу присвячено також дві праці, автором яких 
вважають Ван Вея: “Таємниця пейзажу” і “Роздуми про пейзаж”. 
В них знайшло відображення, характерне для танського, а згодом 
і сунського (X–XIII ст.) періодів чань-буддистське підґрунтя ес-
тетичного сприйняття живопису: істина є захованою в природі 
і спостереження її (природи) є найкращим шляхом розкриття й 
осягнення істини. Єдність Неба і Землі, попри їх антимонію, до-
сягається в малярстві поєднанням плям або штрихів, зроблених 
тушшю, з незаповненим зображенням поверхні сувою”15.

Це незаповнене зображення – пустота (шуньята) є однією з 
основних філософсько-естетичних категорій, що розкривають 
структуру буття. Разом з тим шуньята є одним з головних прин-
ципів, що визначали і визначають до сьогодні структуру тушево-
го живопису.
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З творів Чжан Янь-Юаня і Ван Вея пізніше теоретики живо-
пису запозичили багато понять (категорії і, шень, мяо, нен), які 
згодом набули термінологічної окресленості.

Естетичні проблеми періоду Сун групувались, головним чином, 
навколо питань визначення “найдовершенішого” живописного сти-
лю. Залишаючись вірними традиціям давніх майстрів, вчені відда-
вали перевагу втіленню в живописі філософського смислу явищ. 
Саме таким, на їх думку, був стиль сє і, хоча в цей період практикува-
лись інші стилі, зокрема гун-бі (“вишуканий, старанний пензель”). 
Найбільш досконалим вважався живопис веньженьхуа (“живопис 
літераторів”, “живопис учених”, “живопис інтелектуалів”16), котрий 
і пов’язують з “вільним” стилем сє і. Такої довершеності цей живо-
пис досягав завдяки авторам, які поєднували в собі високу мораль 
і багатство ерудиції (якості особистості, що найвище поціновува-
лися у конфуціанстві). До того ж, в естетиці “живопису інтелек-
туалів” не останнє місце відводилось каліграфії й монохромному 
живопису, котрі були покликані як найкраще виражати особистісне 
“Я” художника. Самі ж “учені живописці” активно виступали про-
ти поширення іншого, “академічного” стилю живопису, який на-
саджували представники створеної в XII ст. Академії живопису з 
їхньою головною естетичною вимогою “вишуканості”.

Питання стилевої диференціації й осмислення загальноесте-
тичних проблем порушувались у багатьох тогочасних трактатах, 
з-поміж котрих особливої уваги заслуговують праці Го Жо-Сюя, 
Го-Сі та Лі Чена17. Поетичний трактат Лі Чена, зокрема, блискуче 
розкриває окремі сторони творчого процесу митця і сили поезії 
для живопису, а малярства – для поезії, так характерної для есте-
тичної думки Китаю.

Якщо ж говорити про протистояння “ворогуючих” творчих 
методів, то ортодоксальну, академічну позицію т. зв. “професіо-
налів” відстоював Го-Сі, між тим як ідеї вейженьхуа захищали Го 
Жо-Сюй, Мі Фей та інші чанські майстри. 

“Живопис учених” набуває довершеності в ХІІ–XV ст. за не-
сприятливих умов чужоземного панування. Це може видатись 
парадоксальним, але саме на цей період припадає творчість та 
званих “чотирьох великих майстрів періоду Юань”, які “вміли 
поєднувати у своїх творіннях танську ясність, сунську індивіду-
альність, значущість і технічну віртуозність”18.

В естетичних пошуках теоретики живопису, як уже згадува-
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лося особливу увагу приділяли обґрунтуванню етичних принци-
пів , згідно яких довершеність живописного твору безпосеред-
ньо залежала від духовно-моральних чеснот художника. З-поміж 
декоративних, зовнішніх, кажучи умовно, аспектів (адже для 
китайської естетики зміст і форма були цілісністю) дискутувава-
лись питання техніки живопису, теорії композиції, перспективи. 
Оцінні аспекти естетичної теорії, критерії оцінки твору, природи 
і власності генія стали предметом висвітлення в трактатах Тан 
Хоу і Ся Вень-Яня.

Остаточної канонізації естетичні норми китайського тушевого 
живопису досягають упродовж наступних чотирьох століть у пе-
ріод правління династії Мін (XIV–XVII ст.). В епоху Мін теорія 
живопису перетворюється зрештою на справжню науку, яка все-
бічно займається опрацюванням стилів, жанрів, шкіл живопису. 
Унормування естетичних засад живопису відбувається в конку-
рентній боротьбі двох таких шкіл, які дістали назву “естетичної 
теорії північної і південної шкіл у пейзажі”. Засадничими прин-
ципами мінського, як і цінського (XVII – початок ХХ ст.) періодів 
були два взаємопов’язаних моменти – вірність традиційному і до-
мінуюча роль стилю сє-і. Поняття могу сє-і – “наслідуючи давнє, 
виражати ідею” – можна розглядати як девіз мінського мистецтва 
і його теорію”19. Епохи Мін і Цін в галузі живопису вирізняються 
інтересом до всього утаємниченого, чудернацького, незвичайного 
(як у стародавні часи. – Ц. Г.), прихильністю до “радощів життя”, 
“чуттєвості”.

Такий живопис, певна річ, був відмінним від емоційного за-
барвлення живопису попередників, особливо тансько-сунського 
періодів. Тоді найвище цінувалися стриманість, вивільнення від 
пристрастей, медитативний стан, “самозаглиблення й споглядання 
природи”. Незаперечним, однак, є факт, що кожного разу, досягаю-
чи нового рівня цивілізаційного процесу, китайський живопис ха-
рактеризувався новими вимірами, в т. ч. й появою його нових ви-
дів. Наприклад, в епоху Цін набув популярності так званий “живо-
пис пальцем”, з’являється живопис європейського типу. Крім того, 
зміна матеріалу живопису (полотно, атласний шовк доповнювали 
традиційний китайський папір) викликала до життя нові погляди 
на естетичні проблеми, нове розуміння творчого процесу.

Показовими щодо цього є, безумовно, багатотомна енцикло-
педія XVII ст., що укладалася впродовж 150 років, “Слово про 



176

живопис із Саду з гірчичне зерно” та “Збірка висловлювань 
про живопис” Шін-Тао. Детальний аналіз цих визначних тво-
рів здійснено в фундаментальній монографії Є. Завадської20, що 
позбавляє нас необхідності загиблюватись в її проблематику. 
Зупинимось лише на принципових розходженнях тогочасних 
теоретиків живопису. Якщо в “Слові про живопис...” всебічно 
викладалась, так би мовити, “алгебра живопису”, всі необхід-
ні постанови й прописки до виховання художників, то Ші-Тао, 
навпаки, зосереджує увагу на суб’єктивних формах художньої 
зображувальності як першорядного естетичного принципу. В 
теорію живопису і в розроблення його естетичних норм цей ху-
дожник увійшов також сучасним осмисленням концепції Єдиної 
Лінії Пензля (іхуа, ібіхуа), яка бере свій початок з IV ст., як важ-
ливого стилю каліграфії.

У цій концепції суто технічні аспекти поєднуються з уза-
гальнено-філософським принципом – з поняттям і як єдиним 
Абсолютом: “Єдина Лінія Пензля є першоджерелом усіх речей, 
корінням усіх явищ, її функція є очевидною для духу і є схова-
ною в людині, проте вульгарна (людина) її не знає. Тому Правило 
Єдиної Лінії кожен встановлює сам для себе... За допомогою 
Єдиної Лінії Пензля людина може відтворити в мініатюрі велику 
сутність, якщо з моменту, коли дух формується, першообраз усві-
домлений, то пензель дійде до коріння речей”21.

Зазначені вище твори багато в чому визначили особливості 
офіційної естетики всієї культури Цінського періоду, провідним 
принципом якої став традиціоналізм. Проте художньо-естетична 
традиція багатьох майстрів пензля того часу – Сюй Вея, Чжу Дя, 
Шінь-Жао, Ці Бай-Ши та ін. – виключалала суто “професійний” 
підхід до творчого процесу, “навченість” певним прийомам і тон-
кощам малювання, акцентуючи, натомість, суб’єктивність форм 
вираження.

Підсумовуючи наш огляд китайської естетичної думки старого 
Китаю в аспекті унормування, наголосимо ще раз на тому, що то-
гочасний живопис практично ніколи не був “мистецтвом для мис-
тецтва”, його завданням було вдосконалення митця, а самі митці, 
як правило, не переймалися славою. І хоча предмет живопису як 
один із об’єктів естетики з плином часу модифікувався – від “пи-
сання волі” до “стилю як способу ставлення людини до світу”, 
та “усвідомлення самобутності кожної речі і безмежно складного 
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світу, що виявляється цією річчю”, завжди залишалось у центрі 
уваги китайської естетичної думки22.
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Іл. 1. Пісні і танці. Ма Юань.
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Іл. 2. Картина з історії імператорів.
Янь Лібень (?–673).

Іл. 3. Пейзаж. Део Чіцан.
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Іл. 4. Мандрівка на гору Хуашань.
Ши Тао (1641–1707).
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Іл. 5. Холодний ліс.
Лі Чен (916–967).
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ДО ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ КИТАЙСЬКОЇ ПОЕЗІЇ 
ДОБИ СУН (Х–ХІІІ ст.) У ЖАНРІ ЦИ 

УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Шекера Я. В.

Говорити про художній переклад поезії доводиться як про 
мистецтво вторинне, адже не можна заперечити того, що пере-
кладач покликаний створити максимально аналогічну оригінало-
ві, проте прийнятну і природну для рідної мови художню єдність 
форми і змісту. Ще О.Потебня усвідомлював художній переклад 
як своєрідний синтез двох культур, підпорядкований складно-
му механізмові взаємопов’язаних, етнічно зумовлених процесів 
сприйняття та переосмислення літературних явищ (стаття “Мова 
і народність”, 1985). У випадку з українською та китайською куль-
турами, де практично не спостерігається явних, чи безпосеред-
ніх, взаємовпливів (принаймні на ранньому й середньому етапах 
розвитку наших цивілізацій), говорити про взаємне сприйняття 
певних літературних явищ у поезії доби Сун не доводиться. Тому 
новочасному перекладачеві художніх творів із давньокитайської 
(веньянь, 文言) на сучасну українську мову надається досить ши-
роке поле для творчості й навіть фантазії. Він, бачиться, не пови-
нен бути скований ні формою вірша, ні – до певної міри – його 
змістом, адже “прагнення зберегти в перекладі всі особливості 
форми оригіналу веде… до втрати смислових відтінків” [Криса 
1985, 115]. Перекладачеві необхідно триматися “золотої середи-
ни” поміж формозмістом оригіналу та глибиною власних творчих 
спекуляцій.

До проблеми перекладу китайської поезії російською мовою 
зверталися такі відомі сходознавці, як В. Алєксєєв, Б. Вахтін, 
М. Федоренко, А. Штукін та ін.; досить цікавою є, скажімо, роз-
відка О. Городецької “Поетика ієрогліфа (роздуми перекладача)” 
[Городецкая 2002]. Розглядаючи різноманітні аспекти й підходи 
до перекладу китайської поезії, дослідниця доходить важливого 
висновку: “Поєднання буквалізму та багатомірної інтерпретації 
здатне… зробити переклади з китайської об’ємнішими й суттє-
вішими, наблизити їх до фізичної відчутності оригіналів аж до 
дотику й смаку, наситити текст зримими образами, візуалізувати 
його на рівні слів” [Городецкая 2002, 18]. Отже, найадекватні-
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шим, на її думку, має бути комплексний переклад з урахуванням 
усіх (наскільки це можливо) аспектів оригіналу; для цього пере-
кладачеві слід якомога повніше осягнути інваріант художньої 
концепції світу й особистості, відображений у тексті, “ввійти” у 
його внутрішню структуру настільки, щоб стала відчутною його 
“ілюзорна міжрядковість” [Городецкая 2002, 21] (при цьому пи-
тання повної адекватності цього відчуття, як вважає дослідниця, 
нерозв’язне). Нижче зробимо спробу визначити основні принци-
пи перекладу сунської поезії (вона дещо відмінна від давньої – 
народної та одичної, – яку бере за приклад О.Городецька), аб-
страгувавшись від власне ієрогліфічного малюнку, що може бути 
предметом подальших досліджень.

Переклад – одна із форм інтерпретації художнього твору. 
А.Домащенко розрізняє поняття “інтерпретація” та “тлумачення” 
таким чином: інтерпретація – концептуальна, її мета – побудо-
ва смислу у вигляді певних типологій, моделей тощо; основою 
ж тлумачення є не догматичне завершення смислу, що відкрива-
ється, а спроба віднаходження мови, прилучення до неї шляхом 
вслухання в неї [Домащенко 2000, 8]. У нашому випадку пере-
кладач стосовно китайської поезії виступає саме інтерпретато-
ром, адже він має створити власну, “перероблену” з китайської, 
картину світу, загнати її в рамки віршового розміру і ритму, який 
практично неможливо узгодити з китайським через позірну від-
даленість мов. Тлумачення ж китайської поезії можливе лише в 
разі скрупульозної праці над підрядковим перекладом, супрово-
джуваним, до того ж, детальними примітками не лише лінгвокра-
їнознавчого, а й фоносемантичного, характеру.

Чому ми говоримо про відносну свободу перекладача китай-
ської, а в даному випадку сунської, поезії? Сунські ци, як відо-
мо, були написані на певні мелодії, які не дійшли до нашого часу, 
тому відтворити їх, зрозуміла річ, неможливо. Збереглися лише 
(практично у повному вигляді) записи цих мелодій, що зумов-
люють звучання самих віршів – то висхідне, то низхідне (рівні 
й ламані тони веньяню – 平仄), а також регламентують довжи-
ну вірша, кількість ієрогліфів у кожному рядку тощо. Проте кон-
цептуальна різниця між звучанням тональної китайської мови 
та флективної української не дозволяє передати в перекладі усі 
фонетичні тонкощі поезії. Тому перекладач може лише чисто 
суб’єктивно визначити, який із традиційних розмірів (метрів) 
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українського віршотворення найкраще передавав би тональність 
тієї чи іншої мелодії сунських ци, а відтак і перекладати відповід-
ним розміром. Проте не слід звертати увагу лише на структурні 
характеристики вірша, адже вони є тільки складовою частиною 
загальної образної картини світу, яку необхідно передати в пе-
рекладі. “Відтворенню в перекладі підлягає не окремо взятий 
елемент, а та функція, що притаманна цьому елементові, інакше 
кажучи, єдність, до складу якої той чи інший елемент входить” 
[Эткинд 1965, 31]. Перекладачеві необхідно якомога адекватніше 
передати “дух” китайського вірша, оперуючи всіма можливими 
й доступними йому засобами: віршовим розміром, відповідною 
лексикою, образністю тощо. Адже “не перекладна «плоть» вірша, 
але перекладний «дух» його” [Винокуров 1976, 268] – вірш має 
бути витворений по-новому на іншому національному ґрунті, за 
допомогою інших методів та матеріалів. Зовсім інакшою постає 
сама тканина поетичного твору.

І все ж, звучання китайського вірша в українському перекладі 
сприймалося б зовсім інакше, ніж в оригіналі, читацьке враження 
від нього було би “значно відмінне від того, яке викликає сам ори-
гінал. Причина того лежить поперед усього в язиці і в технічних 
трудностях, які насуває переклад” [Франко 1956, 402]. Так писав 
І.Франко, критично порівнюючи власну поему “Каменярі” з її 
польським перекладом. Справді, енергетичне поле самої мови, а 
саме те, яким постає навколишній світ у її витлумаченні та баченні 
мовців, зумовлює специфіку сприймання художнього твору, напи-
саного цієї мовою. Тому в українському перекладі китайської по-
езії жодним чином неможливо відтворити всі характерні риси кар-
тини світу в баченні китайців, надто давніх, про яких тепер мова.

Без сумніву, художній переклад із будь-якої мови неминуче 
веде до втрати тих чи інших художніх особливостей оригіналу. 
Проте здається неймовірним, що “художній переклад завжди дає 
змогу розширити виражальні межі рідної мови” [Криса 1985, 
113], тобто дозволяє віднайти і відкрити в рідній мові незнані 
досі образні конотації її лексики, змусити останню засяяти но-
вими семантичними гранями. Таким чином, поряд із меншими 
чи більшими втратами поетичний переклад потенційно має і здо-
бутки, цінні для певного історичного періоду, за якого виконано 
переклад, адже недарма говорять, що переклади скороминущі, а 
оригінал вічний.
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Розгляньмо можливі варіанти перекладу сунських ци на при-
кладі вірша Су Ши (1037–1101) на мелодію “Небо в турачах1” («
鹧鸪天»). Наводимо оригінал, що складається з двох рівновели-
ких частин (традиційний для китайців запис сунських ци – в ря-
док), та поетичний переклад, виконаний автором цієї розвідки.
林断山明竹隐墙。乱蝉衰草小池塘。翻空白鸟时时见，照水

红蕖细细香。 
村舍外，古城旁，杖藜徐步转斜阳。殷勤昨夜三更雨，又得

浮生一日凉。 
Де ліс кінчається й гора світліє –
Бамбукова оселя ген притаєна;
Одна поперед одною цикади, 
Навколо озера травиця зав’ядає.
Птахи білясті у повітрі линуть – 
То заховались, то помітно їх.
Я знаю: лотоси в воді червоні 
Ледь чутні аромати розливають.
За хатою в селі, край городища  
(тепера там самотньо проживаю),
З ліановим ціпком іду 
Поволі, а сонце вже на захід повертає.
Глибокі думи уночі учора,
Опісля півночі розлився дощ,
І знову по життю пливти я мушу – 
аж поки дні холодні не настануть.
Насамперед слід зазначити, що вибір віршового розміру 

(п’ятистопний ямб) тут цілком довільний, він не залежить від за-
гальної настроєвості вірша2. Очевдно, найбільш вдалим був би 
семистопний ямб (за кількістю складів-слів у рядку оригіналу), 
проте у зв’язку з семантичною насиченістю давніх китайських ві-
ршів це неможливо. Така інформативність сунських ци зумовлює 
й те, що кожен рядок оригіналу в перекладі доводиться “розби-
вати” цезурою на два (другі половини рядків можна за бажання 
написати нижче й зі зсувом). Із метою кращого відтворення на-
ціонального колориту оригіналу, який проявляється зокрема в по-
рядку слів у рядку (він, однак, може бути змінений згідно з вимо-
гами мелодії ци і всупереч граматиці середньокитайської мови), 
ми намагалися по можливості зберегти його. У зв’язку з тим, що 
в китайському вірші цезура міститься перед останніми трьома 
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ієрогліфами (загальне правило класичного вірша), то відповідного 
членування ми дотримувалися і в перекладі. Проте не обійшлось 
і без  винятків. Так, скажімо, перша половина другого рядка над-
то інформативна (乱蝉衰草 хаотичні цикади, зів’яла трава), щоб 
убгати її у п’ять стоп. Друга ж половина, що також має перекла-
датися п’ятьма стопами, – це всього одне чи два слова: 小池塘 
маленьке озеро, озерце. Схожа ситуація в першому рядку другої 
частини вірша (村舍外，古城旁 за межами сільської оселі, біля 
древнього міста), тому при перекладі ми мусили додати  пояс-
нення (в дужках), яке і уточнило сказане, і зумовило потрібну до-
вжину перекладного рядка. Незважаючи на те, що в оригіналі цей 
рядок має тільки шість ієрогліфів, а не сім, як у інших – роль сьо-
мого, очевидно, виконує кома (цезура) після третього ієрогліфа, 
у перекладі ми все ж дотримувалися загальної і спільної для всіх 
структури рядків – два п’ятистопних ямби.

У даному ци, як і в більшості китайських віршів, образи гли-
боко внутрішні, суто національні, вони не виражені звичними для 
нашого читача епітетами чи метафорами, тому вигадувати при-
йнятні для українського вуха тропи (як еквівалент до оригіналь-
них), які будуть явно некитайськими, недоцільно а чи й абсурдно. 
Натомість деякі образи можна пояснити в примітках до перекла-
ду, наприклад, ремінісценцію на філософський трактат “Чжуан-
цзи” в останньому рядку (детальніше див. нижче). Щоправда, ці 
слова (又得浮生 І знову по життю пливти я мушу) як образ над-
то прозорі для розуміння – пояснення важливе радше для науков-
ців, аніж для пересічного реципієнта. Функціонування ж таких 
образів, як “цикади” (радість життя), “в’яне трава” (осінь, прихід 
старості), “заходить сонце” (настає старість) тощо, вельми звич-
них для китайського читача, доцільно пояснити у передмові до 
перекладного видання сунських ци або ж у науковій статті, в якій 
наводиться чи аналізується переклад3. Саме до таких можемо від-
нести образ палиці (ціпка) літньої людини, що часто фігурує у ві-
ршах Су Ши, особливо у тих, які він писав на схилі віку. Важливо, 
що палиця зроблена саме з ліан чи витких рослин (藜, 藤) – вони 
символізують гнучкість поета в тогочасному суспільстві: Су Ши 
вмів і догоджати владі, служачи чиновником, і залишатися самим 
собою, плекаючи чисті помисли та високі ідеали.

При художньому перекладі цілком можливе додавання незна-
чних деталей, художнє уточнення, яке не руйнує загальної карти-
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ни вірша, а тому не впливає на особливості рецепції та читацьке 
враження. У третьому рядку другої частини аналізованої поезії ци 
(殷勤昨夜三更雨 глибокі думи минулої ночі, третьої варти4 дощ) 
помічаємо констатацію фактів, притаманну китайській поезії. 
Безперечно, з метою повного відтворення національної специфі-
ки найкраще було би зберегти цю констатацію і в перекладі, про-
те українська мова – мова дієслівна, тому до іменника “дощ” ми 
додаємо дієслово “розлився”, яке посутньо не змінює семантич-
ного наповнення поезії. Оскільки словосполучення “третя варта” 
не надто поетичне і належить до реалій китайської культури, які 
однаково слід пояснити у примітці, то, щоб не загромаджувати 
текст перекладу, замінюємо його аналогом “опівночі”.

Родзинка розглядуваного ци (“око вірша” 诗眼), а отже, і його 
художнього перекладу – в останньому рядку: 又得浮生一日凉 
Знов мушу плавати по життю, один день прохолодний. Цей ря-
док, як вважають дослідники [宋词经典 1999, 99–100], є ремі-
нісценцією на поезію танського поета Лі Ше “Написав на оселі 
монаха із монастиря Лісу Журавля” («题鹤林寺僧舍»): 因过竹院
逢僧话，又得浮生半日闲。Через те, що проходив повз бамбуко-
вий монастир, послухав слова монаха, тепер знову мушу плавати 
по життю і безтурботно відпочивати півдня. Критики китай-
ських віршів, автори “Генсі шихуа” («庚溪诗话») вважають, що 
Су Ши, пишучи ці рядки, “забрав клітину, [але] змінив кістку” (
夺胎换骨) [宋词经典 1999, 100], тобто запозичив ідею, давши їй 
інше наповнення. Словосполучення 浮生 плавати по життю у 
другому рядку з наведених запозичене у філософа-даоса Чжуан-
цзи (369–286 до н. е.), який у однойменному трактаті писав: 其
生若浮，其死若休。 Його життя ніби плавання, його смерть 
ніби відпочинок (про власні життя та смерть). Йдеться про те, що 
в житті людина вільно плаває-блукає, не прив’язуючись, не звика-
ючи до чогось одного. Словосполучення 一日凉 у цьому ж рядку 
Су Ши можна інтерпретувати по-різному – залежно від обраних 
значень ієрогліфів (певна річ, ми не можемо достеменно знати, 
які з них використав поет). У “Словнику давньокитайської мови” 
маємо такі значення сполуки 一日: одного дня (в майбутньому); 
протягом дня (тобто дуже швидко); якось (раніше) [古代汉语词
典 1998, 1838]. Значення слова 凉 такі: тонкий; холодний (прохо-
лодний); напій з води та вина; органи влади за часів Східної Цзінь 
[古代汉语词典 1998, 975]. Отже, тут можливий один із варіантів 
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інтерпретації: 1) автор вдався до інверсії (плавати протягом од-
ного тонкого, холодного чи прохолодного дня); 2) ужив прикмет-
ник на позначення дієслова (плавати, поки день не похолоднішає 
або не потоншає); 3) плавати по життю до тих пір, поки одного 
дня не стане холодно (можливо, йдеться про смерть?). Очевидно, 
малися на увазі дні самого автора, які дедалі або тоншають (тобто 
згасають, їх стає менше), або холоднішають (надходить старість).

Дещо наблизитися до ідеального поетичного перекладу сун-
ських ци спробуємо шляхом аналізу творчої манери сучасних ро-
сійських перекладачів. Порівняємо також їхні переклади із запро-
понованим нами варіантом (ми зовсім не переслідуємо критичної 
мети). Розгляньмо поезію Су Ши на мелодію “Небожитель біля 
річки” («临江仙»), яка, подібно до попередньої, має дві частини; 
найкраще, на нашу думку, передати їх двома строфами:
夜饮东坡醒复醉，归来仿佛三更。家童鼻息已雷鸣。敲门都

不应，倚杖听江声。 
长恨此身非我有，何时忘却营营。夜阑风静縠纹平。小舟从

此逝，江海寄余生。 
На східнім схилі пив я в ніч – протверезів і знов сп’янів.
Вже третя варта ніби й стала – ноги приволік.
Хлопчина-служка, наче грім, сопе носищем – так, як звик;
“Тук-тук!” – постукав я у двері. Без одвіту.
Звук річки слухаю, зіпершись на патик.
Яка печаль: цим тілом я не володію вже чомусь…
Коли ж за грішми й славою не гнатимусь довіку?
Минає ніч, затихли вітер, брижі на воді без ліку.
Тепер загубиться моє мале човенце – 
Я присвячу своє життя морям і рікам.
Буквалізм у поетичному перекладі, надто з такої віддаленої 

мови, як китайська, певна річ, пішов би лише на шкоду. Взяти, 
скажімо, позірну віддаленість рядків китайського вірша один від 
одного (найчастіше вони поєднані між собою суто асоціативни-
ми зв’язками): див., наприклад, написані через кому перші два 
рядки другої половини вищенаведеного вірша. Хоча трапляєть-
ся, щоправда, і протилежне: два суміжні рядки, що продовжують, 
здавалося б, думку одне одного, відділені не комою (це було б 
цілком логічно), а крапкою – в такому разі перекладач не має бути 
залежний від розділових знаків оригіналу. Часом надмірна лако-
нічність китайської поезії (вона, між тим, у жодному разі не йде 
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на шкоду рецепції поезії китайським читачем) зумовлює необхід-
ність додавання пояснювальних і уточнювальних лексем: скажі-
мо, словосполучення “моє мале човенце” наприкінці вірша було 
б не зовсім зрозумілим без слова “моє”.

Російській перекладацькій школі в цілому притаманне своє-
рідне “прикрашання” китайських поезій шляхом додавання чима-
лої кількості “зайвих” слів і словосполучень, які, проте, не стоять 
осторонь семантичного забарвлення вірша, але й досить часто 
“доповнюють” переклад тим, чого в оригіналі насправді немає. 
Скажімо, в перекладі даного вірша, здійсненому М.Басмановим, 
аж 16 рядків (у запису 18, бо два рядки розбиті ще на два), тоді як 
в оригіналі – лише 10. Уже цей факт свідчить: багато що домис-
лено перекладачем, і навряд чи збігається з авторським задумом. 
Наприклад, рядок 倚杖听江声 сперся на ціпок, слухаю звук ріки 
(Янцзи) перекладач інтерпретує так:
Стою, внимая, опершись на посох,
Как Янцзыцзян шумит перед рассветом [Кравцова 2004, 330].
Як бачимо, у перекладі немає якихось додаткових смислів, що 

суттєво змінювали б зміст вірша. Проте набагато доцільніше, як 
нам видається, було б уникнути зайвих слів (стою, шумит, расс-
вет), наявність яких тут необов’язкова, а зміст зрозумілий і без 
них. Наприкінці вірша перекладач створює власний, авторський, 
образ, якого немає в оригіналі: Зыбь на воде, где свет и тени спо-
рят… [Кравцова 2004, 331] (йдеться про рядок 夜阑风静縠纹平 
Ніч минає, вітер стих, брижі на воді заспокоїлися). До того ж, 
такий глибокий образ заскладний для китайської середньовічної 
поезії, тому він дещо спотворює аналізований вірш ци.

Наявна в російському перекладі й інша крайність: деякі по-
сутні лексеми опускаються, перекладач ніби забуває про них. 
Наприклад, друга половина рядка 家童鼻息已雷鸣 Хлопчик-
служка носом дихає, наче грім гримить зовсім пропущена, хоча 
вона несе певне семантико-стилістичне навантаження, адже ко-
респондується з останнім рядком першої частини ци про голос 
Янцзи. До того ж, тут завуальовано пояснюється, чому ліричному 
героєві ніхто не відчиняє – певно, дуже солодкий сон у хлопчика-
служки… Викликає запитання лише чисто фізіологічна реалія: чи 
може підліток “хропіти, мов грім”?!

Та позаяк відомо, що “достоїнства літературного перекладу 
великою мірою залежать від художнього смаку перекладача”, 
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про якість вищенаведених художніх перекладів одного й того ж 
вірша, здійснених різними авторами, “можна сперечатися, але до-
вести переваги одного варіанту літературного перекладу перед 
іншим… не можна” [Крюков 1978, 10]. Поетичний переклад, без 
сумніву, залежить ще й від творчої особистості перекладача, від 
його власного світосприйняття і глибини інтерпретації оригіналу. 
Тому кожен із наведених варіантів перекладу має свої переваги й 
хиби, які детально тут не аналізуватимемо.

За останніми рядками даного ци – кульмінацією вірша – кри-
ється невелика напівлегенда, яку вважаємо за потрібне перепо-
вісти тут. Вірш написаний у вересні 1082 року, коли поет, добре 
випивши у прихистку від снігу (雪堂) на східному схилі, повер-
тався до своєї хатини на пагорбі над водою. У той період поет 
тимчасово жив у Хуанчжоу, він глибше пізнав учення Лао-цзи 
та Чжуан-цзи, й ці знання частково віддзеркалилися в даній по-
езії. У вірші поет милується прекрасним нічним пейзажем, чує 
голос річкових хвиль; у Су Ши, втомленого від людських про-
блем і постійної метушні, народжується відчуття повернення 
та відроджується колишній спокій, уся гризота ніби змивається 
хвилями Янцзи, і в нього виникає настійне бажання повернутися 
на лоно природи й заховатися між гір та річок, ставши відлюдни-
ком. Вважається, що обставини написання саме цього вірша по-
служили першим кроком до поетового відлюдницва. Наступного 
дня повсюди стали виникати легенди про те, що Су Ши повісив 
біля річки чиновницьку шапку й одіж, сів на човна й поплив геть. 
Тайшоу (місцевий чиновник) пан Сюй поспішив до його оселі, та 
Су Ши саме хропів наче грім (перегук із рядком про хлопчика-
служку), наче й не вставав зовсім [宋词经典 1999, 98]. Як бачимо, 
ця дивна історія розкриває навантаження останніх рядків вірша, 
яке жодним чином не відтворити в перекладі, тому примітка тут 
необхідна.

Цікаву алюзію одиничного художнього образу маємо в остан-
ніх двох рядках вірша. Так, образ човна на позначення особис-
тості як такої (художній засіб метонімія) вживав ще Чжуан-цзи 
(див. параграф “Гори й дерева”, «山木», із “Зовнішнього розділу”, 
«外篇», його однойменного трактату). За Чжуан-цзи, човник дао-
са має бути порожнім – тоді людина злита воєдино з довкіллям і 
водночас невразлива для зовнішніх згубних впливів. Хоча Су Ши 
й не вказує на те, що його човенце порожнім попливе у природу, 
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проте зрозуміло, що поет прагне повністю розчинитися в “ріках і 
морях” (江海), таким чином осягнувши власну первісну суть.

Таким чином, у художньому перекладі найважливіше відтво-
рити загальну “китайськість” поезії, а в зв’язку з тим, що для 
передачі змісту й настроєвості оригіналу українською чи росій-
ською мовами обирається класичний віршовий розмір (ямб, хо-
рей, анапест тощо), а сама мова поетичних перекладів природно 
відображає національну своєрідність довкілля, наведені й інші 
наявні переклади не до кінця адекватно відтворюють художній 
хронотоп оригіналу. Усе ж маємо плідний ґрунт для подальших 
студій у царині художнього перекладу китайської поезії, одним 
із аспектів якого є графічна віддаленість наших мов, а отже, на-
магання перекладача передати українським поетичним відповід-
никам образну глибину китайської поезії, сховану зокрема і в іє-
рогліфіці.

1 Турач – птах родини фазанових.
2 Цей вибір можна було б зумовити тією ж емоційною забарвленістю ві-
рша: скажімо, сумовиту настроєвість вірша передавати трискладовими 
розмірами (дактиль, анапест та амфібрахій), тоді як радісну – двоскладо-
вими (ямб та хорей) тощо. Проте позірний аналіз класичної української 
поезії свідчить про те, що віршовий розмір обирається досить довільно, 
незалежно від настроєвості віршів.
3 Ми допускаємо, проте, й запропонований О.Городецькою шлях ви-
рішення цього питання [Городецкая 2002, 17, 24]: поширену метафору 
китайської поезії (порівняння швидкості проминання років із польотом 
перелітних гусей) вона відображає в дужках, тоді як в оригіналі цей об-
раз прямо не висловлений. Ось як звучать у її перекладі рядки із “Оди 
гусям” Чжан Хена (78–139): Ну вот, кое-как отписался я одой // про пух 
перелетных гусей. // (Годы, годы…).
4 Варта (更) – у житті китайського середньовічного суспільства части-
на ночі: дві години, через які, починаючи з сьомої вечора, відбивали в 
гонги. Уся ніч, таким чином, складалася із п’яти таких періодів (варт). 
Третя варта – з 11-ої вечора до 1-ої ночі.
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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 започатковано 

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 

обґрунтуванням 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 

публікації.
Посилання в тексті статті і список використаної літератури 

оформлюються відповідно до вимог журналу «Східний світ».
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