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The article is devoted to the history of discovery and further archaeologi-
cal research of the sources of the Egyptian king Amenhotep IV/Akhenaten 
time (app. 1349–1333 BC) in Tell el-Amarna (Middle Egypt), where the 
ruins of citycenter Akhetaten are located. The first studies of Akhetaten were 
carried out at the beginning of the 19th century by B. Drovetti, G. Salt, 
J. Wilkinson, R. Lepsius and A. Barsanti. However, thorough archaeological 
excavations in Tell el-Amarna began in 1891 by the expedition of F. Petrie, 
H. Carter and N. de G. Davies, who copied important narrative and visual 
sources. In 1912, L. Borchardt’s expedition found a collection of royal and 
private sculptural portraits in Akhetaten. The main result of this period was 
discovering a huge range of sources of Amarna Period.

During 1920–1930s expeditions headed by T. Peet, L. Woolley, H. Frank-
fort, F. Newton and J. Pendlebury worked in Amarna. Prof. Barry Kemp 
(University of Cambridge, UK) has been directing excavations and archaeo-
logical survey at Amarna for the Egypt Exploration Society since 1977. 
During the last years in Amarna worked such outstanding researchers as 
A. Bomann, W. Murnane, P. Rose and A. Stevens.

In 1905–1907 in the Valley of the Kings were discovered the tombs of 
Akhenaten’s family members – Yuya and Tuya (KV 46), the queen Tia 
(KV 55) were discovered by T. Davis. In the same place in 1922 H. Carter 
discovered the tomb of Akhenaten’s successor – Pharaoh Tutankhamun 
(KV 62).

In 1925 the expedition of Chevrier H. found the ruins of the Karnak tem-
ple complex of the god Aten and fragments of limestone statues-colossi of 
the pharaoh Akhenaten in Ancient Thebes (Karnak, Luxor). In 1975–1985, 
archaeological research of Aten’s temple in Karnak was conducted by 
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D. Redford and J. Gohary. Today, Tell el-Amarna remains the main center of 
archaeological research of the Amarna period.

Keywords: Amarna Period, Akhenaten, Tell el-Amarna, Egypt, archaeo-
logical studies

О. А. Заплетнюк
ІсторІя археологІчного дослІдження

пам’яток амарнського перІоду
У XIX ст. до археологічних розкопок у Тель-ель-Амарні про 

фараона XVIII династії Ехнатона1 не було жодних згадок у дже-
релах. Хоча в період його правління була збудована нова столиця 
держави – Ахетатон – та велося значне монументальне будів-
ництво для укріплення нового релігійного культу, наступники 
спромоглися стерти ім’я реформатора з офіційної історії. Після 
реставрації старого порядку за царя Хоремхеба, усі згадки про 
Ехнатона та спадкоємців знищувалися, його ім’я та зображення 
збивалися зі стін, храми та палаци розбиралися, їхні блоки вико-
ристовувалися в будівництві нових споруд. Це тривало не одне 
століття, аж до правління Рамсеса ІІ. Імена Ехнатона, Тутанха-
мона та Ейє були стерті зі списків фараонів. Єгипетський історик 
Манефон який написав історію Єгипту наприкінці IV – у першій 
половині III ст. до н. е. за царювання Птолемея І Сотера, ставить 
династію Рамессидів одразу після правління Аменхотепа ІІІ. У 
Манефона містяться лише згадки про певний релігійний кон-
флікт (Flav. Jos., J. Ap. I, 26 (Осарсіф); пор.: 15 ((Х)Орус)). Геро-
дот, Діодор та Страбон нічого не знали про Ехнатона. Фактично 
завдяки археологічним розкопкам у Тель-ель-Амарні світ дізнався 
про Амарнську добу в історії Стародавнього Єгипту. 

Перша згадка про руїни міста Ахетатона з’явилася в 1714 р. в 
нотатках французького єзуїтського священика К. Сікара, який 

1 Єгипетський фараон XVIII династії Аменхотеп IV (Ехнатон), який 
правив Єгиптом у період Нового царства (бл. 1545–1154 рр. до н. е.), у 
1349–1333 рр. до н. е. (датування за: Dodson 2009, p. 164) здійснив 
релігійно-політичну реформу в державі, він протиставив традиційному 
фіванському богу Амону новий релігійний культ бога Сонячного диску 
Атона. Час правління Ехнатона єгиптологи називають Амарнським пе-
ріодом, за назвою сучасного арабського селища Тель-ель-Амарна, де 
були знайдені руїни столиці Єгипту Ахетатона, збудованої за часів 
правління реформатора.



Історія археологічного дослідження пам’яток Амарнського періоду

The Oriental Studies, 2017, № 77                                                                  5

описав місцевість біля Нілу під назвою Туна-ель-Гебель та одну 
з прикордонних стел (стела A) [Reeves 2005, 14]. Вперше план 
міста був зроблений за часів експедиції Наполеона в 1789 р. й 
опублікований у виданні “Description de l’Égypte Antiquités” 
[Description... 1817, pl. 63.2].

Рис. 1. План міста Ахетатона, зроблений Д. Г. Вілкінсоном у 1826 р.
(оригінал зберігається в Бодліанській бібліотеці

Оксфордського університету)
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Надалі віхи дослідження Тель-ель-Амарни можна хронологіч-
но поділити на п’ять етапів.

І етап: поч. – сер. XIX ст.
На початку XIX століття представники від Франції та Великої 

Британії в Єгипті Б. Дроветті та Г. Солт провели незначні архео-
логічні розкопки в Тель-ель-Амарні та розподілили знайдену 
ними колекцію амарнських старожитностей між музеями Пари-
жа, Турина та Лондона. 

У 1826 р. відомий англійський єгиптолог сер Д. Г. Вілкінсон 
відвідав Амарну та намалював олівцем план центральної части-
ни міста (рис. 1) і здійснив опис місцевості [Wilkinson 1837, 502]. 
Амарнські зображення не відповідали нормам класичного єги-
петського мистецтва, тому Д. Г. Вілкінсон припустив, що Ехна-
тон був іноземним царем. Вчений також вперше назвав місцевість 
“Тель-ель-Амарна”, об’єднавши назву місцевості ель-Амарна з 
назвою найближчого населеного пункту ель-Тель [Thompson 1992, 
69]. У 1828 році французький єгиптолог Н. Лльот, побачивши ре-
льєфи у гробницях Амарни, припустив, що Ехнатон був жінкою 
[L’Hôte 1840, 66–67].

Рис. 2. План Ахетатона 1840-х років К. Р. Лепсіуса
[Lepsius 1849, Abth. I, 64]
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У 1840-х рр. в Амарні працювала прусська експедиція під па-
тронатом короля Фрідріха Вільгельма IV, яку очолював видатний 
єгиптолог Р. Лепсіус. У своєму звіті про експедицію в Єгипет 
“Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien” 1849 р. Р. Лепсіус публі-
кує новий план міста (рис. 2) та пише про царя XVIII династії 
Аменхотепа IV, якого було викреслено зі списків єгипетських ца-
рів за революційні вчинки [Lepsius 1849, 18].

ІІ етап: 1880-ті роки – 1914 р.
Невдовзі місцеві жителі знаходять у скелях Амарни гробниці, 

і вже у 1880-х рр. французька експедиція під керівництвом 
Г. Масперо починає перші ґрунтовні дослідження. Тексти з гроб-
ниць Ахетатона вперше з’явилися у звіті експедиції Г. Масперо 
по Єгипту “Mémoires publiés par les mebres de la Mission archéolo-
gique Française au Caire” [Maspero 1889]. У 1891–1892 рр. у цар-
ській гробниці Ехнатона працював А. Барсанті, однак його мето-
ди роботи призвели до втрати багатьох важливих археологічних 
знахідок у царській гробниці. Експедиція Барсанті в 1896 р. про-
водила розкопки в південному палаці MArw-Itn, де були знайдені 
фрагменти розмальованої підлоги та стін. 

З 1891 р. на розкопках у Тель-ель-Амарні працював видатний 
англійський археолог Ф. Пітрі. Його експедицією були виділені 
основні зони міста Ахетатона: палаци та храми були ідентифіко-
вані [Petrie 1894]. Почалися розкопки центральної частини міста, 
де розташовані Великий храм Атона та центральний палац. У 
1892 р. Ф. Пітрі відвідав старі каменоломні, які лежать у пів-
нічно-східній частині Амарни, де на одному з каменів знайшов 
ім’я цариці Тії; тепер єгиптологи так і називають це місце – “ка-
меноломні цариці Тії” [Harrell 2001, 36–38]. Також експедицією 
Ф. Пітрі було знайдено зразки “блакитної” амарнської кераміки 
та розкопано великий зал з пофарбованою підлогою площею по-
над 25 м2, де було багато шедеврів амарнського мистецтва: ста-
туї, предмети побуту, фрагменти настінного живопису, а також 
відома сцена із зображенням двох дочок Ехнатона, яка сьогодні 
зберігається в Ашмолівському музеї мистецтва та археології в 
Оксфорді.

У ході археологічних розкопок у Тель-ель-Амарні був відкри-
тий Амарнський архів – державний архів міжнародної кореспон-
денції, який складався з глиняних табличок з текстами документів 
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клинописною аккадською мовою. Таблички були знайдені в 1887 р. 
місцевою мешканкою біля Амарни на східному березі Нілу. Зго-
дом вони були розпродані в різні музеї світу. Зокрема, Берлін-
ський музей володіє 202 табличками, Британський музей має 
99 табличок, Каїрський музей нараховує 51 екземпляр, 7 табли-
чок у Луврі, 3 документи зберігаються в Москві в Музеї образо-
творчих мистецтв імені О. С. Пушкіна, 1 табличка – у колекції 
Музею Східного інституту в Чикаго. Деякі таблички з Амарн-
ського архіву осіли у приватних музеях та колекціях. У 1891–
1892 рр. Ф. Пітрі провів розкопки в Ахетатоні у т. зв. “Будинку 
кореспонденції царя” і виявив ще 21 додаткову копію текстів. По-
дальші археологічні дослідження місцевості виявили ще 23 фраг-
менти. Загалом на сьогодні опубліковано 382 таблички. Перші 
публікації були зроблені одразу після знаходження архіву, зокре-
ма Х. Вінклер у 1889 р. опублікував у Берліні детальні копії кли-
нописних текстів усіх знайдених на той час табличок [Winekler 
1889]. У 1892 р. К. Безольд та У. Бадж опублікували таблички 
Амарнського архіву, які зберігаються у Британському музеї [Be-
zold, Budge 1892]. Значний внесок у дослідження Амарнського 
архіву зробив Й. Кнудзон, у своїй книзі “Die El-Amarna Tafeln” 
він систематично порівняв тексти усіх знайдених табличок, долу-
чивши до публікації коментарі О. Вебера та Е. Ебелінга [Knudtzon 
1915]. У 1970 р. вийшла праця А. Рейні, де опубліковано знайде-
ні пізніше 22 глиняні таблички [Reiney 1970]2.

У складі експедиції Ф. Пітрі працював молодий археолог 
Г. Картер. Він зробив замальовки сцен із гробниці Ехнатона, зо-
крема сцени похорону царівни Макетатон, які були опубліковані 
в 1892 р. в “The Daily Graphic” у Лондоні. Ф. Пітрі зробив пер-
ші дослідження прикордонних стел Ахетатона й у 1891 р. при-
значив кожній з них літеру англійського алфавіту [Petrie 1894, 
5–6] для більш зручної класифікації. Через значну відстань стел 
від основних маршрутних шляхів довгий час про їхнє існування 
не здогадувалися. Першою відкрито стелу А, що була відома ще 
Д. Г. Вілкінсону, який подав її опис у праці “Topography of 
Thebes and General view of Egypt” [Wilkinson 1835, 383]. Також 

2 У 2015 р. вийшла оновлена редакція цієї праці з детальною тран-
скрипцією, перекладами та коментарями текстів усіх знайдених на сьо-
годні 382 табличок [Reiney 2015].
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цю стелу змалював у 1827 р. Р. Хей (рис. 3) та згадували такі 
єгиптологи, як Р. Лепсіус та Ж. Дарессі [Daressy 1893, 52–62]. 
Стела U, що розташована біля Північних гробниць, була відкри-
та в 1840 р. єгиптологом Д. Гліддом. П’ять прикордонних стел 
згадує у своїй монографії німецький єгиптолог А. Відеманн [Wie-
demann 1884, 396–403].

Рис. 3. Прикордонна стела A за малюнком Роберта Хея, 1827 р.
[Davies 1908, Pl. XLIII]
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Рис. 4. Відкриття бюста цариці Нефертіті в Тель-ель-Амарні
експедицією Л. Борхардта 6 грудня 1912 р.3

3 Фото за: https://ru.pinterest.com/pin/539517230341459337/
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Стели A, B, F були розташовані на західному березі, а J, K, L, 
M, N, P, Q, R, S, U та V – на східному. Стела X додана до списку 
Н. де Г. Девісом у 1901 р., а H у 2006 р. Г. Фенвіком. Сьогодні на-
раховується шістнадцять прикордонних стел.

У 1901 р. до Тель-ель-Амарни прибув британський єгиптолог 
Н. де Г. Девіс, у минулому студент Ф. Пітрі. Дослідник працював 
під патронатом Egypt Exploration Society. У 1903–1908 рр. ви-
йшло шість томів його фундаментальної праці “The Rock Tombs 
of El Amarna” [Davies 1903–1908], що були наповнені малюнками 
з іконографічними деталями, текстами Амарнських гробниць та 
їхніми перекладами. Також Н. де Г. Девіс дав коротку характерис-
тику прикордонним стелам, змалював ієрогліфічні тексти і зобра-
ження та зробив переклад написів на стелах К та Х. Видання 
Н. де Г. Девіса викликало великий інтерес до періоду правління 
Ехнатона серед вчених усього світу.

У 1907 р. в Амарні працювала німецька експедиція Deutsche 
Orient-Gesellschaft (DOG), керівником якої був Л. Борхардт. Роз-
почавши роботу в околицях міста на півдні, у 1911 р. Л. Борхардт 
перейшов до дослідження центральної частини Ахетатона. 6 груд-
ня 1912 р. під час розкопок у квадраті P-47, позначеному на плані 
як руїни житлового будинку, під шаром піску виявлено майстер-
ню придворного скульптора Тутмоса. Тут членами експедиції 
Борхардта була знайдена колекція царських та приватних скульп-
турних портретів загальною кількістю 20 екземплярів, які сьо-
годні зберігаються в музеях усього світу. Серед найцінніших зна-
хідок у майстерні Тутмоса – незавершений бюст Ехнатона та 
кольоровий вапняковий бюст цариці Нефертіті (рис. 4), що збе-
рігаються сьогодні в Новому музеї в Берліні. Бюст довгий час 
перебував у приватній колекції Д. Сімона, який був спонсором 
DOG, і лише в 1920 р. переданий Пруссії, а в 1924 р. бюст впер-
ше експонувався на публіці.

ІІІ етап: 1920–1930-ті рр.
Розкопки в Єгипті були перервані Першою світовою війною. 

Далі з 1921-го по 1936 р. в Амарні продовжили працювати експе-
диції британського Egypt Exploration Society під керівництвом 
Т. Піта [Peet 1921], Л. Вуллі (який брав участь у дослідженні ра-
йону будівельників в Ахетатоні) [Woolley 1922], Ф. Ньютона, 
Г. Франкфорта та Д. Пендлбері [Pendlebury 1931], який працював 
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в Амарні в періоди 1926–1927 та 1931–1936 рр. й описував у своїх 
статтях розкопки центральної частини міста Ахетатона [Pendle-
bury 1951]. Дослідження Т. Піта і Л. Вуллі увійшли до чотири-
томного видання “The City of Akhenaten”, перший том якого 
побачив світ у 1923 р. [Peet, Woolley 1923]. Саме таку назву й 
дістав проект із дослідження руїн у долині біля містечка Тель-
ель-Амарна. Після виходу низки публікацій про Ехнатона та його 
місто Амарнська доба почала дедалі частіше фігурувати в науко-
вих статтях.

У ході інтенсивних археологічних розкопок у Єгипті на по-
чатку XX ст. сліди Амарнського періоду почали знаходити і за 
межами Амарни, адже фараон Ехнатон до переїзду в нову столи-
цю протягом перших шести років свого правління жив у Фівах. 
У 1905 р. Т. Девіс знайшов у Західних Фівах нерозграбовану 
гробницю батьків цариці Тії – Юї та Туї (KV 46) [Davis 1907], а в 
1907 р. в Долині царів була відкрита гробниця KV 55 [Davis 1910], 
яка належала цариці Тії, матері Ехнатона, однак у золотому сар-
кофазі в гробниці знайдено мумію молодого чоловіка. 

Через 15 років, у 1922 р., у Долині царів Г. Картер відкрив 
гробницю Тутанхамона (KV 62), який був, як вважається, сином 
та спадкоємцем Ехнатона. Гробниця, яка складалася з двох кім-
нат і двох невеликих приміщень, була наповнена речами в амарн-
ському стилі. Було знайдено мумію молодого царя та безліч по-
бутових речей і царських регалій. Зокрема, у гробниці були 
ланцюг (Cairo J.E. 61760) та скіпетр-хека (Cairo J.E. 61762) змен-
шеного розміру з раннім іменем фараона – Тутанхатон. У ході по-
дальшого дослідження виявилося, що багато речей із гробниці 
належали не самому Тутанхамону, а іншим членам його роди-
ни. Зокрема, нещодавні дослідження показали, що написи на 
канопічних саркофагах з гробниці KV 62 були перероблені під 
титулатуру Тутанхамона, але сліди попереднього імені волода-
ря залишилися. Дж. Аллен вважає, що реальним власником цих 
предметів була Нефернеферуатон – співправителька Ехнатона, 
яка мала титул “Та, що діє для свого чоловіка” [Allen 2010].

У 30-х рр. XX ст. до складу Амарнської експедиції входив дат-
ський вчений-єгиптолог та сходознавець Г. Франкфорт [Frankfort 
1927]. Він недовгий час очолював експедицію Egypt Exploration 
Society в Ахетатоні. Особливо цікаві його досягнення у вивченні 
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амарнського настінного живопису [Frankfort 1929]. У першій по-
ловині XX ст. виходять статті з історії та дослідження міста 
Ахетатона єгиптолога Ф. Л. Гріффіта [Griffith 1926]. У 1933 р. в 
періодичному виданні “Journal of Egyptian Archaeology” було 
опубліковано модель та план однієї з домівок Ахетатона, який 
належав вченому Л. Сетону [Seton 1933]. 

IV етап: друга пол. XX ст. – 1977 р.
Після Другої світової війни інтерес до Амарни послабшав. У 

другій половині XX ст., коли розкопки в Тель-ель-Амарні дали 
змогу більш детально вивчити місто, з’явилося багато праць та 
наукових статей, присвячених розгляду архітектурних особли-
востей Ахетатона. Зокрема, це статті таких вчених, як Д. Д. Куні 
[Cooney 1951], П. Крокер [Crocker 1985] та В. Девід [David 1978]. 
У цей період виходить низка фундаментальних досліджень доби 
правління Ехнатона.

У 1974 р. британський археолог Ж. Т. Мартін [Martin 1974; 
1989] провів дослідження царської гробниці в Ахетатоні й опу-
блікував двотомну монографію з копіями малюнків стін гробниці 
та скульптурних рельєфів.

V етап – з 1977 р. 
З 1977 р. експедицією в Амарні керує британський єгиптолог, 

професор Кембриджського університету Б. Кемп. За цей час були 
досліджені усі важливі частини міста, включаючи “Поселення 
робітників” (Worksmen’s village), зроблений детальний план Ахе-
татона, колекція амарнського мистецтва поповнилася значними 
знахідками, предметами побуту та прикрасами. У 2012 р. Б. Кемп 
видав монографію “The city of Akhenaten and Nefertiti: Amarna 
and its people”, у якій були зібрані результати роботи його експе-
диції в Амарні з 1977-го по 2012 р. [Kemp 2012].

Важливими є також розробки у сфері антропології, які демон-
струють рівень життя у новій столиці [Rose 2006]. Починаючи з 
1980-х років, на основі матеріалів, зібраних експедицією Б. Кемпа, 
виходять публікації вчених з розкопок окремих частин міста. Бри-
танський єгиптолог А. Боманн опублікувала в 1991 р. статтю про 
знахідки маленьких каплиць у “Поселенні робітників” у Тель-ель-
Амарні [Bomann 1991]. Цікавою є публікація С. Ікрам щодо сімей-
них усипальниць та культу царської родини в Амарні [Ikram 1989]. 
Ф. Ветерхед, що працював у 1990-х рр. в Амарні під керівництвом 
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Б. Кемпа, видав низку публікацій, присвячених настінному роз-
пису у Великому палаці [Weatherhead 1992], на залишках Цен-
трального мосту [Weatherhead 1995], у “Поселенні робітників” 
[Weatherhead, 2007] та інших будівлях в Ахетатоні.

Рис. 5. Прикордонна стела S в Ахетатоні (фото 1908 р.)
[Davies 1908, Pl. XXXXIX]
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З вересня 2006 р. виходить періодичний журнал “Horizon. The 
Amarna Project and Amarna Trust newsletter”, у якому публікуються 
нові археологічні знахідки та архівні матеріали. У 80-х рр. XX ст. 
на базі Дослідницького комітету при Американському Філософ-
ському товаристві був створений проект із дослідження прикор-
донних стел Тель-ель-Амарни. Цей проект очолив єгиптолог 
В. Мюрнейн. Протягом 6 тижнів команда Мюрнейна копіювала 
тексти та фотографувала стели на обох берегах Нілу. Результатом 
цієї експедиції стала праця “The Boundary Stelae of Akhenaten” з 
ієрогліфічними текстами усіх наявних на сьогодні стел та їхнім 
перекладом англійською мовою [Murnane, van Siclen 1993]. Цей 
проект є необхідним для збереження текстів прикордонних стел, 
адже стели постраждали від природної ерозії та від рук людини. 
Н. де Г. Девіс зазначив у своїй монографії 1908 р., що стела Р 
була підірвана кілька років тому коптами, які вважали її входом 
до печери скарбів. Також він зазначив, що краще за інших збере-
глася стела S (рис. 5) [Davies 1908, 27]. Деякі стели розрізали на 
шматки і вивозили з країни для продажу. Фрагменти стели R, на-
приклад, були куплені в 1940 р. для Лувру. Згодом схожа доля 

Рис. 6. Прикордонна стела U
(фото автора, 2016 р.)
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спіткала і стелу S, фрагменти якої розійшлися по всьому світу, а 
у 2004 р. її залишки разом зі статуями підірвано вибуховими ре-
човинами. Уламки цієї пам’ятки були згодом зібрані з метою від-
новлення. Стела F сьогодні майже повністю знищена, можна 
прочитати лише кілька рядків її тексту. Стела J також у руїнах, 
однією з причин цього є погана якість каменю, з якого вона була 
зроблена. Єгиптологи вважають, що стела почала обсипатися ще 
в давнину.

В останні сезони 2015–2018 рр. експедиція проф. Баррі Кемпа 
в Амарні детально досліджує руїни Великого храму Атона Pr-Itn 
та громадські поховання біля Північних гробниць. Також архео-
логи намагаються здійснити реконструкцію фундаменту Pr-Itn і 
зберегти територію храмового комплексу від розширення сучас-
ного кладовища поблизу місця розкопок.

Археологічні дослідження у Фівах
Важливі знахідки Амарнського періоду були зроблені й у Фі-

вах (сучасні міста Карнак та Луксор), де Ехнатон царював перші 
п’ять років та збудував храмовий комплекс. 1 липня 1925 р. в ході 
роботи над збереженням східних воріт Карнацького храму експе-
дицією М. Пілле (французького архітектора та голови Єгипет-
ської служби старожитностей у Карнаці) були знайдені дві великі 
вапнякові статуї-колоси Ехнатона. Вони були відправлені до Ка-
їрського музею, де дістали номери Cairo J.E. 49528 та J.E. 49529. 
Надалі з 1926-го по 1937 р. розкопки продовжував французький 
єгиптолог А. Шев’є. У своїх щорічних звітах в “Annales du Ser-
vice des Antiquités d’Égypte (ASAÉ)” він описував знахідки як 
“дуже великі” та “справді незвичайні” [Chevrier 1926]. А. Шев’є 
знайшов 35 фрагментів колосів, він порівнював стиль зображен-
ня з колосами Осіріса. У ході дослідження виявлено, що статуї 
Ехнатона були відділені від колон, які згодом використовувалися 
як будівельний матеріал у постамарнські часи. А. Шев’є вказує, 
що статуї лежали лицем донизу, однак обличчя та картуші з іме-
нем Атона на руках статуї не були пошкоджені. Після знаходжен-
ня колосів, які мали прикрашати внутрішній двір храму, вчені 
намагалися встановити розташування храмового комплексу Ехна-
тона в Карнаці. Ще у другій половині XIX ст. дослідники почали 
знаходити дивні невеликі блоки на півдні від Карнацького храмо-
вого комплексу Амона. Експедицією Р. Лепсіуса в 1840-х рр. було 
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ідентифіковано та скопійовано декілька таких блоків, які мали 
розмір 52 × 26 × 24 см. Згодом ці блоки дістали назву талатати, 
що по-арабськи означає множину слова “три”, – можливо, так їх 
назвали арабські робітники, вимірюючи блоки довжиною у три 
лікті. Так чи інакше, ця назва закріпилася в науковій літературі. 
Сектор, у якому були знайдені перші талатати, був розташований 
біля IX та X пілонів Карнацького храму Амона. Стало зрозуміло, 
що блоки потрапили туди при падінні з IX пілона під час земле-
трусу. Фараон XVIII династії Хоремхеб використовував талатати 
для будівельної програми в Карнацькому храмі Амона. Розкопки 
1890-х років у Луксорському храмі показали, що великий пілон 
Рамcеса ІІ був також побудований з талататів. Д. Дарессі висунув 
гіпотезу, що сонячний храм розташовувався в Луксорі [Daressy 
1893, 4]. У 1920-х рр. талатати були знайдені в селищі Медамуді 
в 9 км від Карнака. З ХІХ ст. відомо, що ІІ пілон храму Амона в 
Карнаці та великий хол за ним, які збудував Хоремхеб, були на-
повнені тисячами талататів [Redford 1987, 66].

Невдовзі єгипетська Служба старожитностей розпочала вели-
чезну програму з вилучення талататів з будівель Хоремхеба. Ре-
конструкцією та вилученням талататів займався Г. Шев’є [Chevri-
er 1927], який обіймав посаду директора Служба старожитностей 
у Фівах з 1925-го по 1953 р. За цей час було вилучено близько 
двадцяти тисяч талататів з ІІ пілона та гіпостильної зали. Таку ж 
роботу провели з IX пілоном храму Амона в 1960-х рр. єгиптоло-
ги Р. Саад, М. Лауффрей та Ж. Голвін. Сьогодні нараховується 
близько сорока п’яти тисяч талататів. Незважаючи на таку значну 
кількість, зібрати повні сцени майже неможливо, через те що 
блоки постійно переміщали для будівництва інших споруд.

У 1975–1985 рр. розкопки храму Атона продовжував амери-
канський єгиптолог Д. Редфорд, який у 1966 р. створив проект 
“Akhenaten Temple Project” [Redford 1976] із вивчення храмового 
комплексу Ехнатона в Карнаці, в основі якого було дослідження 
талататів – блоків, з яких будувалися архітектурні об’єкти в 
період правління Ехнатона [Redford 1987]. Розкопки Д. Редфорда 
встановили розміри храмового комплексу – 210 м на північ-пів-
день і більш ніж 700 м на схід-захід, товщина стін становила 2 м, 
а висота сягала 9 м [Redford 1999, 51]. Разом з Д. Редфордом пра-
цювала Д. Гохарі, яка на основі зображень на знайдених талататах 
змогла реконструювати святкування хеб-седу в часи правління 
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Аменхотепа IV [Gohary 1992]. У 2002–2003 рр. розкопки продо-
вжував Е. Брок, однак значних знахідок вже не було. 

Рис. 7. Руїни Східного палацу в Тель-ель-Амарні
(фото автора, 2016 р.)

У 2016 р. автор цієї статті мала можливість безпосередньо 
ознайомитися з археологічними об’єктами Амарни й навколиш-
німи місцевостями і того ж року дістала дозвіл Міністерства ста-
рожитностей Єгипту на дослідження скельних гробниць в Амар-
ні. У ході проведеної археологічної розвідки в Тель-ель-Амарні 
вдалося побувати в гробницях південної та північної групи: 
“управителя і скарбничого” &wtw (AT 8), “очільника поліції” 
MaHw (AT 9), “царського писаря, наглядача двох скарбниць, на-
глядача гарему цариці Нефертіті” Mry-Ra (II), “писаря фараона й 
управителя маєтку Ехнатона” IaH-ms (AT 3), а також у царській 
гробниці фараона Ехнатона. Увага була приділена також прикор-
донним стелам (рис. 6) і залишкам основних будівель міста Ахе-
татона: двом храмам бога Атона – Pr-Itn та @wt-Itn та Великому 
царському палацу (рис. 7). 

На жаль, останні польові сезони були скасовані або перенесені 
з міркувань безпеки, що не дало можливості почати повноцінну 
роботу. Попри наявні проблеми, єгипетська влада заохочує до-
слідників зі всього світу на проведення археологічних робіт у 
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своїй країні. Щороку в Єгипті працює понад дві сотні експедицій 
з різних країн світу, але участь у цих розкопках українських фа-
хівців поки що мінімальна, втім, сподіваємося, що в майбутньо-
му ситуація зміниться.

Українські фахівці почали брати участь в археологічному до-
слідженні Єгипту в роки незалежності. У 2002 р. М. О. Тарасен-
ко (нині ст. н. с. Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського 
НАН України) брав участь у розкопках у складі Російської архео-
логічної експедиції в Гізі (Russian Archaeological Mission in Giza) 
під керівництвом Е. Ю. Кормишевої, які тривали протягом берез-
ня – травня, і виконував функції археолога, фотографа та кресля-
ра. Співробітниця Інституту археології НАН України, фаховий 
антрополог Л. Д. Козак взяла участь у дослідженнях Німецької 
археологічної експедиції в Асуані та на о. Елефантіна під керів-
ництвом проф. Д. Рауе (Freie Universität, Berlin) протягом сезонів 
2005, 2006 і 2008 рр. Дослідниця працювала у складі міжнарод-
ної групи антропологів, які вивчали поховання Старого царства.

Отже, археологічні дослідження кінця XIX ст. в Тель-ель-Амар-
ні відкрили світу новий період в історії Стародавнього Єгипту і 
надали значну джерельну базу для подальшого детального вивчен-
ня років правління фараона-реформатора Ехнатона та його най-
ближчих наступників. Важливі знахідки були також здійснені в 
Карнаці, де розташовувався храмовий комплекс бога Атона, зокре-
ма були знайдені статуї-колоси Ехнатона та талатати. Розкопки в 
Тель-ель-Амарні продовжуються, і сьогодні вона залишається голо-
вним центром археологічного дослідження Амарнського періоду.
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О. А. Заплетнюк
ІсторІя археологІчного дослІдження

пам’яток амарнського перІоду
У статті розглянута історія відкриття і подальшого археологічного 

дослідження пам’яток періоду правління єгипетського царя XVIII ди-
настії Аменхотепа IV / Ехнатона (бл. 1349–1333 рр. до н. е.), відомого в 
історичній літературі як Амарнський період – за назвою сучасного міста 
Тель-ель-Амарни в Середньому Єгипті, де сьогодні розташовані руїни 
міста Ахетатона.

Перші дослідження руїн Ахетатона були здійснені на початку XIX ст. 
Б. Дроветті, Г. Солтом, Д. Вілкінсоном, Р. Лепсіусом і А. Барсанті. Ґрун-
товні археологічні розкопки в Тель-ель-Амарні розпочалися в 1891 р. 
Протягом наступних тридцяти років єгиптологами Ф. Пітрі, Г. Карте-
ром і Н. де Г. Девісом були скопійовані важливі наративні та візуальні 
джерела. У 1912 р експедицією Л. Борхарда знайдено колекцію цар-
ських і приватних скульптурних портретів. Результатом цих досліджень 
стали відкриття періоду правління фараона-реформатора і виявлення 
основної бази археологічних джерел.

У 1920–1930-х рр. в Ахетатоні працювали експедиції під керівни-
цтвом Т. Піта, Л. Вуллі, Г. Франкфорта, Ф. Ньютона і Д. Пендлбері. З 
1977 р. по сьогоднішній день археологічну експедицію Товариства по 
дослідженню Єгипту в Тель-ель-Амарні очолює британський єгипто-
лог, професор Кембриджського університету Б. Кемп. Під його керівни-
цтвом в Амарні працювали такі дослідники, як А. Боманн, В. Мюрнейн, 
П. Роуз і А. Стівенс. У 1905–1907 рр. в Долині царів Т. Девісом були 
відкриті гробниці членів сім’ї фараона Ехнатона – Юї і Туї (KV 46), 
цариці Тії (KV 55). Там же в 1922 р. Г. Картер відкрив гробницю спад-
коємця Ехнатона – фараона Тутанхамона (KV 62).

Також важливі археологічні відкриття Амарнського періоду були 
зроблені в стародавніх Фівах (Карнак, Луксор), де Ехнатон царював 
перші шість років. У 1925 р. експедицією М. Пілле і А. Шев’є знайдено 
руїни Карнацького храмового комплексу бога Атона і фрагменти вапня-
кових статуй-колосів фараона Ехнатона. У 1975–1985 роках археологічні 
дослідження храму Атона в Карнаці проводили Д. Редфорд і Д. Гохарі. 
Сьогодні основним центром археологічного дослідження Амарнського 
періоду залишається Тель-ель-Амарна.

ключові слова: Амарнський період, Ехнатон, Тель-ель-Амарна, Єги-
пет, археологічні дослідження
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О. А. Заплетнюк
ИсторИя археологИческого ИсследованИя

памятнИков амарнского перИода
В статье рассматривается история открытия и дальнейшего археоло-

гического исследования памятников периода правления египетского царя 
XVIII династии Аменхотепа IV / Эхнатона (ок. 1349–1333 гг. до н. э.), 
названного в исторической литературе Амарнским периодом – по назва-
нию современного города Тель-эль-Амарны в Среднем Египте, где 
сегодня находятся руины города Ахетатона. 

Первые исследования руин Ахетатона были осуществлены в начале 
XIX в. Б. Дроветти, Г. Солтом, Д. Уилкинсоном, Р. Лепсиусом и А. Бар-
санти. Основательные археологические раскопки в Тель-эль-Амарне 
начались в 1891 г. В течение последующих тридцати лет египтологами 
Ф. Питри, Г. Картером и Н. де Г. Дэвисом были скопированы важные 
нарративные и визуальные источники. В 1912 г. экспедицией Л. Борхар-
да была найдена коллекция царских и частных скульптурных портре-
тов. Результатом этих исследований стало открытие периода правления 
фараона-реформатора и обнаружение основной базы археологических 
источников.

В 1920–1930-х гг. в Ахетатоне работали экспедиции под руковод-
ством Т. Пита, Л. Вулли, Г. Франкфорта, Ф. Ньютона и Д. Пендлбери. С 
1977 г. по сегодняшний день археологической экспедицией Общества 
по исследованию Египта в Тель-эль-Амарне руководит британский 
египтолог, профессор Кембриджского университета Б. Кемп. Под его 
руководством в Амарне работали такие исследователи, как А. Боманн, 
В. Мюрнейн, П. Роуз и А. Стивенс. В 1905–1907 гг. в Долине царей 
Т. Дэвисом были открыты гробницы членов семьи фараона Эхнатона – 
Юйа и Туйа (KV 46), царицы Тии (KV 55). Там же в 1922 г. Г. Картер 
открыл гробницу наследника Эхнатона – фараона Тутанхамона (KV 62).

Также важные археологические открытия Амарнского периода были 
сделаны в древних Фивах (Карнак, Луксор), где Эхнатон правил первые 
шесть лет. В 1925 г. экспедицией М. Пилле и А. Шевье найдены руины 
Карнакского храмового комплекса бога Атона и фрагменты известняко-
вых статуй-колоссов фараона Эхнатона. В 1975–1985 годах археологи-
ческие исследования храма Атона в Карнаке проводили Д. Редфорд и 
Д. Гохари. Сегодня основным центром археологического исследования 
Амарнского периода остается Тэль-ель-Амарна.

ключевые слова: Амарнский период, Эхнатон, Тель-эль-Амарна, 
Египет, археологические исследования
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The Author of the paper is offering his own reconstruction of events, 
which happened in the Eastern Mediterranean during several years after of-
ficial end of the Third Syrian War (the war between the king of Hellenistic 
Egypt – Ptolemy III Euergetes and the master of Seleukids state – Seleukos 
II Kallinikos during 246–241 BC). Firstly, an offered reconstruction is based 
on the evidences of “Chronographia” written by Eusebios from Caesarea 
and “Breviarium of Roman history from the foundation of the City” of Fla-
vius Eutropius (Euseb. I, 251; Eutrop. III, 1, 1). Together with the informa-
tion from works of Justinus, Polyaenus and Polybios, the abovementioned 
evidences specify quite long and painful fading of the military conflict be-
tween Ptolemies and Seleukids states. This process had continued during 
241/240 – 237 BC; besides, it was happening on the background of the so-
called Fratricidal War between Seleukos Kallinikos and his younger brother 
Antiochos Hierax. Particularly, after first successes in war against his 
brother, Seleukos had undertaken an unsuccessful attempt to return Ephesos, 
which belonged to Ptolemies according to the peace treaty of 241 BC. Then 
Ptolemy Euergetes gave a military help to Antiochos Hierax, with whom he 
was staying de jure in a condition of war before that. As a result, Kallinikos 
was compelled to make some territorial concessions to Egypt, in order to 
persuade Ptolemy III to break his allied relationship with Hierax. Thus, 
Seleukid king resigned Damascus and, probably, Orthosia that were his con-
solation prize gained immediately after the Third Syrian War. Besides, 
Seleukos II had unilaterally sent his father to Alexandria.

Keywords: the Third Syrian War, the Fratricidal War, Ptolemy III Euer-
getes, Seleukos II Kallinikos, Antiochos Hierax, Ephesos, Damascus
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А. Л. Зелінський
ПОСТСКРИПТУМ ДО ІІІ СИРІЙСЬКОЇ ВІЙНИ

ІІІ Сирійська війна, що велася між володарем елліністичного 
Єгипту Птолемеєм ІІІ Евергетом і царем держави Селевкідів Се-
левком ІІ Каллініком, тривала протягом 246–241 років до Р. Х.1 
Незважаючи на хаотичність та уривчастість відомих нам джерел, 
цей воєнний конфлікт досить часто опиняється в центрі уваги су-
часних науковців2. У цілому зазначена війна закінчилася на ко-
ристь Єгипту [Will 1979, 254–261; Жигунин 1980, 126–127; 
Winnicki 1989, 82–83; Gehrke 1990, 105; Beyer-Rotthoff 1993, 40, 
61–67; Hoelbl 2001, 50–51; Huss 2001, 351–352; Ager 2003, 44; 
Grainger 2010, 169–170; Grainger 2011, 65–66; Grainger 2014, 193–
194]. Зокрема, на момент завершення конфлікту у складі держави 
Птолемеїв уперше чи повторно опинилася низка іонійських по-
лісів (серед них – Ефес, Мілет3, Теос, Колофон тощо) [OGIS, 54; 

1 Оскільки всі події, згадувані в цій роботі, відбулися до Різдва 
Христового, помітка “до Р. Х.” надалі опускатиметься. У разі необхід-
ності оперування датами, що належать до періоду після Різдва Христо-
вого, біля кожної з них стоятиме помітка “п. Р. Х.”.

2 див.: [Will 1979, 246–261; Жигунин 1980, 121–131; Buraselis 1982, 
119–150; Heinen 1984, 420–421; Hammond, Walbank 1988, 303–310, 587–
600; Winnicki 1989, 78–87; Hauben 1990, 29–37; Piejko 1990, 13–27; Beyer-
Rotthoff 1993, 17–67; Ma 1999, 43–45, 49–50; Hoelbl 2001, 48–51, 71–72, 
not. 73–91; Huss 2001, 338–355; Ehling 2003, 304–313; Ладынин 2007, 
273–287; Altenmueller 2010, 27–44; Grabowski 2010, 173–180; Grainger 
2010, 153–170; Grainger 2014, 186–194, 228–229, not. 1–31; Johstono 
2012, 151–206; van Oppen de Ruiter 2015a, 71–115; Chrubasik 2016, 67–
69, 247–252; Burstein 2016, 77–86; Coşkun in print, passim]. Наведені ро-
боти суттєво різняться між собою за їхньою науковою цінністю. Проте 
здійснення їхнього загального історіографічного аналізу виходить за 
рамки проблеми, порушеної на сторінках цієї публікації.

3 Стосовно сумнівів щодо завоювання Птолемеєм ІІІ Мілета (див.: 
[Holleaux 1921, 91, not. 1; Bagnall 1976, 76; Rigsby 1996, 173; Huss 2001, 
431–432; Labuff 2010, 49, not. 91]). Натомість я не можу погодитися з 
дослідниками, котрі відносять до числа іонійських завоювань Евергета 
Магнесію-на-Меандрі [Beyer-Rotthoff 1993, 75; пор.: Metcalfe 2005, 33, 
not. 77]. Свідчення Полієна і Євсевія, котрі зазвичай наводяться задля 
підтвердження цієї точки зору [Polyaen. II, XXVII, 1–2; Euseb. Chron. I, 
251], видаються розпливчастими і неоднозначними [див.: Metcalfe 2005, 
33, not. 77]. Тоді як рішення громадян проселевкідської Смирни про 



Постскриптум до ІІІ Сирійської війни

The Oriental Studies, 2017, № 77                                                                  27

P. Haun. 6; P. Bour. 6; Polyb. V, 35; XVI, 15; Euseb. Chron. (ed. A. 
Schoene), I, 251; Robert 1974, 183–184; Bagnall 1976, 169–172, 
175; Winnicki 1989, 83; Beyer-Rotthoff 1993, 47, 54, 80 Anm. 303; 
219–220; Ma 1999, 44–49; Hoelbl 2001, 72, not. 88; Metcalfe 2005, 
32, 34, not. 83; Grainger 2010, 169; Johstono 2012, 182, not. 46; 
Meadows 2013, 1–16; Chrubasik 2016, 68, not. 7, 74], а також де-
кілька важливих опорних пунктів, розташованих по обох бере-
гах Геллеспонту [OGIS, 54; 88; SEG, 36, 1256; SIG, 502; P. Teb. 8; 
P. Haun. 6; P. Bour. 6; Teles, f23; Polyb. V, 34; P. Trog. Prol. XXVII; 
Liv. XXXI, 16; Rostovtzeff 1940, 207–208; Habicht 1970, 122; Bag-
nall 1975, 168–180; Bagnall 1976, 160–168; Will 1979, 261; Gauthier 
1979, 76–89; Şahin 1984, 5–8; Beyer-Rotthoff 1993, 47–48, 220; Co-
hen 1995, 157–159; Rigsby 1996, 140–142; Ma 1999, 45; Hoelbl 
2001, 50–51; Huss 2001, 347–349, 373, Anm. 9, 433–434; Huss 2011, 
171–173; Цветкова 2008, 226–229; Grainger 2010, 166–169; Grain-
ger 2011, 65–66; Grainger 2014, 193–194; Grabowski 2013, 69–70; 
Pelev 2015, 61]4.

Але з результатами ІІІ Сирійської війни не все так просто, як 
здавалось би на перший погляд. Поряд з явними здобутками 
Птолемей ІІІ під час зазначеного конфлікту зазнав і деяких тери-
торіальних втрат. Серед таких втрат насамперед слід назвати си-
рійський дамаск і фінікійську Ортосію. Як можна судити з тра-
диційно уривчастих свідчень античних наративів, обидва міста 
потрапили до рук Селевка ІІ під час наступу, здійсненого ним на 
територію птолемеївської Сирії приблизно у 243/242 році (Just. 
XXVII, 2). У ході контрнаступу, проведеного птолемеївськими 
військами у 242 році (Just. XXVIII, 2), було здійснено спробу по-
вернути дамаск і Ортосію шляхом облоги; проте у 242/241 році, 
напередодні укладання миру, супротивник спромігся її зняти 
(Euseb. Chron. I, 251). Таким чином, обидва міста стали своєрід-
ним утішальним призом переможеному Селевкові (пор.: [Beyer-
Rotthoff 1993, 39; Huss 2001, 351; Cohen 2006, 211–212, 242–243; 
Grainger 2010, 168, 190]). Подібний стан речей не лише мав стати 
встановлення копії їхньої угоди з Магнесією-біля-Сипілу в Магнесії-
на-Меандрі, прийняте ними наприкінці 240-х років [OGIS, 229; пор.: 
Rigsby 1996, 95–105, 179], на мою думку, цілком промовисто вказує на 
збереження останньої за Селевкідами.

4 Мною перераховано лише ті територіальні надбання Евергета, ко-
трі матимуть значення у зв’язку з цим дослідженням.
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природним підґрунтям для вибуху подальшого воєнного конфлік-
ту між двома елліністичними монархіями5, а й повинен був спри-
чинити до дуже тривалого й болісного процесу реального зами-
рення, котрий розпочався після офіційного припинення війни6.

Яскравим підтвердженням останнього положення можуть 
бути два джерельні свідчення, котрі, так би мовити, впритул при-
лягають до подій ІІІ Сирійської війни, проте не вкладаються в її 
хронологічні рамки. Аналіз відповідних текстів дав мені змогу 
прийти до висновку про існування між ними тісного взаємо-
зв’язку і про поступовий характер ущухання єгипетсько-сирій-
ського конфлікту, котре зайняло близько чотирьох років після 
офіційного замирення7.

Перше свідчення міститься у хроніці Євсевія Кесарійського і 
стосується початку т. зв. Братовбивчої війни, що спалахнула між 
Селевком Каллініком і його рідним молодшим братом: Антіо-
хом Гієраксом фактично одразу після укладання миру між дер-
жавами Птолемеїв і Селевкідів: “…за його [Селевка] життя так 
сталося, що його молодший брат Антігон [тобто Антіох] відмо-
вився прийняти наявний стан речей і спробував узяти владу. 
Антігонові допомагав Александр – брат його матері Лаодіки, 
котрий управляв містом Сардам. …Селевк виграв битву в Лідії, 
але не зміг заволодіти Сардами або Ефесом, котрим управляв 
Птолемей. Згодом Селевк бився у другій битві проти Мітрідата 
в Каппадокії, де 20 тисяч його воїнів були вбиті варварами, а 
сам він втратив своє життя8. …Антігон, брат Селевка, поширив 

5 Таким конфліктом стала IV Сирійська війна (221–217 роки) (див.: 
[Grabowski 2010, усюди; Grainger 2010, 195–218; Grainger 2015, 23–40]).

6 При цьому слід мати на увазі, що саме укладання миру значною 
мірою було вимушеним як для Селевка Каллініка, так і для Птолемея 
Евергета. Перший опинився на порозі міжусобної війни зі своїм молод-
шим братом, Антіохом Гієраксом (див. нижче), другий – перед лицем 
тривалого голоду, що охопив Єгипет унаслідок кількарічного періоду 
низьких розливів Нілу (див. прим. 20).

7 У цьому зв’язку варто згадати, що Й. дройзен інтуїтивно датував за-
вершення ІІІ Сирійської війни 239 роком [дройзен 1995, 256, 270–271].

8 Імовірно, мається на увазі поразка Селевка в битві при Анкірі (див. 
прим. 14), після якої справді ходили чутки про його смерть [P. Trog. 
Prol. XXVII; Just. XXVII, 2; Plut. Reg. et Imp. XXXIV; idem, De Frat. 15; 
idem, De Sollert. 22; Polyaen. IV, IX, 6].
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свою владу на Велику Фригію й обклав її жителів поборами. 
Потім він відрядив стратегів з військом проти Селевка. Але 
його зрадили власні союзники-варвари9. Він втік з нечислен-
ними прибічниками до Магнесії10. Наступного дня він знову 
вступив у бій і переміг, отримавши допомогу від Птолемея. 
Після цього він одружився на дочці Зіела11” ([Euseb. Chron. I, 
251])12.

У вищенаведеному уривку згадуються битви в Лідії та при 
Анкірі, котрі, скоріше за все, датуються відповідно 240 і 240/239 
(або 239/238) роками [Bickerman 1943–1944, 78; Will 1978, 75, 
not. 16; Will 1979, 295; Heinen 1984, 423; Huss 2001, 362; Ager 
2003, 45; Virgilio 2003, 70–71; Габелко 2006, 498; Балахванцев 

9 Я схиляюся саме до такого варіанта прочитання цього фрагмента 
(альтернативний варіант: “Але власні прибічники видали його варва-
рам”) з огляду на існування близького до нього проходу в Юстина [Just. 
XXVII, 2, 11].

10 Під Магнесією може матися на увазі або Магнесія-на-Меандрі, 
або Магнесія-біля-Сипілу [Chrubasik 2016, 250–252; пор.: Metcalfe 2005, 
33, not. 77]. З огляду на згадку про підтримку, надану Гієраксу Птоле-
меєм ІІІ, я схиляюся до першого з двох вищезгаданих варіантів, оскіль-
ки Магнесія-на-Меандрі безпосередньо межувала з єгипетськими 
володіннями в Іонії [пор.: Chrubasik 2016, 251–252].

11 Тобто союзного Птолемеєві (див. нижче) царя Віфінії (пор.: 
[Habicht 1972, 394–397]). дуже детальну, хоча й небезспірну, рекон-
струкцію стосунків між Антіохом Гієраксом і Зіелом зробив О. Л. Га-
белко [Габелко 2006, 225–227], котрий, зокрема, схильний датувати 
зазначений шлюб 235 роком [Габелко 2006, 498–502].

12 Про війну між Каллініком і Гієраксом див.: [AD, 237a; 234a; 229a; 
Just. XXVII, 2–3; XLI, 4; P. Trog. Prol. XXVII; Strab. XVI, II, 14; Plut. 
Reg. et Imp. XXXIV; idem, De Frat. 15; idem, De Sollert. 22; Polyaen. IV, 
IX, 6; XVII; VIII, LXI; Athen. XIII, 577f; 593e]. З приводу різноманітних 
(часом занадто сміливих) інтерпретацій, припущень і відвертих фанта-
зій, зроблених науковцями у зв’язку із зазначеним конфліктом, (див.: 
[Bickerman 1943–1944, 76–78; Bengtson 1971, 24–25; Will 1978, 65–78; 
Will 1979, 294–301; Жигунин 1980, 134–138; Beyer-Rotthoff 1993, 74–76; 
Mitchell 1993, 20–22; Сапрыкин 1996, 53, 58–60; Ma 1999, 45–46; Huss 
2001, 362–363; Boiy 2004, 150–152; Grainger 2010, 176–181; Grainger 
2014, 194–195; Балахванцев 2015, 8–9; Балахванцев 2018, 211–214; 
Chrubasik 2016, 73–81, 250–252; Coşkun in print, passim].
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2015, 9; Балахванцев 2017, 216, 299; Chrubasik 2016, 74–7613]14. 
Таким чином, останній зі згаданих Євсевієм епізодів, пов’язаний 
з отриманою Гієраксом допомогою від Птолемея, має припадати 
на 238 рік. В усякому разі, з моменту між блискучою перемогою 
над Каллініком і втечею Гієракса до Магнесії мав пройти доволі 
тривалий проміжок часу, необхідний для обкладання податками 
населення Великої Фригії, спростування чуток про загибель Се-
левка і відрядження проти нього повноцінного війська. Також 
варто зазначити, що й невдала операція із захоплення Ефеса ка-
тегорично не вписується в канву ІІІ Сирійської війни. до того ж 
згадка про неї стилістично являє собою невід’ємну частину роз-
повіді про першу сутичку між братами.

друге свідчення ми знаходимо у творі римського історика IV 
століття по Р. Х. Флавія Євтропія [Banchich 2007, 309] “Бревіарій 
від заснування міста”. У цій книзі під 237 роком (див. прим. 16) 
міститься наступне повідомленння: “…після закінчення Пуніч-
ної війни, котра тривала 23 роки15, римляни, вже маючи блискучу 
славу, відправили послів до Птолемея, царя Єгипту, з пропозиці-
єю допомоги, оскільки цар Сирії Антіох пішов на нього війною. 
Той висловив вдячність римлянам, але допомоги не прийняв. Бо 
війну вже було закінчено” [Eutrop. III, 1, 1]16.

У сучасній історіографії побутують три основні погляди на 
розповідь Євтропія. На думку низки науковців, у ній ідеться про 
допомогу, запропоновану римлянами Птолемеєві з огляду на 
ІІІ Сирійську війну; при цьому під “царем Антіохом” зазначені 
дослідники, як правило, розуміють Селевка ІІ (див.: [Hoelbl 2001, 

13 Я дуже вдячний А. С. Балахванцеву, котрий люб’язно надав мені 
змогу ознайомитися з рукописом докторської дисертації, підготованої 
ним до захисту.

14 З приводу інших варіантів датування зазначених подій див.: [Allen 
1983, 34, 197–199; Mitchell 1993, 20; Grainger 2010, 176; Grainger 2014, 
195; Coşkun in print, passim; пор.: Ma 1999, 46; Erickson 2009, 162].

15 Йдеться про І Пунічну війну, котра закінчилась у 241 році (див., in 
print passim: [Lampela 1998, 53; Rankov 2011, 149–166]).

16 За словами Євтропія, одночасно із зазначеним посольством від-
бувся візит до Риму сиракузького царя Гієрона ІІ, котрий припадав на 
період консульства Луція Корнелія Лентула і Фульвія Флакка [Eutrop. 
III, 1, 2; 2], тобто на 237 рік [Бикерман 1976, 215].
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54; пор.: Huss 2001, 367–368; Eckstein 2008, 202]). У свою чергу, 
їхні опоненти вважають, що пізньоримський письменник перека-
зав псевдо-історичну традицію, котра виникла значно пізніше 
середини ІІІ століття; при цьому вони наголошують як на не-
можливості активного римського втручання у східносередземно-
морські справи одразу після закінчення виснажливого воєнного 
протистояння з Карфагеном (див. прим. 15), так і на безглуздості 
відповідної пропозиції, буцімто, зробленої римським посоль-
ством через кілька років після завершення ІІІ Сирійської війни 
(див., н-д: [Holleaux 1921, 75–76; Winnicki 1989, 82; пор.: Lampela 
1998, 49, not. 119; Huss 2001, 367–368; Eckstein 2008, 202]). На-
решті, існує й третя точка зору, згідно з якою вищезгадане по-
сольство з берегів Тибру справді було, проте воно обмежилося 
формальним виразом вдячності за проримський нейтралітет, ви-
явлений Єгиптом під час І Пунічної війни [Lampela 1998, 52–56; 
Huss 2001, 367–368; Eckstein 2008, 202]17.

до недавнього часу я був схильний пов’язувати римське по-
сольство з безпосереднім контекстом ІІІ Сирійської війни [Зе-
линский 2017, 157]. Проте серйозна конструктивна критика цієї 
позиції, висловлена деякими колегами в ході роботи наукової 
конференції “Эллинистический мир и Рим: контакты и конфлик-
ты” (Москва, 2–3 грудня 2016)18, змусила мене заново проаналі-
зувати зміст відповідного фрагмента. Зокрема, я прийшов до ви-
сновку про необхідність його поєднання з вищенаведеним урив-
ком із “Хроніки” Євсевія, а також долучення декількох інших 
античних наративів19.

Перш за все варто зазначити, що, згідно з розповіддю Юстина, 
Евергет, завершуючи ІІІ Сирійську війну, уклав угоду про припи-
нення воєнних дій лише із Селевком ІІ [Just. XXVII, 2]. Таким чи-
ном, Антіох Гієракс, котрий на той момент мав статус братового 

17 Стосовно єгипетського нейтралітету часів І Пунічної війни і його 
відверто проримського характеру (див.: [App. Sic. I; Ager 1996, 109–110; 
Зелинский 2017, 155–163]).

18 Особливо я вдячний за зауваження й міркування, висловлені з 
цього приводу А. С. Балахванцевим (Москва), А. В. Васильєвим (Санкт-
Петербург) і О. Л. Габелком (Москва).

19 Водночас я не бачу будь-яких підстав, що спонукали б римських 
письменників до вигадування історії про посольство, якого насправді 
не було.
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співправителя [Just. XXVII, 2], de jure залишався у стані війни з 
Єгиптом. Проте, якщо вірити Євсевію і тому ж таки Юстину, мо-
лодший син Лаодіки вирішив за краще проігнорувати вищевказану 
ситуацію і кинути виклик своєму старшому братові (див. прим. 12).

Після перемоги, здобутої над Гієраксом у Лідії (див. вище), 
Селевк почував себе настільки упевнено, що вирішив не лише 
заволодіти головним братовим оплотом – Сардами, а й, усупереч 
укладеній з Єгиптом угоді, повернути собі втрачений під час 
ІІІ Сирійської війни Ефес (див. вище). Схоже на те, що Каллінік 
справді мав підстави сподіватися на успішне завершення вищез-
гаданої авантюри. По-перше, уся увага Птолемея ІІІ, ймовірно, 
була зосереджена на внутрішніх проблемах, пов’язаних з пер-
спективою третього поспіль неврожайного року в Єгипті20. По-
друге, залога Ефеса значною мірою складалася з набраних 
єгипетським стратегом та Евергетовим родичем Птолемеєм Ан-
дромахом [P. Haun. 6]21 найманців із фракійської Кипсели [Grainger 
2010, 167]22; тоді як останнє місто свого часу висловило безумов-
ну лояльність щодо Селевкового батька Антіоха ІІ [Polyaen. IV, 
XVI; пор.: Avram 2003, 1205–1206, 1210–1211]. Однак, як видно зі 

20 Звичайно, за умови, що битва братів Селевкідів у Лідії (див. вище) 
і початок третього неврожайного року в Єгипті [P. Edfou, 8; OGIS, 56; 
пор.: Панов 2017, 310, прим. 222] припадали на 240 рік. Як правило, не-
врожайний період у Єгипті, зафіксований у Канопському декреті (бере-
зень 238 року) та одному з папірусів Едфу, датується 247–245 роками 
(див., н-д: [Bonneau 1971, 126–130; Łukaszewicz 1996, 91–98; Huss 2001, 
374–375; Manning 2003, 86, not. 108; Ладынин 2005, 234–238; Grabowski 
2010, 183]). Проте відсутність будь-яких згадок про голод у нещодавно 
відкритому Александрійському синодальному декреті, датованому 
груднем 243 року [El-Masry et al. 2012, усюди], спонукає до перенесен-
ня зазначеного катаклізму на період між 242/241 і 240/239 роками. Тоб-
то на проміжок часу, окреслений появою, відповідно, Александрійського 
і Канопського декретів.

21 З приводу різних варіантів ідентифікації цієї доволі загадкової по-
статі (див.: [Momigliano, Fraser 1950, 107–118; Will 1979, 237–238; Жи-
гунин 1980, 101–112; Buraselis 1982, 124–141, 173–174; Hammond, Wal-
bank 1988, 588–592; Ravazzolo 1996, 123–143; Huss 1998, 238, 241–250; 
Kosmetatou 2004, 24–29; Ogden 2008, 376–379; Mueller 2009, 96–97; van 
Oppen de Ruiter 2015b, 470–471; Criscuolo 2017, 6, not. 26]).

22 Стосовно перебування фракійських найманців у птолемеївському 
Ефесі див.: [Athen. XIII, 593a–b; Büjükkolancı, Engelmann 1991, 140–142].
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слів Євсевія, ні Сард, ні Ефеса Селевкові узяти не вдалося. Що-
правда, під час облоги останнього загинув Птолемей Андромах – 
убитий повсталими проти нього фракійськими найманцями 
[Athen. XIII, 593a–b; P. Haun. 6; P. Bour. 6; пор.: Oikonomides 1984, 
148–150; Grainger 2010, 167].

Поки Каллінік розпорошував свої сили, його брат встиг зару-
читися допомогою їхнього спільного швагра Мітрідата ІІ Пон-
тійського (пор.: [Euseb. Chron. I, 251; Just. XXXVIII, 5; Seibert 
1967, 58; Will 1979, 259; Жигунин 1980, 120–121; Heinen 1984, 
426; Winnicki 1989, 86 Przyp. 38; Сапрыкин 1996, 59–61; Grainger 
2014, 191; Grainger 2017, 44]) і перетягти на свій бік частину га-
латських племен [Just. XXVI, 2–3; Euseb. Chron. I, 251]. Наслід-
ком стала поразка старшого з братів у битві при Анкірі (див. 
прим. 8, 14). Навіть зрада галатами Гієракса (див. прим. 9) мало 
чим допомогла Селевкові. Обурений підступністю останнього, 
Птолемей вирішив піти на зближення з молодшим Селевкідом. У 
результаті він надав Гієраксові допомогу проти галатів і сприяв 
його союзу зі своїм малоазійським партнером – віфінським ца-
рем23 Зіелом24. По суті, ці дії єгипетського володаря можна розці-
нити як формальне укладення мирної угоди з Антіохом, котрий 
на той момент, вірогідно, вже прийняв царський титул (див.: [Ma 
1999, 45; Huss 2001, 363; Erickson 2009, 161–165; Grainger 2014, 
194–195; Chrubasik 2016, 73–74, 90–101])25.

Приблизно в цей же час на береги Нілу прибуло римське по-
сольство, котре від імені республіки справді збиралося посильно 
віддячити Птолемеєві за приязну позицію, зайняту Єгиптом під 

23 А. С. Балахванцев уважає, що це був другий шлюб Гієракса, одру-
женого раніше на дочці каппадокійського династа Аріарамна (Аріамена) 
[Балахванцев 2018, 132]. Проте з огляду на юний вік молодшого з братів 
Селевкідів – у 238 році йому було приблизно 18 (пор.: [Just. XXVII, 2; 
Ogden 1999, 131]) – я сумніваюсь у доцільності висновку, зробленого 
російським дослідником.

24 Стосовно союзницьких відносин між Птолемеєм ІІІ і Зіелом (див.: 
[Rigsby 1996, 118–121, № 11]).

25 додатковим аргументом на користь царського статусу Гієракса 
може бути згаданий Плутархом пурпуровий плащ, який той носив од-
разу після переможної битви при Анкірі ([Plut. Reg. et Imp. XXXIV; 
idem, De Frat. 15], а також – проблематичний у плані датування анекдот, 
переданий Полієном [Polyaen. IV, XVII]).
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час І Пунічної війни. З огляду на постійні контакти із союзними 
грецькими полісами, розташованими в Південній Італії та на Си-
цілії (пор.: [Rigsby 1996, 147–152; Lampela 1998, 54–55; Rankov 
2011, 151–164; Зелинский 2017, 157–158], і певною мірою на 
власні торговельні зв’язки із самими елліністичними монархіями 
[Plut. Arat. 12; пор.: Lampela 1998, 55] римляни були непогано 
обізнані із загальною ситуацією у Східному Середземномор’ї26. 
Відповідно, вони, безперечно, знали як про попередню відсут-
ність мирної угоди між Птолемеєм ІІІ та Антіохом Гієраксом, так 
і про неможливість останнього адекватно “віддячити” Риму за 
пропозицію чи навіть надання військової допомоги, скерованої 
проти нього. Можливо, до берегів Тибру навіть долетіли хибні 
чутки про загибель Селевка ІІ в битві при Анкірі (див. прим. 8), 
наслідком чого стало йменування Антіоха царем Сирії (див. 
вище). Проте, оскільки останню інформацію про малоазійські 
справи римляни, скоріше за все, отримали від учасників других 
панеллінських Асклепій, що відбулися пізньою весною 238 
року27, вони не могли знати про мирну угоду і союз, укладені 
ближче до кінця цього року між Евергетом і Гієраксом. Таким 
чином, як пропозиція римських послів, так і реакція на неї з боку 
александрійського володаря цілковито відповідають загальному 
перебігу подій, що мали місце на початку 230-х років у середзем-
номорському регіоні.

26 Зокрема, свідченням на користь римської обізнаності в малоазій-
ських справах може бути лист, надісланий квіритами до Селевка ІІ чи 
ІІІ з пропозицією дружби в обмін на пільги для підвладного Селевкідам 
Іліону [Suet. V, 25; Pejko 1991, 34–35; пор.: Huss 2001, 367F, Anm. 103; 
Grainger 2002, 10–11; Eckstein 2008, 31]. Стосовно сумнівів щодо автен-
тичності зазначеного листа (див.: [Holleaux 1921, 46–60; Bengtson 1955, 
460–462; Will 1979, 296; Lampela 1998, 248–249]).

27 Про коські Асклепії див.: [Rigsby 1996, 106–153]. Прийняте мною 
датування перших панеллінських Асклепій 242 роком базується на хро-
нологічних викладках Ю. М. Кузьміна [Кузьмин 2013, 14, прим. 13, 33, 
прим. 34]. У разі ж правильності більш поширеного датування перших 
Асклепій 241 роком (див.: [Bengtson 1955, 459; Rigsby 1996, 107; Burase-
lis 2004, 15; Paschidis 2007, 368]), останні новини з Малої Азії могли по-
трапити до Італії разом з коськими феорами, котрі у 238 році сповіщали 
елліністичний світ про організацію наступних агонів, присвячених 
Асклепію (пор.: [Rigsby 1996, 121–124, № 12]).
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На завершення залишилося додати кілька слів про наслідки 
ефеської авантюри Селевка. Гадаю, що Каллінік за будь-яку ціну 
був готовий залагодити спровокований ним конфлікт і умовити 
Евергета розірвати союзницькі стосунки з Гієраксом. Тим більше 
що останній спробував поширити свій вплив навіть на Месопо-
тамію. Так, ми знаємо про заворушення, котре, згідно зі свідчен-
ням місцевих астрономічних щоденників, розпочалося в червні 
238 року у Вавилоні [AD, 237a; 234a; Boiy 2004, 150; Boiy 2010, 
9; Балахванцев 2015, 7, 9; Балахванцев 2017, 216, 372–373; пор.: 
Grainger 2010, 178]. Воно, безперечно, було пов’язане з появою 
за Тавром війська, надісланого туди Антіохом ще до інциденту з 
галатами [Euseb. Chron. I, 251]. Згодом, упевнений у безпеці сво-
го малоазійського домену, Гієракс28, ймовірно, у 1-й половині 
237 року, особисто очолив військову експедицію до Північної 
Месопотамії. Там, бувши пораненим у битві проти власних 
близьких родичів Ахея та Андромаха29, Антіох завдяки військо-
вій хитрості зумів зберегти значну частину своєї армії ([P. Trog. 
Prol. XXVII; Polyaen. IV, XVII])30 і повернутися до Малої Азії 
(див. нижче).

Поки Ахей і Андромах намагалися поставити переможну 
крапку у Братовбивчій війні, Селевк вів переговори з Птолемеєм 
про укладення ще однієї угоди, котра певною мірою перегляда-
ла умови попереднього мирного договору. Як можна судити з 
подальших подій, Каллінік не лише повернув Евергету відібрані 

28 Згідно із запропонованою мною реконструкцією подій, ця впевне-
ність базувалася на союзі з Птолемеєм Евергетом.

29 Імовірно, у цьому разі йдеться про братів матері Каллініка і Гіє-
ракса, Лаодіки І, котрі, подібно до неї й згадуваного вище Александра 
були синами Ахея-старшого пор.: [Polyb. IV, 51; Woerrle 1975, 59–88; 
Ogden 1999, 131–132; D’Agostini 2013, 87–106].

30 Я згоден з точкою зору, яку незалежно один від одного висловили 
А. С. Балахванцев і дж. Грейнджер, стосовно недоцільності датування 
месопотамського епізоду початком 220-х років, коли Антіох Гієракс був 
змушений вести запеклу боротьбу з Атталом І Пергамським; при цьому 
з огляду на дуже насичений малоазійський період Братовбивчої війни 
(див. вище) я не бачу можливості віднести його на кінець 240-х років, 
як це роблять обидва дослідники [Балахванцев 2015, 8–10; Балахванцев 
2018, 211–214; Grainger 2015, 58].
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в нього дамаск і, ймовірно, Ортосію31, а й остаточно відступив 
на північ від річки Елевтеру. Як неодноразово стверджував 
дж. Грейнджер, на такий стан речей вказують події, пов’язані з 
воєнною інтерлюдією до IV Сирійської війни (див. прим. 5). Зо-
крема, англійський дослідник переконливо продемонстрував, що 
на момент першої спроби вторгнення селевкідських військ на 
птолемеївську територію, здійсненої у 221 році, дамаск мав бути 
за передовою лінією птолемеївської оборони [Grainger 1991, 95; 
Grainger 2010, 209–212; Grainger 2015, 10–11, 36; пор.: Hoelbl 2001, 
130; Grabowski 2010, 163, 281]32.

У свою чергу, Птолемей ІІІ в обмін на вищевказану поступку 
відмовив у союзницькій підтримці Антіоху Гієраксу. Зокрема, 
Юстин, розповідаючи про обставини смерті молодшого з братів 
Селевкідів, котрий загинув у 227 році ([Euseb. Chron. I, 253; пор.: 
Grainger 2010, 181], говорить про Евергета як про Антіохового 
ворога [Just. XXVII, 3]). Оскільки ж остаточна провина за необ-
хідність вищезгаданої територіальної поступки лягла на Андро-
маха, котрий дозволив обдурити себе Гієраксові [Polyaen. IV, 
XVII], цей близький царський родич (див. прим. 29) був відправ-
лений до Єгипту як односторонній гарант дотримання Селевком 
прийнятих на себе мирних зобов’язань (пор.: [Polyb. IV, 51])33.

Проте ця, здавалось би, перемога єгипетської дипломатії зре-
штою обернулася для третього александрійського володаря тери-

31 Поблизу від Ортосії було знайдено монети, що належали як Пто-
лемею ІІІ Евергету, так і його синові Птолемею IV Філопатору [Cohen 
2006, 212, not. 3].

32 Варто зазначити, що сам дж. Грейнджер, незважаючи на вищена-
ведені власні висновки, ухиляється від визначення обставин переходу 
дамаска назад – від Селевка до Птолемея [Grainger 2010, 190]. Справа в 
тому, що сама ідея післявоєнної сутички між Евергетом і Каллініком є 
неприйнятною для англійського дослідника, оскільки подібний стан ре-
чей суперечить його генеральній концепції однієї війни протягом одного 
царювання (пор.: [Grainger 2010, усюди; Grainger 2014, усюди; Grainger 
2015, 23–40, 98–129]).

33 Щодо інших міркувань стосовно обставин, через які Андромах 
опинився в єгипетському полоні, (див.: [Bouché-Leclercq 1903, 276, 298; 
Will 1979, 314–315; Beyer-Rotthoff 1993, 73, Anm. 257; Huss 2001, 390, 
Anm. 27; Grainger 2010, 181; Grainger 2015, 58 (з іншою точкою зору); 
Chrubasik 2016, 104 not. 137; Балахванцев 2017, 211–212]).
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торіальними втратами. Миттєвою реакцією недооціненого Гіє-
ракса на зраду єгипетського союзника стало зайняття ним низки 
нещодавно здобутих Евергетом форпостів на азійському березі 
Геллеспонту на чолі з Птолемаїдою/Ларисою34, а також розташо-
ваної на Херсонесі Фракійському Лісімахії. На цю обставину 
вказують монети молодшого Селевкіда, котрі карбувалися в міс-
тах зазначеного регіону, починаючи із середини 230-х років 
[Cohen 1995, 83; Цветкова 2008, 228; Chrubasik 2016, 77, 100, 113, 
115; пор.: Ma 1999, 45; Paunov 2015, 271].

Також, скоріше за все, згодом під владу Гієракса потрапили й 
два іонійські міста – Теос і Колофон. Як відомо, зазначені полі-
си, котрі у 241 році перебували у складі держави Птолемеїв 
[Robert 1974, 183–184; також див. вище], на початку 220-х років 
опинилися під владою пергамського царя Аттала І [Polyb. V, 77; 
Бенгтсон 1982, 275; Ma 1999, 46; Huss 2001, 432; Chrubasik 2016, 
83; пор.: Allen 1983, 44–59; Metcalfe 2005, 34, not. 83]. Останній 
же у відомих нам джерелах виступає як запеклий і послідовний 
ворог Антіоха Гієракса [OGIS, 271; 274–275; 278–280; Euseb. 
Chron. I, 253; пор.: P. Trog. Prol. XXVII; Just. XXVII, 3], тоді як не 
існує ніяких вказівок на воєнні сутички між Пергамом і Єгип-
том35. Отже, Теос і Колофон могли потрапити до Аттала лише від 
молодшого з братів Селевкідів, котрий, у свою чергу, за невідо-
мих обставин відібрав їх у Евергета36.

34 Вже в добре відомому списку дельфійських теородоків, датовано-
му 230–220 роками (пор.: [Cohen 1995, 124, not. 3]), зазначене місто зно-
ву вказується під своєю автентичною назвою [Plassart 1921, 48; Cohen 
1995, 157–159; пор.: Grabowski 2013, 70].

35 У сучасних наукових колах скоріше побутує думка, згідно з якою 
в зазначений період Аттал І був другом і союзником Птолемея Евергета 
(див.: [Heinen 1984, 429–431; Beyer-Rotthoff 1993, 76–80; Hoelbl 2001, 54; 
Huss 2001, 363–364; Grainger 2010, 181–184]); з чим я все ж таки не 
можу погодитися.

36 Також я готовий припустити, що у проміжок часу між 235/234 і 
232/231 роками сили Гієракса, розташовані в сусідній Магнесії-на-
Меандрі (див. прим. 3), вели регулярні воєнні дії проти птолемеївського 
Мілета (див. вище). Так, у разі слушності датування, запропонованого 
М. Вьоррле і підтриманого низкою дослідників, саме протягом ви-
щевказаного періоду посаду мілетського епонімного чиновника, стефа-
нефора пор.: [Sherk 1992, 229–232], символічно виконував бог Аполлон 
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Таким чином, Птолемей ІІІ хоча й повернув собі територію, 
що входила до складу його держави на початку царювання (див. 
вище), але зробив це ціною бодай часткової втрати декількох те-
риторіальних надбань часів ІІІ Сирійської війни37. до того ж у 
цьому епізоді третій александрійський володар уперше проде-
монстрував характерну для нього й надалі союзницьку ненадій-
ність, що, зрештою, не могло не призвести до формування 
негативного політичного реноме держави Птолемеїв (пор.: [Зе-
лінський 2003, 67–72; Зелінський 2010, 433–434]). Повертаючись 
же до перших рядків цієї наукової розвідки, можна зазначити, що 
добре відомий вислів “війну легко розпочати, але важко закінчи-
ти” не завжди буває слушний. Іноді війні важко покласти край 
навіть після її офіційного закінчення.
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А. Л. Зелінський
ПОСТСКРИПТУМ ДО ІІІ СИРІЙСЬКОЇ ВІЙНИ

Автор статті пропонує власну реконструкцію подій, що відбувалися 
у Східному Середземномор’ї упродовж кількох років після офіційного 
завершення ІІІ Сирійської війни (вищезгадана війна тривала протягом 
246–241 років до Р. Х. між царем елліністичного Єгипту – Птоле-
меєм ІІІ Евергетом і володарем держави Селевкідів – Селевком ІІ Кал-
лініком). Насамперед, пропонована реконструкція базується на основі 
поєднання свідчень “Хроніки” Євсевія Кесарійського і “Бревіарія від 
заснування міста” Флавія Євтропія (Euseb. Chron. I, 251; Eutrop. III, 1, 
1). Зазначені свідчення, у поєднанні з інформацією, що міститься у 
творах Юстина, Полієна і Полібія, вказують на дуже поступове та бо-
лісне вщухання воєнного конфлікту між державами Птолемеїв і Се-
левкідів. Цей процес тривав протягом 241/240–237 років до Р. Х.; до 
того ж він відбувався на фоні так званої Братовбивчої війни, що велася 
між Селевком ІІ Каллініком і його молодшим братом Антіохом Гієрак-
сом. Зокрема, Селевк під впливом перших успіхів у війні проти свого 
брата здійснив невдалу спробу повернути собі Ефес, котрий відійшов 
до Птолемеїв згідно з мирною угодою 241 року до Р. Х. У відповідь 
Птолемей Евергет надав військову підтримку Антіоху Гієраксу, з яким 
він до цього перебував de jure у стані війни. У результаті Каллінік був 
змушений зробити територіальні поступки на користь Єгипту, щоб 
умовити Птолемея ІІІ розірвати союзницькі відносини з Гієраксом. 
Так, селевкідський цар відмовився від сирійського дамаска і, ймовір-
но, від фінікійської Ортосії, котрі були його своєрідним утішливим 
призом, здобутим під час ІІІ Сирійської війни. Окрім цього, Селевк ІІ 
в односторонньому порядку відправив до Александрії свого дядька і 
тестя Андромаха, котрий мав стати гарантом виконання володарем 
держави Селевкідів його нових забов’язань. Як відомо, цей царський 
родич перебував у єгипетському почесному полоні аж до 220 року 
до Р. Х.

Ключові слова: ІІІ Сирійська війна, Братовбивча війна, Птолемей 
ІІІ Евергет, Селевк ІІ Каллінік, Антіох Гієракс, Ефес, дамаск
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А. Л. Зелинский
ПОСТСКРИПТУМ К III СИРИЙСКОЙ ВОЙНе

Автор статьи предлагает собственную реконструкцию событий, про-
исходивших в Восточном Средиземноморье в течение нескольких лет 
после официального окончания III Сирийской войны (вышеупонянутая 
война велась на протяжении 246–241 годов до Р. Х. между царем 
Эллинистического Египта – Птолемеем III Эвергетом и властителем го-
сударства Селевкидов – Селевком II Каллиником). В первую очередь 
предлагаемая реконструкция базируется на свидетельствах “Хроники” 
Евсевия Кесарийского и “Бревиария от основания города” Флавия Ев-
тропия (Euseb. I, 251; Eutrop. III, 1, 1). данные свидетельства, в сово-
купности с информацией, содержащейся в произведениях Юстина, 
Полиена и Полибия, указывают на довольно длительное и болезненное 
угасание военного конфликта между государствами Птолемеев и Се-
левкидов. Этот процесс длился на протяжении 241/240–237 годов до 
Р. Х.; к тому же он происходил на фоне так называемой Братоубий-
ственной войны, ведшейся между Селевком Каллиником и его млад-
шим братом Антиохом Гиераксом. В частности, Селевк под влиянием 
первых успехов в войне против своего брата совершил неудачную по-
пытку вернуть себе Эфес, отошедший Птолемеям согласно мирному 
договору 241 года до Р. Х. В ответ Птолемей Эвергет оказал военную 
помощь Антиоху Гиераксу, с которым он перед этим находился de jure в 
состоянии войны. В результате Каллиник был вынужден сделать терри-
ториальные уступки в пользу Египта, чтобы уговорить Птолемея III ра-
зорвать союзнические отношения с Гиераксом. Так, селевкидский царь 
отказался от сирийского дамаска и, вероятно, от финикийской Орто-
сии, бывших его своеобразным утешительным призом, добытым во 
время III Сирийской войны. Помимо того, Селевк II в одностороннем 
порядке отправил в Александрию своего тестя и дядю Андромаха, ко-
торый должен был служить гарантом выполнения селевкидским царем 
его новых обязательств. Как известно, этот царский родственник нахо-
дился в почетном египетском плену вплоть до 220 года до Р. Х.

Ключевые слова: III Сирийская война, Братоубийственная война, 
Птолемей III Эвергет, Селевк II Каллиник, Антиох Гиеракс, Эфес, да-
маск
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The article discusses the meaning of the “House of Life” in Ancient 
Egypt that was the institution for sacral knowledge preservation, which sup-
ported and developed certain cultural tradition. Despite the fact that refe-
rences to it have been encountered since the First Dynasty, all the evidences 
are fragmentary and don’t give an opportunity to make a complete picture of 
its functions or architectural forms. Only the papyrus Salt 825 contains in-
formation about its staff and layout, as well as a vignette that demonstrates 
its structure. The scope of the institution’s activity was quite diverse. The 
texts connect it with medicine, some incenses and ointments were made 
there that could be used both for embalming and as medication. However, 
ailments could be not only of physical nature, against some diseases only 
magic could help. The creation of magical literature was one of the direc-
tions of its activity. Its servants took part in one of the most hidden rituals – 
heb-sed. The art of interpreting dreams and astronomical studies and 
predictions were also a part of the “House of Life” personnel duties. No less 
important kind of professional activity of the “House of Life” as a theologi-
cal institute was the work of compiling and editing religious texts (hymns, 
“annals of the gods”), including texts relating to the funeral literature. De-
spite the active involvement of the “House of Life” scribes in the activities 
of the state administration, the “House of Life” itself was kept away from 
political everyday life; it protects the cultural foundations on which Egypt 
stands. Perhaps, it can be explained by the closeness of the “House of Life”. 
Everything that we learn about its activity from ancient Egyptian sources oc-
curs outside of it, but inside it remains “intimate”, as described in the papy-
rus Salt 825. This is due to its function for the protection of cultural memory, 
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and the danger of going beyond its limits, the forces lurking in its magical 
books.

Keywords: Ancient Egypt, sacral tradition, mytho-theology, “House of 
Life”

Н. В. Лаврентьева
“ДОМ ЖИЗНИ” И САКРАЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ

ДРЕВНЕГО ЕГИПТА
Чем далее продвигаются исследования древнеегипетского ис-

кусства, тем более насыщенным многоуровневыми смыслами, 
которые ему были сообщены религией и магией, оно нам пред-
ставляется. Однако с формальной точки зрения оно зачастую 
продолжает видеться нам как совокупность простых и ясных 
форм, которыми оперировали египетские художники на протя-
жении тысячелетий. Очевидно, что каждый отдельно взятый па-
мятник с присущим только ему художественным решением во-
площаемой им идеи, будучи совершенно самостоятельным про-
изведением, занимал строго определенное место в иерархии 
предметного мира древних египтян. Приемы, избираемые архи-
тектором, скульптором или живописцем, были продиктованы 
традицией, но сочетание приемов и устойчивых иконографиче-
ских форм художник, по-видимому, мог выбирать сам и варьиро-
вать в зависимости от своего умения и таланта. Где проходит 
граница между традиционной формулой и художественным твор-
чеством, как они сосуществовали и что или кто осуществлял ре-
гулирование этой взаимосвязи? Этот вопрос стоит в самом цен-
тре целого комплекса проблем, связанных с пониманием меха-
низма функционирования египетского искусства и трансляции 
художественной традиции на протяжении многих поколений 
древнеегипетских мастеров.

Важность “канона” в построении форм в древнеегипетском 
искусстве несомненна. Использование специалистами этого гре-
ческого термина применительно к древнеегипетскому искусству 
отражало очевидное положение дел и, на первый взгляд, удачно 
решало множество практических и методологических проблем. 
Однако взгляд на египетское искусство через призму канона не 
разрешает проблемы вызревания изменений в искусстве и транс-
формации традиций. В советской историографии была предложе-
на идеологическая основа, трактующая постепенное изменение 
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традиционных начал, – это неуклонное нарастание реалистиче-
ских тенденций1. Западной наукой была избрана линейная фор-
мула для объяснения этих процессов – во главу угла ставились 
исторические условия и не менее выраженное значение идеоло-
гии царской власти2. Однако сам механизм этого явления (со-
хранность – изменяемость) и система связанных с ним конкрет-
ных действий для нас до сих пор остаются малопонятными. 
История древнеегипетского искусства предстает перед нами как 
хронологический список памятников и повлиявших на их созда-
ние исторических событий. Но в этой фактологической системе 
все сильнее становится ощутим пробел в понимании тех, бес-
спорно, существовавших, но не видимых на первый взгляд, 
скрытых течений, которые и составляют мировоззренческие 
основы и религиозные устои, во все времена оказывавшие наи-
большее влияние на формирование стиля эпохи и его соотно-
шения с этическими и эстетическими константами древнееги-
петской культуры. При изучении мировоззренческих основ 
египетского общества мы неизбежно задаемся вопросом о том, 
какие общественные институты служили мерилом и законодате-
лем, а также охранителем культурной и художественной тради-
ции. Чаще всего на эту роль претендует институт царской власти, 
которая сама по себе является лишь частью сложного механизма 
регулирования жизни традиции. Для регулирования этой систе-
мы необходим был институт, стоящий за пределами политиче-
ской истории, центральной фигурой которой являлся фараон. То 
есть это институт египетского общества, члены которого могли 
позволить себе смотреть на происходящие процессы отстранен-
но, с высоты абсолютного знания, не являясь двигателями сию-
минутной истории.

На роль такого важнейшего института-хранителя сакральных 
знаний, поддерживавшего и развивавшего эту традицию, по пра-
ву может претендовать так называемый “Дом жизни” (pr-anx). 
Исследованию этого учреждения не уделялось внимания, сораз-
мерного его значимости для понимания целого ряда важных про-
блем египтологии. Почти полностью весь материал, касающийся 

1 Об эволюции искусства к реалистическому отображению объекта 
см.: [Матье 1961].

2 См., например: [Aldred 1952].



“Дом жизни” и сакральная традиция Древнего Египта

The Oriental Studies, 2017, № 77 57

этой проблемы, впервые собрал и обработал А. Гардинер3. До-
полнили этот материал Г. Познер4 и А. Вольтен5, касался этой 
темы и Ж. Вергот6. Изложению их позиций и некоторых сообра-
жений на этот счет посвящена глава книги “Писцы Древнего 
Египта” М. А. Коростовцева7. Всех исследователей интересовали 
функции этого учреждения, его социальная роль, но почти не за-
трагивались проблемы, связанные с его ролью в сохранении и 
разработке художественной мифологии.

Самое раннее известное упоминание “Дома жизни” относится 
к I династии и происходит из абидосской гробницы царя Ита 
(Хор Уаджи)8. В эпоху Древнего царства он упоминается в тек-
стах времен Пепи II, фараона VI династии (Urk. I, 286, 10, 289, 
8)9. Надо отметить, что первый корпус дошедших до нас сакраль-
ных текстов (“Тексты пирамид”, с конца V дин.) носит явные
следы редакции, то есть они стали итогом огромной работы тео-
логов еще более раннего времени. В эпоху Среднего царства
впервые зафиксирован титул10 “писец Дома жизни” (Каир, Еги-
петский музей, стела № 20023)11. Чем дальше, тем больше встре-
чается упоминаний, максимальное число которых приходится на

3 Наиболее полно все собранные материалы изложены в статье 
А. Гардинера: [Gardiner 1938].

4 Дополнительные свидетельства источников приводятся в работе 
Ж. Познер: [Posener 1955].

5 Дополнительные свидетельства источников приводятся в работе 
А. Вольтена: [Volten 1942, 17–80].

6 См.: [Vergote 1959, 74–80].
7 М. А. Коростовцев приводит различные соображения по этому по-

воду своих предшественников в своей книге “Писцы Древнего Египта” 
[Коростовцев 1962].

8 Наиболее раннее упоминание “Дома жизни” происходит из Абидо-
са [Kaplony 1963–1964, 82–83, Abb. 85].

9 Декреты о привилегиях, даруемых жречеству храма бога Мина в 
Коптосе [Gardiner 1938, 160 (№ 2)].

10 Титул “писец Дома жизни” (sS n pr-anx) станет одним из наиболее 
распространенных титулов, связанных с персоналом “Дома жизни”.

11 Стела врача Амени, перед которым стоит “писец Дома жизни” 
Кеку (из Абидоса; Каир, Египетский музей, № 20023) [Gardiner 1938, 
160 (№ 6)]. К эпохе Среднего царства относится также несколько упо-
минаний “Дома жизни” – см.: [Gardiner 1938, 160 (№ 3–7)].
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Греко-римское время. Но, к сожалению, все источники очень 
скупо говорят об устройстве и функционировании этого учреж-
дения.

Источник, дающий основную долю информации о “Доме жиз-
ни”, – магический папирус из коллекции Солт 825 (Лондон, Бри-
танский музей, инв. № ВМ EA 10051) [Derchain 1964], датирую-
щийся его издателем Б. А. Тураевым временем “не ранее поздне-
саисской и даже птолемеевской эпохи”12. В нем, по-видимому, 
рассказывается, как устроен “Дом жизни”. Этот папирус снабжен 
иллюстрациями, среди которых и его “план” – изображение аби-
досского “Дома жизни” [Тураев 1917, Ил. III] (Рис. 1).

Рис. 1. Изображение “Дома жизни” в папирусе Солт 825
(по [Nordh 1996, 111]) 

12 См.: [Тураев 1917].
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Памятник является редким свидетельством, по сути – описа-
нием сокрытого сакрального учреждения:

«Что касается “Дома жизни” – он находится в Абидосе. Он 
построен из четырех частей (“тел”). А его внутренняя часть 
сплетена из тростника. Что же до четырех (внутренних) стен и 
знака жизни, тот, кто со знаком жизни, – это Осирис, а четыре 
стены – это Исида, Нефтис, Хор и Тот. Исида на одной стороне, 
Нефтис – на другой, Хор – на одной, Тот – на другой. Это четыре 
угла. Геб – пол, Нут – потолок. Это Бог Великий сокровенный 
покоится внутри него13. Четыре внешних части представляют со-
бой порталы из камня, а сам он (“Дом жизни”) построен в виде 
двух Идерти14, низ его – песок. Все, что видно снаружи, – только 
четыре выхода-портала: один обращен на юг, другой – на север, 
третий – на запад, четвертый – на восток. “Дом жизни” сокровен-
сокровен очень-очень. Он невидим и неведом. Только Солнце ви-
дит тайны его. Люди, которые входят в него, – это книжники Ра, 
писцы “Дома жизни”. Люди, которые внутри него, – “лысые” 
бога Шу. Страж его – Хор, пронзающий врагов отца своего Оси-
риса. Писец книги бога – это Тот. Ему принадлежат молитвы его 
перед Ра каждый день. Невидим он, неслышим он, здравы уста 
его, сокрыт он телом и именами. Далек он от внезапного нападе-
ния. Не вступят в “Дом жизни” азиаты, не увидит его тот, кото-
рому говорят: “отдались очень-очень”. Что до книг, которые в 
нем, – это души Ра, чтобы дать жизнь богу этому, который вну-
три, и сокрушить врагов его. Что до книжников “Дома жизни” – 
это те, что внутри него, спутники бога Ра и защитники души его 
Осириса»15.

Организация пространства “Дома жизни”, описанная в папи-
русе Солт 825 (VI. 5–10, VII. 1–7), выполнена в виде замкнутого 
куба и является идеальной моделью архитектурного сооружения, 
отражающего древнеегипетский образ мира, в смысловом центре 

13 Здесь кончается глосса, поясняющая внутреннее устройство 
“Дома жизни”.

14 Б. А. Тураев объясняет термин idr.tj как “два архаических святи-
лища обеих половин Египта, перенесенные на небо” [Тураев 1917, 7, 
прим. 1].

15 Цит. по [Тураев 1916, 5–7], а также см.: [Тураев 1917, 6–7 (VI, 
6–10; VII, 1–7), ил. III]. Перевод автора.
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которого находится Великий Бог. “Дом жизни” представляет со-
бой модель мира до того, как Бог удалился из него и в мир пришла 
смерть16, то есть египетскую вселенную до ее распада на мир жи-
вых и мир мертвых. Архитектура описанного строения указывает 
на необходимость скрыть от глаз непосвященных происходившую 
в нем деятельность, которая оберегается божественными силами, 
как это ясно из глоссы, отсылающей читателя к определенным 
мифологическим событиям, в которых фигурировали упомянутые 
божества17. Снаружи видны только стены и четыре портала, сам 
же “Дом жизни” находится внутри этих стен и сплетен из трост-
ника по образу древнеегипетского архаического святилища, кото-
рое имеет двойную структуру. То, что так оберегается внутри 
этого здания, воплощается в образе Осириса18, пребывающего в 
своем святилище, или “кари”, как называли его сами египтяне. 
Этот двойной наос позволяет также предполагать, что это место 
связывается с воскресением Осириса19. Из этого следует, что все 
происходящее внутри “Дома жизни” направлено на воскресение 
этого божества, с одной стороны, и одновременно исходит от его 
божественной сущности, делая возможным непрерывное течение 
жизни и давая надежду на воскресение всем тем, кто входит в со-
прикосновение с его божественной силой, проявляющейся, в част-
ности, через священные книги, находящиеся в “Доме жизни”.

16 Или, поскольку речь здесь идет об Осирисе как центральном пер-
сонаже, внимание сфокусировано на его воскресении, поборовшем 
смерть. Так как нам неизвестно, был ли Осирис в центре каждого “Дома 
жизни” (или так было только в Абидосе) и не был ли это местный вер-
ховный бог со своей Эннеадой или божественным семейством, нам 
лишь остается говорить об отражении представлений о миросозидании 
и поддержании жизни. Например, владыкой “Дома жизни” в храме в 
Эт-Тоде (эпоха Птолемеев и Римское время) назван бог Хнум (nb pr-anx 
Hrj-ib Iwny). См.: [Gardiner 1938, 178].

17 Например, Хор как защитник своего отца Осириса или Тот как на-
писавший священные книги.

18 Внутри “Дома жизни” находится священное знание, воплощенное 
в образе Осириса. Ср.: [Gardiner 1938, 178].

19 Наличие двойного наоса позволяет также рассматривать происхо-
дящее внутри него как воссоединение Великого Бога, что описывается 
как божественный хеб-сед, что возвращает ему молодость и жизненные 
силы.
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Как уже упоминалось, чем более поздним временем датируют-
ся памятники, тем чаще в источниках встречаются упоминания о 
“Доме жизни”. Это связано не столько с нарастанием объема до-
шедших до нас письменных свидетельств и археологических ма-
териалов по мере приближения к Поздней эпохе развития древне-
египетской цивилизации20. Увеличение числа упоминаний “Дома 
жизни” по мере приближения к эре христианства может связы-
ваться с растущей тенденцией расхождения религиозных и соб-
ственно светских начал [Gardiner 1938, 175]21 и постепенной про-
фанизацией священного знания, оберегаемого в “Доме жизни”. 
Запись об устройстве “Дома жизни” (папирус Солт 825) просто 
не могла появиться ранее, чем в этом возникла острая необходи-
мость, то есть в Позднюю эпоху, к которой относятся свидетель-
ства о разрушении и последующем восстановлении “Домов жиз-
ни”. Появление подобного текста вполне может говорить о том, 
что эта святыня могла подвергаться опасности быть низвергну-
той, поэтому память о ней было чрезвычайно важно сохранить. 
На статуе Пефтуанейта (Париж, Лувр, инв. № А 93) XXVI дина-
стии в его автобиографической надписи указывается, что среди 
прочих деяний он восстановил “Дом жизни”22. На наофорной 
статуе врача фараона Уджахорресента (Ватикан, Музеи Ватика-
на, инв. № 158)23 описано, как по повелению Дария I он восста-
новил службы “Дома жизни”. Он “снабдил их (персонал) уме-
нием всяческим и всяческими принадлежностями в соответствии 
с тем, что записано и что было ранее”. То есть, действительно, 
события политической жизни не раз ставили под сомнение саму 
возможность существования и функционирования “Дома жиз-
ни”, но подобно Осирису, погибнув, он воскресал.

Сохранились свидетельства того, что “Дом жизни” был не 
один. Эти учреждения находились в больших городах – крупных 

20 Норд отмечает увеличение количества свидетельств о “Доме жиз-
ни” по мере приближения к Поздней эпохе [Nordh 1996, 109].

21 А. Гардинер также отмечает, что большинство из этих упомина-
ний относятся к описанию особого типа иероглифического письма 
(№ 41) – “письма Дома жизни” (sS pr anx), так называемой линейной ие-
роглифики, – см.: [Чегодаев 2007].

22 См.: [Gardiner 1938, 165 (№ 27)].
23 Уджахореснейт также восстановил работу “Дома жизни” при пер-

сидском владычестве [Gardiner 1938, 157–159 (№ 1)].
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культурных и религиозных центрах. “Дома жизни” были в Аби-
досе, Эдфу, Ахмиме, Саисе, Гермополе, по-видимому, в Мемфисе 
и Фивах. В Амарне были обнаружены развалины “Дома жизни”, 
построенного из кирпичей, на которых был поставлен его 
штамп24. Внутри были найдены записанные на остраконах спи-
ски царских писцов. Амарнский “Дом жизни” представлял собой 
комплекс из двух небольших зданий, в одном из которых было 
6 комнат, окруженных коридором, в другой, очень маленькой по-
стройке был найден фрагмент заупокойного папируса (ныне 
хранится в Оксфорде, в Ашмолеанском музее). Эти данные под-
тверждают предположения, что внутри этого учреждения писцы 
занимались созданием заупокойных свитков. Не менее важно и 
то, что это учреждение находилось вне храма25 и не было впря-
мую связано с выполнением ритуальных действий в храме, хотя 
персонал его также включал жрецов, проводящих внутри него 
какие-то специфические ритуалы.

Персонал “Дома жизни” формировался из жрецов, “пребываю-
щих там”: “лысого” (fktj) (Шу), “стражника” (Хор), “писца бо-
жьей книги” (Тот), “читающего ритуал ежедневно благоприят-
ствующими устами, будучи невидим и неслышим”26. В “Дом 
жизни” имели доступ и “вхожие” – книжники27 бога Ра, писцы 
“Дома жизни”.

Круг деятельности этого учреждения был достаточно разно-
образен. Тексты связывают его с медициной – “чтобы дать 
жизнь больным”, там же изготавливались некоторые благово-
ния и умащения (папирус Булак VII = Каир, Египетский музей, 

24 Строительным материалом для “Дома жизни” был кирпич, что 
свидетельствует о том, что это строение, по-видимому, не воспринима-
лось как храм, при строительстве которых египтяне предпочитали ка-
мень кирпичу [Gardiner 1938, 160–161 (№ 8)].

25 В описании праздника в храме в Эдфу, посвященного богу Хору, 
также указывается на разделение между храмом и “Домом жизни”. См.: 
[Gardiner 1938, 174 (№ 50)]. Contra см.: [Nordh 1996, 109–110].

26 Что свидетельствует о постоянно находящемся внутри персонале 
[Тураев 1916, 7 (VII. 4–5)].

27 В Канопском декрете термин “книжники” заменен на “мудрецы” 
(rxw-xt – “знающие вещи”), в демотической части они названы “писцы 
Дома жизни” (nA sS.w pr-anx), а в греческой – “иерограмматами” (ιερο−
γραµµατεζ), а “Дом жизни” – ιεροζ.
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инв. № 58027)28, которые могли использоваться и для бальзами-
рования, и в качестве лекарств (упоминания в текстах статуи 
Уджахорресента, стелы Бентреш). Но недуги могли быть не чи-
сто физического свойства, против некоторых болезней помогала 
только магия. Создание магической литературы было одним из 
направлений его деятельности. Его служители принимали уча-
стие в одном из наиболее сокрытых ритуалов – хеб-седе. Среди 
изображения в Бубастисе процессии жрецов “друзей и мастеров 
магии” присутствует и “отряд” “Дома жизни”29. Искусство тол-
кования снов и астрономические штудии и предсказания (“жрец-
wab, предсказывающий события, заместитель в “Доме жизни” 
Мери времени Рамсеса II)30 также входили в сферу деятельности 
персонала “Дома жизни”.

Не менее важным родом профессиональной деятельности 
“Дома жизни” как теологического института была работа по со-
ставлению и редакции религиозных текстов (гимны, “анналы бо-
гов”), и в том числе текстов, относящихся к заупокойной литера-
туре. В Канопском декрете (Каир, Египетский музей, № 5400) 
зафиксирован случай с написанием гимна в честь покойной ца-
рицы Береники: «гимны (для ритуального оплакивания), напи-
санные персоналом “Дома жизни” и врученные начальнику обу-
чения пению; записано подобное в книге “Дома жизни”»31. 
Ведение “анналов” также входило в сферу деятельности “Дома 
жизни”: в текстах не раз упоминаются “анналы бога”32, которые 
могли создаваться писцами, связанными с этим учреждением, и 
храниться в храмовых библиотеках33. Однако самой массовой 

28 Папирус Булак VII упоминает об изготовлении медицинских 
средств [Gardiner 1938, 178].

29 Изображение празднования хеб-седа фараона Осоркона II в Буба-
стисе [Gardiner 1938, 165 (№ 26)].

30 Жрец-уаб мог заниматься предсказаниями [Posener 1955, 70].
31 Об обучении пению в “Доме жизни” [Gardiner 1938, 172 (№ 39)].
32 О составлении анналов в “Доме жизни” [Gardiner 1938, 161 

(№№ 9, 10)].
33 Интеллектуальная связь “Дома жизни” с храмом проявлялась, по-

видимому, прежде всего в том, что вся документация, связанная с хра-
мом, хранилась в храмовых библиотеках, куда и обращались писцы 
“Дома жизни”. Несмотря на то что в качестве неотъемлемого “инвента-
ря” “Дома жизни” указываются священные книги, просто в силу своих 
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продукцией, связанной с деятельностью “Дома жизни”, были, 
конечно, свитки заупокойных книг.

А. Вольтен доказал, что “Тексты пирамид”, “Тексты сарко-
фагов” и “Книга мертвых” были продукцией “Дома жизни”34. 
Вместе с накоплением информации из различных центров, ее 
трактовкой, редакцией и новыми толкованиями, а также эволю-
цией внутри самих “книг” неизбежно было возникновение новых 
типов “книг”, что требовало постоянной взаимосвязи между раз-
ными “Домами жизни”. К сожалению, пока нам ничего не из-
вестно о взаимоотношениях между разными “Домами жизни”, 
но они, безусловно, были. В пользу этого говорят сами заупокой-
ные книги (начиная с “Текстов пирамид”, а также “Тексты сарко-
фагов”, “Книга мертвых” и все “Книги иного мира” Нового 
царства), чей гетерогенный характер свидетельствует о проведе-
нии колоссальной работы по сведению различных локальных 
традиций в одно неразрывное целое. Ярким примером служит 
“Книга двух путей”35, явившаяся продуктом деятельности мудре-
цов гермопольского “Дома жизни”, где местная традиция, осно-
ванная на почитании лунного бога Тота, настолько мастерски 
переплетена с осирической традицией и солнечной доктриной, 
что попытка их механического разделения неизбежно приводит к 
смысловому распаду этого сложного по структуре и исполненно-
го внутреннего теологического дискурса произведения заупокой-
ной литературы Среднего царства.

“Дом жизни” был и скрипторием, где хранились, создавались 
и толковались (отсюда появление глосс в заупокойных текстах) 

незначительных размеров он не мог быть большим книгохранилищем. 
Кроме того, писцы, очевидно, выполняли различные храмовые заказы, 
в том числе и по обновлению и уточнению росписи ежедневного хра-
мового ритуала, а также работы по обновлению декора, что требовало 
обращения к материалам храмовых архивов. Такие храмовые библио-
теки существовали, например, в Рамессеуме и в храме Хора в Эдфу 
[Gardiner 1938, 174 (№ 51)].

34 Основные сборники заупокойных текстов – продукция “Дома жиз-
ни” [Volten 1942, 33–37]. Ср.: [Gardiner 1938, 178].

35 Примером работы по редактуре и сведению различных традиций 
и текстов в единый текст может служить “Книга двух путей” [Lesko 
1972].
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эти тексты, которыми снабжались соответствующие специали-
сты; выполнял он, по-видимому, и роль разработчика и храните-
ля лицевых иконографических сводов для художественных работ. 
Там, где производились работы с иероглифическими текстами, 
их иллюстративная сторона не могла быть обойдена вниманием. 
Поскольку, начиная с эпохи Нового царства, папирусы, относя-
щиеся к произведениям заупокойной литературы, имели иллю-
страции, местом их формирования мог быть только “Дом жизни”. 
Были ли эти “лицевые своды” иллюстрированными или в них 
только намечались варианты рекомендованных сцен – доподлин-
но неизвестно. Вполне возможно также, что варианты иллюстра-
ции хранились на отдельных папирусах и на их основе мастера, 
составлявшие экземпляр, например, “Книги мертвых”, выбира-
ли, какие иллюстрации будут присутствовать в папирусе. Однако 
мастера, очевидно, прекрасно понимали взаимосвязь между на-
бором изображений и изречений, необходимых, чтобы сформи-
ровать законченный список заупокойной книги.

Представители персонала “Дома жизни”, вероятно, курирова-
ли и различные другие художественные работы сакрального ха-
рактера36.

Писцы “Дома жизни”, по-видимому, были самыми знающими 
(“нет ничего, о чем бы тебя не спросили, на что бы ты не смог 
ответить”)37, поэтому в их обязанности могло входить руковод-
ство работами по строительству и оформлению храмов и царских 
гробниц, составление текстов заупокойных стел. В папирусе Ри-
ланд IX Петеисе I (время правления Псамтиха I), чтобы увеко-
вечить свои деяния в пользу города Теуджой, призывает каме-
нотесов и художников, а также писцов “Дома жизни”, которые 
руководили проведением работы38. Последовательность работ, 
например, по возведению храмов и гробниц, по-видимому, стро-
илась следующим образом. Писцам “Дома жизни” принадлежали 

36 Например, из граффито с острова Сехель эпохи Нового царства 
следует, что Рамсеснахт был “писцом священной книги” в “Доме жиз-
ни” и “начальником работ в храме Амона на западе Фив”. См.: [Gardin-
er 1938, 163 (№ 17)].

37 Папирус Rylands IX (14, 21) персидского времени [Gardiner 1938, 
166 (№ 29)].

38 См.: [Gardiner 1938, 165–166 (№ 28)].
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проекты строительства этих наиболее священных сооружений. 
Именно на этом этапе в сотрудничестве с мастерами разрабаты-
валась общая идея для художественного воплощения памятника. 
Тогда же происходил сбор материалов, описывавших решения 
сходных художественных и идеологических задач в прошлом, 
шел поиск произведений, могущих послужить прообразами для 
создаваемого памятника. Писцы “Дома жизни” составляли спи-
ски текстов и регулировали их взаимное расположение. Их рукой 
правились тексты и изображения, начертанные на стенах цар-
ских гробниц и святилищ, прежде чем их тронет рука резчика, и 
вслед за ним они проверяли правильность выполнения работы. 
Однако исполнителями работ также нельзя считать лишь только 
простых ремесленников39. На стене храма в Эдфу сказано, что 
его декор выполнен “великими мастерами” “Дома жизни” (Hmwt 
wr.w nw pr-anx)40. С. Сонерон в своей работе, посвященной древ-
неегипетскому жречеству41, утверждает, что в каждом “Доме 
жизни” был свой штат художников и резчиков по камню, кото-
рые покрывали стены храмов надписями и рельефами, а затем 
раскрашивали иероглифы и изображения. Они же занимались 
реставрацией поврежденных изображений и текстов на стенах 
храмов.

Для древнеегипетского искусства характерна одна парадок-
сальная черта, на которую необходимо обратить пристальное 
внимание, – разнообразие того, что мы могли бы назвать “тираж-
ными” памятниками. Нам не встретится ни одной одинаковой 
пары списков ни “Книги мертвых”, ни “Ам-Дуата”, ни двух оди-
наковых по оформлению саркофагов и тем более гробниц даже в 
таком заранее распланированном некрополе, как Гиза времен 
Хеопса. Памятники буквально нарочито отличны друг от друга, 
оставаясь при этом в русле традиции и особенностей искусства 
своей эпохи (если это не отдельные случаи намеренной архаиза-
ции). То есть каждая эпоха прекрасно знает, каков ее стиль, и для 
исследователей это тоже уже давно не загадка. Сложнее разо-
браться с ситуацией взаимоотношения стилей внутри эпох. Мы 

39 Последовательность разработки художественного решения декора 
гробниц и его воплощения: [Матье 1947, 15].

40 Свидетельство их храма в Эдфу: [Gardiner 1938, 178].
41 См.: [Sauneron 1957, 134].
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можем выделить столичное и локальные стилистические направ-
ления, но и на более глубинном уровне нас ждет немало сюрпри-
зов. Даже когда памятники близки по контексту, разница может 
быть очень велика. Работая с папирусным материалом, мне стало 
очевидно, что стилистический анализ необходим, но не всегда 
дает желаемый результат. Во-первых, мы уже никогда не сможем 
оперировать всем материалом, во-вторых, даже скромная задача 
поиска аналогий в наиболее устоявшихся иератических компози-
циях не всегда увенчивается успехом, несмотря на достаточно 
обширный дошедший материал. Само разнообразие списков по-
неволе наводит на мысль, что их различия неслучайны. Что изго-
товители заупокойных папирусов намеренно стремились инди-
видуализировать каждый список, сделать его непохожим на 
другие. Что они свободно владели материалом и были вольны 
вносить в него некоторые изменения. И это в условиях, как мы 
привыкли думать, жестко установившегося канона. Такое иску-
сное варьирование деталей, манипуляция различными мотивами, 
лавирование между фрагментами сложнейших по смыслу и не-
обычных с точки зрения повседневного языка того времени тек-
стов делает писцов-рисовальщиков, создававших эти свитки, не 
просто ремесленниками, копирующими имеющиеся в их распо-
ряжении списки. Они превращаются в наших глазах в мастеров-
профессионалов, не только с прекрасно поставленной рукой, но 
и отменной выучкой, дающей возможность интерпретировать и 
варьировать священные тексты. За всем этим не мог не стоять 
важный, с прекрасно отлаженной системой работы институт, ко-
торый давал им эти умения и делегировал их настолько серьез-
ными полномочиями, – такой институт, каким был “Дом жизни”.

Как уже говорилось выше, для подобных работ необходимо 
было воспитать профессионалов высокого класса, которыми и 
являлись писцы “Дома жизни”, происходившие, как правило, из 
богатых и жреческих семей. В тексте на скарабее № 36065 Каир-
ского музея, найденном в Абидосе, содержится должностной ти-
тул “учитель Дома жизни” (sbAw n pr-anx). Это свидетельствует о 
наличии преподавания в “Доме жизни”. Поучение писца Амен-
нахта своему ученику Хормину (остракон Британского музея, 
№ BM EA 41541) гласит: “Будь писцом и, посещая “Дом жизни”, 
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стань мудрецом, подобным сундуку с книгами”42. То есть писец, 
прошедший обучение в “Доме жизни”, повышал свою квалифи-
кацию и мог получить работу определенного профиля, связан-
ную с переписыванием, а возможно, и с редактированием и 
составлением сакральных текстов. Когда мы говорим о “Доме 
жизни”, мы подразумеваем прежде всего людей, достигших вы-
сочайшего уровня мастерства, занимавших различные видные 
чиновнические должности в государственной администрации. 
О их положении в обществе можно судить, например, из надпи-
си в Вади Хаммамат времени XX династии [Gardiner 1938, 162 
(№ 15)]43. Фараон Рамсес IV, изучив книги “Дома жизни”, при 
сооружении своего погребения поручает доставку камня, по-
видимому, для саркофага своим придворным. В числе этих са-
новников указываются влиятельные чиновники – “личные друзья 
Его Величества, начальники и князья Верхнего и Нижнего Егип-
та”, а также и “писцы и мудрецы” “Дома жизни”.

Умения прошедших выучку в “Доме жизни” характеризуются 
в надписи Птолемеевского времени жреца (Hmw-nTr) Падихарпо-
крата (Париж, Лувр, С 232), где содержится его обращение к кол-
легам: “О все жрецы-уабы, вникающие в слово бога, искусные в 
письме, просвещенные в “Доме жизни” и нашедшие… (пути) бо-
гов, вникшие в письмена книгохранилища и раскрывающие тай-
ны образов Ра (священных книг), искусные в трудах предков и 
отверзающие сердце того, что находится на стене, вырезающие 
письмена в гробницах и истолковывающие тайны…”44

Несмотря на активную включенность писцов “Дома жизни” в 
деятельность государственной администрации, сам “Дом жизни” 

42 Жрецы “Дома жизни” характеризуются как мудрецы в поучении 
Аменнахта Хормину (остракон Британского музея) [Posener 1955, 71].

43 О том, что фараон в важных вопросах советовался с писцами 
“Дома жизни”, см. также: [Gardiner 1938, №№ 6, 32, 37, 38, 42]. Инте-
ресным в этом отношении является факт участия двух писцов “Дома 
жизни” в заговоре против фараона Рамсеса III, что также свидетель-
ствует о их высоком общественном положении, поскольку это был 
дворцовый заговор, участники которого были разоблачены и наказаны. 
См.: [Gardiner 1938, 161 (№ 13)].

44 Восхваление жрецов-уабов “Дома жизни” [Gardiner 1938, 172 
(№ 43)].
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остается в стороне от политической повседневности, он охра-
няет культурные основы, на которых стоит Египет. Когда сам фа-
раон желает постичь суть какого-либо явления, вне зависимости 
от сложившейся ситуации понять, каково оно на самом деле, он 
обращается в “Дом жизни” и изучает хранящиеся в нем священ-
ные книги. Чаще других в источниках в образе фараона, стремя-
щегося к истинному знанию “Дома жизни”, фигурирует Рам-
сес IV. Считалось, что интерес к мудрости и любознательность 
могут сделать правление долгим, а деяния властителя праведны-
ми. На стеле из Абидоса (ныне хранится в Каире, в Египетском 
музее; 2,50 × 1,07 × 0,38 м)45 в молитве, обращенной к богу Тоту, 
«обитающему в “Доме жизни”», говорится, что фараон обрел 
глубокое понимание тайн “Дома жизни” и познал величие бога: 
“[…] нашел я […] среди целой Эннеады. Формы твои, о владыка, 
сокровеннее, чем они […] во дни то, что сказано, исполняется”46.

Возможно, именно благодаря закрытости “Дома жизни” все, 
что мы узнаем о его деятельности из древнеегипетских источни-
ков, происходит за его пределами, а внутри он остается 
“сокровен-сокровен”, как это описано в папирусе Солт 825. Это 
связано и с его функцией по охране культурной памяти, и с опас-
ностью выхода за его пределы сил, таящихся в его магических 
книгах, которые в умелых руках мудрецов служат защитой и ле-
карством, но они же могут принести большое зло, попав к чело-
веку “злонамеренному”47. Его магические книги48, в отличие от 
хранившихся в храмовых библиотеках, представляли собой тек-
сты, явленные самими богами. В демотической сказке “Сатни-

45 Фараон обращается за знаниями о богах и тайнах жизни в “Дом 
жизни” [Piehl 1884, 37–41; 1885, 13–19].

46 Перевод дан по изданию Б. А. Тураева [Тураев 2002, 231].
47 Именно поэтому составление, редакция и использование магиче-

ских книг, из которых “выходит жизнь и смерть”, доверялись только 
«писцу образов, имя которого сообщено “Дому жизни”» (см.: [Тураев 
1917, 6]) и тем, чьи имена занесены в списки “Дома жизни” (см.: [Gar-
diner 1938, 175 (№ 57)]).

48 В папирусе Солт 825 (XIII, XIV) перечисляются книги с такими 
названиями: “Великая силой (в бурю) при ужасе”, “Повергающая врага 
жизни”, “Предающая врага пламени”, “Низвергающая стремглав”, “По-
паляющая врагов”, “Древняя”, “Книга великая”. См.: [Тураев 1917, 10].
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Хемуас и мумии” (записанной в 233 г. до н. э.) рассказывается о 
том, какую кару понесет человек, если похитит “священную кни-
гу, которую написал своею рукою сам бог Тот”. Считалось, что в 
ней “сокрыты все тайны жизни и смерти, в ней сокрыты могуще-
ственные заклинания, и если ты их узнаешь, ты станешь сам по-
добен богам”49 – так говорит о ней жрец Исиды из Коптоса. 
Поэтому “вхожие” в “Дом жизни” свято хранили его тайны.

Результатами творческой и редакторской деятельности “До-
мов жизни” стали и сборники магических заклинаний, и сонни-
ки, а также медицинские тексты (рецептурные справочники), 
астрономические книги, разные “редакции” священных текстов 
с глоссами, давшие основу дальнейшего развития иллюстратив-
ной традиции в заупокойной литературе. Здесь же составлялась 
титулатура царей и различные важные для государства надписи. 
Даже “поучения” и художественная литература, как считает 
Г. Познер, были не чужды персоналу “Дома жизни”.

В “Домах жизни” кипела бурная творческая и умственная ра-
бота, в которой участвовали и жрецы, и специалисты (врачи, 
маги, астрономы, математики, архитекторы, художники, скуль-
пторы), и рядовой персонал переписчиков, проводились занятия 
по подготовке высококвалифицированных кадров, влиявших на 
судьбу древнеегипетской культуры. В “Домах жизни” мы можем 
видеть центры всесторонней культурной деятельности Древнего 
Египта, где создавались и сохранялись важнейшие ценности – 
традиции письменной культуры и художественной мифологии 
древнеегипетской цивилизации.

Египетский термин “Дом жизни” можно понимать букваль-
но – в нем создавалось и оберегалось все то, что, как верили 
египтяне, поддерживает жизнь в этом мире и дает возможность 
загробного существования.
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Н. В. Лаврентьєва
“ДіМ ЖИТТЯ” ТА САКРАЛЬНА ТРАДИЦіЯ

СТАРОДАВНЬОГО ЄГИПТУ
Стаття присвячена обговоренню значення “Дому життя” у Старо-

давньому Єгипті, що був інститутом-хранителем сакральних знань, які 
підтримували і розвивали культурну традицію. Незважаючи на те що 
згадки про нього зустрічаються з часу I династії, всі свідчення уривчас-
ті та не дають можливості скласти повне уявлення ані про його функції, 
ані про його архітектурні форми. Тільки папірус Солт 825 містить ін-
формацію щодо його персоналу та планування, а також у ньому збере-
глася віньєтка, яка демонструє його побудову. Коло діяльності цієї 
установи було досить різноманітним. Тексти пов’язують його з медици-
ною, тут виготовлялися деякі пахощі та мазі, які могли використовува-
тися і для бальзамування, і як ліки. Але недуги могли бути не суто 
фізичного характеру, проти деяких хвороб допомагала тільки магія. Ще 
одним напрямком діяльності “Дому життя” було створення магічної лі-
тератури. Його служителі брали участь в одному з найбільш таємних 
ритуалів – хеб-седі. Мистецтво тлумачення снів та астрономічні студії й 
передбачення також входили до сфери діяльності персоналу “Дому 
життя”. Не менш важливим родом професійної діяльності “Дому жит-
тя” як теологічного інституту була робота зі складання та редакції релі-
гійних текстів (гімнів, “анналів богів”), і зокрема текстів, належних до 
заупокійної літератури. Незважаючи на активну залученість писців 
“Дому життя” до діяльності державної адміністрації, сам “Дім життя” 
залишається осторонь від політичної повсякденності, він охороняє 
культурні основи, на яких стоїть Єгипет. Можливо, саме завдяки закри-
тості “Дому життя” все, що ми дізнаємося про його діяльність із дав-
ньоєгипетських джерел, походить з-поза його меж, а всередині він 
залишається “прихованим”, як це описано в папірусі Солт 825. Це 
пов’язано з його функцією з охорони культурної пам’яті та з небезпе-
кою виходу за його межі сил, що таяться в його магічних книгах.

Ключові слова: Стародавній Єгипет, сакральна традиція, міфотео-
логія, “Дім життя”
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Н. В. Лаврентьева
“ДОМ ЖИЗНИ” И САКРАЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ

ДРЕВНЕГО ЕГИПТА
Статья посвящена обсуждению значения “Дома жизни” в Древнем 

Египте, являвшегося институтом-хранителем сакральных знаний, под-
держивавшим и развивавшим культурную традицию. Несмотря на то 
что упоминания о нем встречаются начиная с I династии, все свиде-
тельства отрывочны и не дают возможности составить полное пред-
ставление ни о его функциях, ни о его архитектурных формах. Только 
папирус Солт 825 содержит информацию о его персонале и планировке, 
а также в нем сохранилась виньетка, демонстрирующая его устройство. 
Круг деятельности этого учреждения был достаточно разнообразен. 
Тексты связывают его с медициной, там же изготавливались некоторые 
благовония и умащения, которые могли использоваться и для бальзами-
рования, и в качестве лекарств. Но недуги могли быть не чисто физиче-
ского свойства, против некоторых болезней помогала только магия. Еще 
одним направлением деятельности “Дома жизни” было создание маги-
ческой литературы. Его служители принимали участие в одном из наи-
более сокрытых ритуалов – хеб-седе. Искусство толкования снов и 
астрономические штудии и предсказания также входили в сферу дея-
тельности персонала “Дома жизни”. Не менее важным родом профес-
сиональной деятельности “Дома жизни” как теологического института 
была работа по составлению и редакции религиозных текстов (гимны, 
“анналы богов”), и в том числе текстов, относящихся к заупокойной ли-
тературе. Несмотря на активную включенность писцов “Дома жизни” 
в деятельность государственной администрации, сам “Дом жизни” 
остается в стороне от политической повседневности, он охраняет куль-
турные основы, на которых стоит Египет. Возможно, именно благодаря 
закрытости “Дома жизни” все, что мы узнаем о его деятельности из 
древнеегипетских источников, происходит за его пределами, а внутри 
он остается “сокровен-сокровен”, как это описано в папирусе Солт 825. 
Это связано и с его функцией по охране культурной памяти, и с опасно-
стью выхода за его пределы сил, таящихся в его магических книгах.

Ключевые слова: Древний Египет, сакральная традиция, мифотео-
логия, “Дом жизни”

Стаття надійшла до редакції 12.12.2016
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Y. Poznanskyi 
MA (History) 
Independent Researcher
Kyiv, Ukraine
tezei19@ukr.net

As is known, the founder of the Ptolemaic Dynasty Ptolemy the I Soter 
at the end of his life removed from succession his eldest sons, whose 
mother was the daughter of Macedonian regent Antipater, Eurydice, and 
appointed as a co-ruler and a heir to the throne the youngest of his sons, 
future Ptolemy II Philadelphus, born by Berenice I, the most beloved wife 
of the old king.

On the whole, the point of view prevails in antique historiography and in 
the studies of our time, according to which Ptolemy I took such a step solely 
out of love for Berenice and her son. Without denying the value of personal 
preferences, we insist that such a step as the removal from the throne of the 
legitimate heir, the son of Eurydice, who went down in history as Ptolemy 
Keravn, was taken by the father only after important events that significantly 
changed the distribution of forces in the Hellenistic world.

After all, the mother of his eldest sons Eurydice belonged to the Antipa-
trides family, who owned Macedonia. And even after the seizure of Mace-
donia by Ptolemy’s opponent, Demetrius Poliorcetes, the Antipatrides con-
tinued to be full participants in the political process, as the exiled king 
Antipater, son of Cassander and nephew of Eurydice, was expected to re-
turn to power over Macedonia. The pledge was the support that his powerful 
father-in-law, Lysimachus, provided to Antipater. And only after the death 
of the exiled king from the hands of his father-in-law (c. 288/287 BC), 
which marked the final departure of the Antipaters family from the political 
arena, Ptolemy I allowed himself to appoint a heir in accordance with per-
sonal preferences.

Keywords: Ptolemy I, Ptolemy II, Eurydice, Berenice, Antipater I, Anti-
patrides, succession to the throne
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Є. В. Познанський
АЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ВІДГУК

НА ВБИВСТВО АНТІПАТРА I
Античні автори, котрі розповідають нам про те, як Птолемей I 

Сотер зробив наступником наймолодшого зi своїх синів (App. 
Syr. 62; Diog. Laert. V, 42; Nepos, XXI, 3; Just. XVI, 2; Paus. I, 6, 8; 
Plut. De Alex. Fort. 341), небагатослівні1. І хоча цей епізод історії 
птолемеївської династії неодноразово привертав до себе увагу ба-
гатьох непересічних дослідників [Дройзен 1995, 467; Бивен 2011, 
69–72; Бентсон 1982, 54–55; Бикерман 1976, 259, 261; Шофман 
1984, 45; Pomeroy 1984, 14; Hazzard 1987, 140–158; Ogden 1999, 
68–73; Hoelbl 2001, 24–25; Huss 2001, 249–250; Dmitriev 2007, 
146–147; Зелінський 2010, 258; Carney 2013, 24–27], у нім усе ще 
залишаються деякі недосліджені нюанси. Особливо це стосується 
взаємозв’язку між розв’язанням питання про призначення спад-
коємця александрійського престолу та зовнішньополітичними 
обставинами доби діадохів. У цьому дослідженні ми спробуємо 
хоч би деякою мірою сприяти заповненню цієї прогалини.

Хоча прихильність Птолемея I до прекрасної статі була за-
гальновідома (Paus. I, 6, 8), однак іграшкою в руках жінок він 
ніколи не був і чудово вмів використовувати ті політичні диві-
денди, які можна було отримати при вмілому веденні матримо-
ніальної політики. Особливо цінним для нього був укладений 
близько 319 р. до Р. Х. шлюб із дочкою Антіпатра Евридікою2. 
Тестем Птолемея став уславлений соратник Філіппа ІІ, намісник 
Македонії під час азійського походу Александра Великого, а піс-
ля зустрічі діадохів у Трипарадісі – регент усієї Македонської 
держави. Одруження з дочкою найавторитетнішого з македонян 

1 В основі цієї статті лежить доповідь, прочитана на IV міжнародній 
науковій  конференції  “Актуальні проблеми історії стародавнього сві-
ту” (16–17 травня 2013 р., Київ). Щиро дякую к. і. н. А. Л. Зелінському 
(Київ), котрий під час роботи над цим дослідженням  підтримував мене 
порадами та науковими матеріалами. Звичайно, усю відповідальність за 
висновки, зроблені в ході цього дослідження, я несу особисто.

2 Серед дослідників немає спільної думки стосовно точної дати 
укладення шлюбу Птолемея I з Евридікою (див.: [Дройзен 1995, 107; Би-
вен 2011, 70; Hoelbl 2001, 25; Huss 117–118; Carney 2013, 19; van Oppen 
de Ruiter 2015, 150–155]).
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не лише сприяло зростанню авторитету самого Птолемея, а й 
згодом забезпечило його союз із братом Евридіки Кассандром. 
Цей союз був потрібен обом можновладцям вже хоча б тому, що 
вони мали такого спільного ворога, як Антігон Одноокий. Тому 
шлюб із Евридікою зберігався, хоча вже близько 317 р. до Р. Х. 
біля Птолемея з’явилася Береніка, жінка з почету Евридіки і дво-
юрідна племінниця Антіпатра [Бивен 2011, 70; Бентсон 1982, 45; 
Pomeroy 1984, 9; пор.: Ogden 1999, 79–80]. Саме з цієї причини, 
коли 308 р. до Р. Х. зростання могутності Антігона змусило Пто-
лемея та Кассандра припинити боротьбу за Еллладу і знов об’єд-
нати зусилля в боротьбі зі спільним ворогом [Hoelbl 2001, 19; 
Huss 2001, 177–178; Зелінський 2007, 40], однією з умов їхнього 
примирення, на думку А. Л. Зелінського, стало підтвердження 
шлюбу з Евридікою. І це попри той факт, що Береніка тоді вже 
супроводжувала Птолемея в походах3. Останній епізод є ще од-
ним прикладом того, як майбутній Птолемей I вмів підкорювати 
власні почуття політичній доцільності. 

Союз із родом Антіпатра був Птолемею потрібен. Але немож-
ливо не помітити того, що й вагомість позицій Евридіки в Алек-
сандрії була прямо пропорційна цінності цього союзу для її 
чоловіка. Тож чим більш слабшали Антіпатриди, тим менш впев-
нено вона почувалася.

Та вже після битви біля Іпсу (301 р. до Р. Х.) ситуація значно 
змінилася. Найімовірнішим супротивником для Птолемея став 
його недавній союзник і друг Селевк Нікатор, а відповідно, і най-
ціннішим союзником для володаря Єгипту ставала держава Лісі-
маха, у якого також були значні тертя із Селевком [Бивен 2011, 
52; Шофман 1984, 118–119; Lund 1992, 88; Ogden 1999, 59, 65; 
Huss 2001, 200; Carney 2013, 20, 25].

Звичайно, не можна сказати, що союз із Кассандром зовсім 
утратив свою цінність для Птолемея. Ще І. Дройзен вказував на 
те, що “інтереси Птолемея не завжди збігалися з інтересами Лі-
сімаха” [Дройзен 1995, 445]. Крім того, у них і тепер був спіль-
ний ворог – син загиблого Антігона Деметрій Поліоркет. Цей 
новий політичний розклад відразу ж позначився і на становищі 
дружин Птолемея.

3 Саме під час одного з походів, на острові Кос Береніка й народила 
майбутнього Птолемея II Філадельфа (див.: [Бентсон 1982, 141]).
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Згідно зі свідченням Плутарха, молодий епірський цар Пірр, 
який саме в цей період опинився в Єгипті, передусім намагався 
здобути прихильність Береніки (Plut. Pyrrh. 4). Доньки ж остан-
ньої, навіть ті, що були народжені нею від першого чоловіка – 
незнатного македонянина Філіппа (Paus. I, 6, 8), стають дружина-
ми представників елліністичних династій, роблячи навіть більш 
вигідні партії, ніж онучки Антіпатра4.

Однак Евридіка продовжувала жити в Александрії. Звичайно, 
високе становище суперниці не могло її тішити, однак полігамія 
була притаманна усім македонським царям [Бивен 2011, 71; 
Ogden 1999, 79], а надію побачити власного первістка царем вона 
ще не втратила. Не варто забувати, що на боці Керавна, за слова-
ми Юстина, було “право, яке визнають усі народи” (Just. XVI, 2), 
тобто первородство; а також авторитет роду Антіпатра. Так вва-
жали більшість сучасників. Та й сам Птолемей I у ці роки не на-
важувався відверто виступити проти подібних очікувань.

Та у 297 р. до Р. Х. помер Кассандр, а через декілька місяців – 
і його старший син та наступник Філіпп [Hammond, Walbank 
1988, 208, 210; Huss 2001, 206]. Невдовзі в Македонії спалахнула 
війна між синами Кассандра Антіпатром та Александром, у ході 
якої загинула вдова Кассандра, остання представниця роду Ар-
геадів, Фессалоніка. Її було вбито власним сином, Антіпатром. А 
у 294 р. до Р. Х. Македонію взагалі захопив вищезгаданий Деме-
трій Поліоркет (Diod. XXI, 7; P. Trog. Prol. XVI; Just. XVI, 1; Paus. 
IX, 7,3; Plut. Demetr 36; іdem, Pyrrh. 6–7; Oros. III, 23, 50–52). 
При цьому Антіпатр утік, а Олександр був убитий Деметрієм 
[Дройзен 1995, 452–453; Hammond, Walbank 1988, 217–218; 
Gehrke 1990, 41; Lund 1992, 95; Huss 2001, 206].

4 Доньки Береніки та Філіппа, Антігона та Феоксена, стали дружина-
ми Пірра та Агафокла Сиракузького, володарів, союз із якими мав вели-
ке значення для зовнішньої політики Птолемея; Арсиноя ж одружується 
з Лісімахом, його основним союзником. У свою чергу, шлюби дочок Ев-
ридіки є менш блискучими. Лісандра стає дружиною Александра – най-
молодшого сина Кассандра; Деметрій Поліоркет, з яким заручують Пто-
лемаїду (про обставини їхнього одруження див. нижче), взагалі є майже 
постійним супротивником Александрії. І лише другий шлюб Лісандри, 
яка після загибелі Александра стала дружиною сина Лісімаха Агафокла, 
доводив, що Евридіка та її діти не втратили свого високого статусу [Би-
вен 2011, 53; Бентсон 1982, 55–56; Казаров 2009, 194].
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Постає питання: якщо становище Евридіки та її дітей при 
александрійському дворі залежало від могутності її роду та по-
літичної вартості союзу між Птолемеєм та Антіпатридами, то 
чому Птолемей I вже тоді не проголосив своїм наступником 
сина Береніки? Насправді скидати з рахунків Антіпатридів у 
294 р. до Р. Х. було зарано. Ще був живий син Кассандра – Анті-
патр. І хоча цього жорстокого і, скоріше за все, бездарного царя з 
Македонії було вигнано, усе ж він користувався підтримкою сво-
го могутнього тестя Лісімаха. Плутарх розповідає, що ще під час 
війни між Антіпатром та його молодшим братом Александром 
Лісімах прагнув допомогти зятеві, намагаючись шляхом обману 
вивести з війни епірського царя Пірра, втручання якого значною 
мірою визначило успіх Александра. Лісімах надіслав епірському 
цареві підробленого листа від імені Птолемея, у якому цар Єгип-
ту буцімто наполягав на тому, щоб Пірр припинив війну, узявши 
з Антіпатра тридцять талантів. Пірр здогадався, хто був справ-
жнім автором листа, та, незважаючи на це, усе ж таки погодився 
укласти мир (Plut. Pyrrh. 6).

Замислимося, чому Пірр пішов на поступки. Лісімах у цей час 
надати зятю допомогу військовою силою не міг, що однозначно 
стверджують не лише вже згаданий Плутарх, а й Юстин (Just. 
XVI, 1)5. Сам Пірр цілковито орієнтувався на Птолемея, та все 
одно цар Епіру поступився. Поступився, імовірно, тому, що союз 
Лісімаха та Антіпатра був настільки важливим для Лісімаха, що 
ані в самого Пірра, ані в його александрійського покровителя не 
було сумнівів у тому, що в разі відмови він, хай і не відразу, піде 
на більш рішучі кроки, ніж підроблені листи. А добрі стосунки з 
Лісімахом були Птолемею вкрай потрібні.

Антіпатр I продовжував жити в тестя, однак, як видно з пові-
домлень таких авторів, як Юстин та Орозій, надії повернути собі 
македонський престол він не втрачав (Just. XVI, 2; Oros. III, 23, 

5 Хоча у 295 р. до Р. Х. Лісімах діяв дуже активно – саме тоді ним 
було захоплено низку міст у Малій Азії, що належали сину Антігона 
(див.: [Lund 1992, 91–93]) – наступного  294 р. до Р. Х., коли Деметрій 
вдерся до Македонії, Лісімах був зв’язаний початком боротьби зі своїм 
славетним ворогом Дроміхетом (Just. XVI, 1), яка через декілька років 
завершиться повною поразкою Лісімаха (Paus. I, 9, 6; Plut. Demetr. 29; 
Polyaen. VII, 25; Strabo, VII, 3, 8; 14).
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53–56). Імовірно, між ним та Лісімахом існували якісь домовле-
ності стосовно цього. Не міг про це не знати і Птолемей I. Тож в 
Александрії поновлення Антіпатра I на престолі вважали не 
лише справою часу, але й кон’юнктурою, що відповідала інтере-
сам Єгипту. Розгром давнього ворога, Деметрія Поліоркета, та 
позбавлення його Македонії був потрібен Птолемею I так само, 
як і Лісімаху. Водночас, створення після вигнання Деметрія окре-
мого, порівняно невеликого Македонського царства більшою мі-
рою відповідало інтересам Єгипту, ніж приєднання Македонії до 
і без того могутньої держави Лісімаха.

Тож навіть у цей період позбавлений власного царства, не-
популярний вбивця власної матері Антіпатр I (Plut. Demetr. 36) 
залишався цінною фігурою у складній політичній грі, до якої, 
між іншим, був причетний і Птолемей I. А тому ускладнювати 
стосунки з ним або з його покровителем Сотерові було недо-
цільно6. 

У ці ж роки дочка Евридіки, вдова вбитого Александра, Лі-
сандра, стає дружиною сина Лісімаха Агафокла [Бивен 2011, 53; 
Бентсон 1982, 142; пор.: Dmitriev 2007, 137–141], який тоді вва-
жався визнаним наступником батька (Just. XVII, 1). І це також 
підтверджує те, що в роки між четвертою та п’ятою війнами діа-
дохів (301–288 рр. до Р. Х.), навіть втративши власні володіння, 
рід Антіпатра залишався повноцінним учасником політичного 
життя. А отже, й Евридіка та її сини також почувалися досить 
упевнено.

6 При цьому виникає цілком правомірне питання, на яке звернув 
мою увагу О. Л. Габелко. Чи справді міг Антіпатр I, котрий, якщо віри-
ти нашим джерелам, був постаттю малоприємною, реально розрахову-
вати на повернення собі македонського престолу? На нашу думку, цей 
горе-правитель насправді мав певні підстави для подібних сподівань. 
Запорукою цього були не його особисті якості, про які вже було сказа-
но вище, а походження по материнській лінії від славетного Аргеада, 
Філіппа ІІ, батька Фессалоніки (Diod. XIX, 52; Paus. IX, 7, 3). До того 
ж не варто скидати з рахунків і належність Лісімахового зятя до роду 
вищезгаданого Антіпатра, старшого, щодо пам’яті якого значна части-
на македонян, попри все, зберігала пієтет, чим, зокрема, скористався 
одружений на доньці померлого регента Деметрій Поліоркет під час 
боротьби за македонську корону (Plut. Demetr. 37).
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Але у 288–287 рр. до Р. Х. сталися надзвичайно важливі події. 
Почалася п’ята війна діадохів. Лісімах та Пірр легко вигнали Де-
метрія та оволоділи Македонією (Plut. Demetr. 44; іdem, Pyrrh. 
11–14; Paus. I, 10, 2; Just. XVI, 2; Oros. III, 23, 56) [Дройзен 1995, 
478; Will 1984, 108; Hammond, Walbank 1988, 227–228; Lund 1992, 
98–102; Huss 2001, 207–211]. Та отриману частину Македонії Лі-
сімах просто приєднав до власних володінь. Антіпатр, чиї споді-
вання знову стати царем, бодай залежним від Лісімаха, розвіялися 
як дим, був розлючений. За свідченням Орозія, він навіть почав 
готувати змову проти тестя. Змову, однак, було розкрито, а Анті-
патра I страчено (Just. XVI, 2; Oros. III, 23, 56). Відтепер Антіпа-
тридам не було на що сподіватися. Щоправда, ще був живий 
племінник Кассандра – Антіпатр Етесій7; однак було зрозуміло, 
що престолом Македонії тепер володітимуть інші.

А у 286 р. до Р. Х. Деметрій Поліоркет, який із залишками вій-
ська переправляється до Малої Азії, зустрічає в Мілеті Евридіку, 
котра покинула Єгипет (Plut. Demetr. 46). На думку дослідників, 
причиною переїзду Евридіки до Мілету, було те, що вона оста-
точно програла боротьбу за престол для власного сина [Дройзен 
1995, 479; Бивен 2011, 72]8. Той факт, що вона лише тоді віддає 
Деметрію свою дочку Птолемаїду, шлюб із якою був обіцяний 
Деметрію дуже давно (Plut. Demetr. 32, 46), є також дуже показо-
вим. Родичатися з політичним ізгоєм може лише цариця, яка пе-
ребуває в подібному становищі. А якщо згадати, що Птолемей I 
Сотер також належав до коаліції, яка боролася проти Деметрія, і 
саме в ході п’ятої війни діадохів він повернув собі Кіклади, то 
згаданий вище вчинок Евридіки взагалі видається відверто воро-
жим щодо чоловіка [Huss 2001, 207–211].

У цьому ж контексті також варто згадати, що незадовго до мі-
летських подій наклала на себе руки рідна сестра Евридіки, дру-
жина самого Деметрія, Філа (Plut. Demetr. 45). Плутарх вважав, 

7 Про діяльність цього останнього представника роду Антіпатридів 
див.: [Жигунин 1980, 61, 75; Hammond, Walbank 1988, 253–254, 257].

8 У сучасній історіографії доволі поширеною є думка про те, що 
шлюб Деметрія та Птолемаїди відбувся за згодою Птолемея [Hazzard 
1987, 149; Hammond, Walbank 1988, 232; Ogden 1999, 72; Carney 2013, 
151, not. 82; Van Oppen de Ruiter 2015, 160–164, 167–168; пор.: Huss 2001, 
210, Anm. 172], проте ми вважаємо його недостатньо аргументованим.



Є. В. Познанський

82                                                                         Сходознавство, 2017, № 77

що вона була неспроможна пережити чергове приниження чоло-
віка. Та можливо, що на це трагічне рішення вплинула і сумна 
доля усього її роду, кінцева поразка якого була очевидна.

Нам невідома точна дата вбивства Антіпатра I, але те, що ці 
події безпосередньо йшли одна за одною, на наш погляд, не ви-
кликає сумнівів. Допоки залишалася надія на те, що Антіпатр I 
знов оволодіє Македонією, Птолемей вичікував; і жодна при-
страсть не могла змусити його піти на такий авантюрний крок, 
як відсторонення старшого сина від престолонаступництва. І 
лише тоді, коли Антіпатриди остаточно зійшли з політичної аре-
ни, він зміг обирати між дружинами, а точніше, між народжени-
ми ними синами, керуючись лише особистими почуттями9. Бо ж 
ні у 294 р. до Р. Х., ні в наступні роки Птолемей не призначав 
своїм спадкоємцем сина Береніки, хоча за мірками того часу 
останній вже вважався повнолітнім, тоді як володар Єгипту, вже 
бувши дуже літньою людиною10, мав би піти на рішучі кроки, 
аби гарантувати престол для свого улюбленця. Та нічого подіб-
ного тоді не сталось. Тому що і не могло статися з огляду на ви-
щезазначені обставини11.

9 Майбутній Птолемей ІІ не мусив чекати надто довго на суттєві змі-
ни у своєму статусі. Вже у 285/284 р. до Р. Х. син Береніки став не лише 
офіційним спадкоємцем, а й співправителем батька (Theocr. Idyl. XVII; 
P. Trog. Prol. XVI; Just. XVI, 2; Nepos, XXI, 3; Paus. I, 6, 8; Diog. Laert. V, 
78–79; Lucian, Macr. 12) [Бикерман 1976, 259; Huss 2001, 249–250].

10 Ми поділяємо точку зору, згідно з якою Птолемей I народився 
близько 367/266 р. до Р. Х. (Lucian, Macr. 12) (пор.: [Hoelbl 2001, 14]). 
Відповідно, у 294 р. до Р. Х. йому було 72/73 роки – вік поважний на-
віть для нашої доби. До речі, саме тоді Селевк I Нікатор зробив свого 
сина, майбутнього Аннтіоха I Сотера, своїм співправителем (App. Syr. 
62; Plut. Demetr. 38).  

11 Відсторонення від престолу законного спадкоємця, який по мате-
ринській лінії належав до Антіпатридів, могло загрожувати Птолемею 
розривом не лише з Антіпатром I, який у будь-який момент міг знов 
очолити Македонію, а й із Лісімахом. Перспектива ж залишитися сам 
на сам із Селевком була для сина Лага неприйнятною. Окрім того, Пто-
лемей I Сотер розумів, що якщо після його смерті старомакедонська 
партія, яка. на думку Е. Бівена, і підтримувала Керавна [Бивен 2011, 
72], отримає допомогу ззовні, від Антіпатра I та Лісімаха, то доля його 
улюбленця, якому він прагнув передати престол, виявилась би, поза 
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Як ми показали вище, призначити своїм спадкоємцем молод-
шого сина Птолемей I Сотер наважився лише тоді, коли у Європі 
загинув Антіпатр I, ознаменувавши власною загибеллю фактич-
ний крах усього дому Антіпатридів.
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Є. В. Познанський
АЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ВІДГУК

НА ВБИВСТВО АНТІПАТРА I
Як відомо, засновник династії Птолемеїв Птолемей I Сотер напри-

кінці свого життя відсторонив від спадкування престолу старших синів, 
матір’ю яких була дочка македонського регента Антіпатра, Евридіка, і 
зробив своїм співправителем та спадкоємцем наймолодшого зі своїх ді-
тей – майбутнього Птолемея II Філадельфа, народженого улюбленою 
дружиною старого царя Беренікою I.
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Взагалі, і в античній історіографії, і в дослідженнях нашого часу пе-
реважає думка, згідно з якою Птолемей пішов на такий крок лише че-
рез палку любов до Береніки та народженого нею сина. Не відкидаючи 
значення особистих почуттів, ми наполягаємо на тому, що піти на та-
кий крок, як позбавлення престолу законного спадкоємця, яким був син 
Евридіки Птолемей Керавн, батько наважився лише після важливих по-
дій, які значно змінили співвідношення сил в елліністичному світі.

Евридіка належала до роду Антіпатридів, який володів Македонією. 
І навіть після того, як Македонію було захоплено ворогом Птолемея 
Деметрієм Поліоркетом, Антіпатриди продовжували залишатися по-
вноправними учасниками політичного процесу, оскільки очікувалося 
повернення до влади в Македонії вигнаного царя Антіпатра, сина Кас-
сандра і племінника Евридіки. Запорукою цього була підтримка, яку 
надавав Антіпатру його могутній тесть Лісімах. І лише після загибелі 
цього позбавленого трону царя від рук його тестя (бл. 288/287 рр. до 
Р. Х.), що знаменувала собою остаточний крах роду Антіпатридів, Пто-
лемей I дозволив собі обрати спадкоємця, керуючись лише особистими 
вподобаннями. 

Ключові слова: Птолемей I, Птолемей ІІ, Евридіка, Береніка, Анті-
патр I, Антіпатриди, престолоуспадкування

 
Е. В. Познанский

АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ ОТКЛИК
НА УБИЙСТВО АНТИПАТРА I

Как известно, основатель династии Птолемеев Птолемей I Сотер в 
конце жизни отстранил от престолонаследования старших сыновей, ма-
терью которых была дочь македонского регента Антипатра, Эвридика, 
и сделал своим соправителем и наследником самого младшего из своих 
сыновей, будущего Птолемея II Филадельфа, рожденного любимой же-
ной старого царя Береникой I.

В целом и в античной историографии, и в исследованиях нашего 
времени преобладает точка зрения, согласно которой Птолемей I пошел 
на такой шаг исключительно из любви к Беренике и рожденному ею 
сыну. Не отрицая значения личных пристрастий, мы настаиваем на том, 
что на такой шаг, как отстранение от престола законного наследника, 
сына Эвридики, который вошел в историю под именем Птолемей Ке-
равн, отец решился только после важных событий, значительно изме-
нивших расклад сил в эллинистическом мире.

Ведь мать старших его сыновей Эвридика принадлежала к роду Ан-
типатридов, владевших Македонией. И даже после захвата Македонии 
противником Птолемея Деметрием Полиоркетом Антипатриды продол-
жали оставаться полноценными участниками политического процесса, 
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поскольку ожидалось возвращение к власти над Македонией изгнанно-
го царя Антипатра, сына Кассандра и племянника Эвридики. Залогом 
тому была поддержка, которую предоставлял Антипатру его могуще-
ственный тесть Лисимах. И только после гибели изгнанного царя от 
рук его тестя (ок. 288/287 гг. до Р. Х.), ознаменовавшей собой оконча-
тельный уход с политической арены рода Антипатридов, Птолемей I 
позволил себе назначить наследника, сообразуясь лишь с личными 
предпочтениями.

Ключевые слова: Птолемей I, Птолемей ІІ, Эвридика, Береника, 
Антипатр I, Антипатриды, престолонаследование

Стаття надійшла до редакції 10.01.2017



88                                                                         Сходознавство, 2017, № 77

2415-8712 (on-line); ISSN 1682-671X (print)
Shodoznavstvo, 2017, No. 77, pp. 88–126

UDC 94(32):299.31

CHAPTER 6 OF THE ANCIENT EGYPTIAN BOOK OF THE DEAD:
TEXT AND VIGNETTES OF THE “THEBAN EDITION”

M. Tarasenko
DSc (History)
A. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies, NAS of Ukraine
4, Hrushevskoho Str., Kyiv, 01001, Ukraine
niktarasenko@yahoo.com

Translation of the text and review of the vignettes of Chapter 6 of the 
Book of the Dead in its so-called “Theban Edition” (New Kingdom) are pro-
posed in this article. The text of the Chapter 6 is a magical formula dedicated 
to the shabti funeral figurines that were an important part of the Egyptian 
burial inventory for two millennia – from the late Middle Kingdom to the 
early Ptolemaic Period. The earliest textual parallels to the text of Chapter 6 
of the Book of the Dead go back to the Spell 472 of the Coffin Texts on two 
objects from the middle 12th Dynasty from Deir el-Bershe. Since the 13th Dy-
nasty, this text was recorded on the funerary statuettes from Abydos and 
Lisht, and pseudo-naos from Abydos. Later the text of Chapter 6 is found in 
all chronological editions of the Book of the Dead. A total of 167 documents 
with its text and/or vignettes are known. In addition, the text of Chapter 6 was 
often placed on the shabti statuettes. In particular, in the funds of the Odesa 
Archaeological Museum there are seven shabtis of various historical periods 
with the text of this spell. In the “Theban edition” of the Book of the Dead, the 
Chapter 6 is known for twelve rolls. It also has textual parallels on the number 
of monuments of the New Kingdom (excluding shabtis). Illustrations to Chap-
ter 6 are represented in five rolls (four – 18th Dynasty and one – 19th Dynasty), 
one funerary shroud and the painting of the one tomb. Iconographic construc-
tion has two types: A – “deceased before Osiris” and B – “shabti-figurine” (by 
I. Munro). With the end of New Kingdom illustrations to Chapter 6 gradually 
disappear. Only two documents of the 21st Dynasty had its illustrations. In the 
Late Edition of the Book of the Dead, the Chapter 6 continues to be written, 
but is completely devoid of illustrations. The closest iconographic parallels to 
the illustrations of Chapter 6 are the vignettes of Chapter 25 of the Book of the 
Dead that correspond to the iconography of type A. The Chapter 6 has been 
repeatedly translated into European languages, but its Ukrainian translation is 
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carried out for the first time in this article. The translation was made after 
two documents of the “Theban edition” that are well preserved and belong 
to different local centers – Thebes and Memphis. These are the papyri of 
Nww pLondon BM EA 10477 and Nb-snj pLondon BM EA 9900. The trans-
lation is accompanied by comments and a glossary.

Keywords: Ancient Egypt, Chapter 6, Book of the Dead, shabtis, vi-
gnettes, translation

М. О. Тарасенко
6-та ГЛАВА ДАВНЬОЄГИПЕТСЬКОЇ

КНИГИ МЕРТВИХ: ТЕКСТ І ВІНЬЄТКИ
ЗА “ФІВАНСЬКОЮ РЕДАКЦІЄЮ”

У запропонованій статті подається переклад 6-ї глави Книги 
мертвих у версії її т. зв. “фіванської редакції”, яка належить до 
доби Нового царства. Ця глава має титульну рубрику1:

rA n rdi iry SAwAb.tj kA.t m Xrt-nTr
“Вислів, як змусити ушебті працювати в Некрополі”.

Відповідно, цей текст є магічною формулою, пов’язаною з ін-
фернальним функціонуванням заупокійних статуеток ушебті2, 
які були важливою частиною поховального інвентарю єгиптян 
протягом двох тисячоліть – із доби пізнього Середнього царства і 
до раннього Птоломеївського періоду3. Імітації ушебті (т. зв. 
псевдоушебті), у контексті популярності єгипетських культів, 
мали поширення і в європейських провінціях Римської імперії в 

1 За pNww pLondon BM EA 10477 (XVIII дин.) [Lapp 1997, pl. 62].
2 Переклад та етимологія терміна SAwAb.tj (варіанти написань: Sab.tj 

(Сер. ц.), Swb.tj, SAwb.tj, Sb.tj, wSb.tj (Пізн. – Птол. п.)) залишаються диску-
сійними, здебільшого, воно перекладається як “відповідач” (“Antworter”, 
“Antworterfigur”) [Schlögl 1986, 896; Speleers 1923, 87–90; Schneider 1977, 
I, 48–49] (пор. wSb – “erwirdern”, “antworten”; wSbw – “der Antwortende” 
[HHWb, 220]), хоча словники здебільшого залишають його без перекла-
ду як “Uschebti, Uschebti-figur, Totenfigur” [Wb. IV, 435; HHWb, 811].

3 Докладніше про ушебті та їхнє значення в уявленнях єгиптян про 
потойбіччя див.: [Speleers 1923; Petrie 1935; Capart 1941, 196–204; Heerma 
vanVoss 1963, 53–57; Рубинштейн 1968, 80–89; Schneider 1977; Schlögl, 
Sguaitamatti 1977; Schlögl 1986, 896–899; Schlögl, Meves-Schlögl 1993; 
Stewart 1995; Taylor 2001, 112–135; Janes 2002; Bovot, Ziegler 2003].
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часи, коли в самому Єгипті ушебті вже вийшли з ужитку в похо-
вальному обряді4.

Текстова традиція. Найбільш ранні текстові паралелі до 
6-ї глави Книги мертвих беруть свій початок у 472-му вислові
Текстів саркофагів на двох пам’ятках середини ХІІ династії з
Дейр ель-Берше (B2L, B1P) [CT VI, 2; Barguet 1986, 48; Faulkner
1994, II, 106–107; Carrier 2004, II, 1140–1141]. За ХІІІ династії цей
текст зафіксовано на поховальних статуетках з Абідоса та Лішта
[Speleers 1923, 81–87; Quirke 2013, 22], а також на псевдонаосі5 з
каплиці в Абідосі [Vernus 1974, 101–114]. Надалі текст 6-ї глави
зустрічається в усіх хронологічних редакціях Книги мертвих. За
даними архіву Bonn Totenbuchprojekt (http://totenbuch.awk.nrw.
de/), сумарно зафіксовано 167 документів з її текстом і/або ві-
ньєтками. За хронологією вони розподілені дуже неоднорідно:

1) Нове царство – 12 документів (папіруси);
2) Третій перехідний період – 17 документів (папіруси);
3) Пізній період – 30 (+/–14)6 документів (папіруси, мумійні

бинти, саркофаги, дерев’яна дошка);
4) Птолемеївський період – 122 (+/–14) документи (папіруси,

мумійні бинти).
Крім того, текст 6-ї глави часто розміщувався на самих ста-

туетках ушебті. Наразі спроб підрахувати кількість записів цього 
тексту на ушебті ніхто не робив, і, враховуючи масовість цього 
виду об’єктів7, кількість ушебті з 6-ю главою Книги мертвих 
може сягати кількох тисяч. Відповідно, ця глава є беззаперечним 
лідером за показником тиражованості серед усіх інших глав цьо-
го заупокійного збірника.

Зокрема, у фондах Одеського археологічного музею НАН Ук-
раїни нараховується сім ушебті різних історичних періодів з тек-
стом 6-ї глави Книги мертвих8:

4 Див.: [Tomorad 2014, 140–147; 2017, 323–334; Deac 2017, 241–255; 
Tarasenko, Tomorad 2017, 262–266].

5 У приватній колекції М. Тадросса (M. Tadross).
6 Документи, які датуються Пізнім – Птолемеївським періодами.
7 За показником чисельності цей вид давньоєгипетських артефактів 

поступається лише скарабеям та амулетам [Redford 2002, 136].
8 Зазначимо, що Л. Спелерс нарахував шість текстових версій 6-ї гла-

ви Книги мертвих, відтворених на ушебті: одну – Середнього царства, 
одну – початку Нового царства, три – Нового царства та одну – Саїської 
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1. ОАМ № 52939 (¡Awy), XVIII династія [Berlev, Hodjash 1998,
82 (5), pl. 107] (мал. 1 – © фото автора; ОАМ НАНУ).

2. ОАМ № 52944 (IaH-mc), XVII – поч. XVIII династії [Berlev,
Hodjash 1998: 81 (2), pl. 106] (мал. 2 – © фото автора; ОАМ 
НАНУ).

3. ОАМ № 52524 (Ni-sw-BA-nbw-+dt)9, Пізній період [Berlev,
Hodjash 1998, 105–106 (162), pl. 126] (мал. 3 – © фото автора; 
ОАМ НАНУ).

4. ОАМ № 52525 (¤TA-Imnw-pw, народжений &A-Srjt-njt-tA-jHt),
Пізній період [Berlev, Hodjash 1998, 109 (187)] (мал. 4 – © фото 
автора; ОАМ НАНУ).

епохи [Speleers 1923, 80ff]. Г. Шнайдер, натомість, наводить для ушебті 
сім хронологічних текстових версій вислову з підваріантами для кож-
ної, а також низку незвичних форм [Schneider 1977, I, 81–131]. 

9 Тут і далі транслітерація імен за О. Д. Берлєвим [Berlev, Hodjash 
1998].

Мал. 2 Мал. 3Мал. 1 Мал. 4
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5. ОАМ № 52907 (PA-xAaw-sw, народжений &A-SAjdjd), Пізній
період [Berlev, Hodjash 1998, 102 (140), pl. 125] (мал. 5 – © фото 
автора; ОАМ НАНУ).

6. ОАМ № 52908 (¡r народжений &A-Srjt-(njt)-PtH), Пізній пе-
ріод [Berlev, Hodjash 1998, 107 (177), pl. 127] (мал. 6 – © фото 
автора; ОАМ НАНУ).

7. ОАМ № 52910 (¤mn-PtH-PsmTk народжений &A-Srjt-njt-%xmt),
Пізній період [Berlev, Hodjash 1998, 109 (186), pl. 128] (мал. 7 – 
© фото автора; ОАМ НАНУ).

6-та глава за “фіванською редакцією” Книги мертвих. Як
зазначалося вище, наразі відомі записи 6-ї глави у 12 сувоях.

XVIII династія
– pNb-tAwi/Nbwii pDurham + pLondon BM EA 74126 + pLondon

UC 71005, походження невідоме, XVIII династія; курсивна ієро-
гліфіка10.

10 Totenbuchprojekt Bonn, TM 133585, <totenbuch.awk.nrw.de/objekt/
tm133585>.

Мал. 5 Мал. 6 Мал. 7
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– p¤n-Htp pCairo CG 40004; J.E. 95652; походження невідоме,
XVIII династія; курсивна ієрогліфіка [Munro 1988, 287; Munro 
1994, I, 213–247, s/w-Taf. 75–80, Farb-Taf. 4; II, Taf. 147–160]11.

– pPA-sr pLondon BM EA 10466 + pLondon BM EA 9971–9972,
походження невідоме, XVIII династія; курсивна ієрогліфіка12.

– pNww pLondon BM EA 10477, Фіви, XVIII династія; курсив-
на ієрогліфіка [Lapp 1997]13.

– pNb-snj pLondon BM EA 9900, Саккара, XVIII династія; кур-
сивна ієрогліфіка [Lapp 2004]14.

– pNb-Imn pLondon BM EA 9964, Фіви, XVIII династія; кур-
сивна ієрогліфіка [Lapp 2014]15.

– p¡p-rs pLondon UC 71000, походження невідоме, XVIII ди-
настія; курсивна ієрогліфіка16.

– p¤n-Htp приватна колекція Мікласа Варги (MiklasVarga)
(Угорщина)17, походження невідоме, XVIII династія; курсивна іє-
рогліфіка18.

XIX династія
– pRa-mc pCambridge E.2a.1922, Седмент, XIX династія; кур-

сивна ієрогліфіка19.
11 Totenbuchprojekt Bonn, TM 134266, <totenbuch.awk.nrw.de/objekt/

tm134266>.
12 Totenbuchprojekt Bonn, TM 133518, <totenbuch.awk.nrw.de/objekt/

tm133518>.
13 Totenbuchprojekt Bonn, TM 134299, <totenbuch.awk.nrw.de/objekt/

tm134299>.
14 Totenbuchprojekt Bonn, TM 134286, <totenbuch.awk.nrw.de/objekt/

tm134286>.
15 Totenbuchprojekt Bonn, TM 134294, <totenbuch.awk.nrw.de/objekt/

tm134294>.
16 Totenbuchprojekt Bonn, TM 134705, <totenbuch.awk.nrw.de/objekt/

tm134705>.
17 Цей фрагмент Книги мертвих походить з колишньої колекції Тел-

бота. Він був придбаний нинішнім власником на аукціоні Крісті у квіт-
ні 2009 р. 

18 Totenbuchprojekt Bonn, TM 135555, <totenbuch.awk.nrw.de/objekt/
tm135555>.

19 Totenbuchprojekt Bonn, TM 134358, <totenbuch.awk.nrw.de/objekt/
tm134358>.
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– pAnj pLondon BM EA 10470, Фіви, ХІХ династія; курсивна
ієрогліфіка [Faulkner, Goelet, Andrews 1998]20.

– pNfr-rnpt pNew York Amherst 16, походження невідоме,
XIX династія; курсивна ієрогліфіка21.

XIX–XX династії
– pNxt pCairo J.E. 95720, Саккара, XIX–XX династії; курсивна

ієрогліфіка22 [Munro 1988, 300].
Окрім того, 6-та глава має текстові паралелі в таких джере-

лах Нового царства (за винятком ушебті):
– 151-ша глава Книги мертвих (стк. 77–84) (XVIII–XIX дин.)

[Lüscher 1998, 26–27, 211–217 (151i), 275–276];
– літургійний заупокійний текст в ієратичному папірусі PA-aA

pLondon BM EA 10819 (verso, стк. 102–104) (XVIII дин.) [Assmann 
2005, 152–153; 2006, 72–73];

– стела-амулет Rwiw London BM EA 6685023 (Нове царство)
[Taylor 2010, 125 (Cat. 56)] (мал. 8)24;

20 Totenbuchprojekt Bonn, TM 134357, <totenbuch.awk.nrw.de/objekt/
tm134357>.

21 Totenbuchprojekt Bonn, TM 134668, <totenbuch.awk.nrw.de/objekt/
tm134668>.

22 Totenbuchprojekt Bonn, TM 134327, <totenbuch.awk.nrw.de/objekt/
tm134327>.

23 Ця пам’ятка була викуплена Британським музеєм із приватної ко-
лекції Дж. Геррерда (Capt. J. D. Garrard) у 1966 р. 

24 © Trustees of the British Museum.

Мал. 8 Мал. 9
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– остракон +Hwtj Cairo 12234 (Шейх Абд ель-Курна, XVIII дин.
(Амарнський період)) [Posener 1975, 195–197, pl. 18] (мал. 9) 
[Posener 1975, 197, pl. 18];

– остракон Nb-r Stockholm Medelhavsmuseet MM 14120
(мал. 10) [Lapp 2014, 23, Abb. 14];

– т. зв. Barkenuschebti Turin, Muzeo Egizio 2805 (XVIII дин.
(Хоремхеб)) [Loeben 1987, 286–306, Taf. 5; Bovot, Ziegler 2003, 35 
(88)] (мал. 11–12) [Bovot, Ziegler 2003, 35].

Мал. 10

Мал. 11
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Мал. 12
Віньєтки. Ілюстрації до 6-ї глави наявні в п’яти з вищенаве-

дених сувоїв. До того ж малюнок до цього вислову зберігся і на 
одному поховальному савані. При цьому, як це характерно для 
образотворчої традиції “фіванської редакції” Книги мертвих25, 
вони не мають єдиної іконографічної схеми. Чотири документи з 
ілюстрованою 6-ю главою походять від XVIII династії26, решта – 
від ХІХ династії.

XVIII династія
1. pNb-snj pLondon BM EA 9900: в цьому сувої монохромна

віньєтка зображає мумієморфну фігурку ушебті, повернуту пра-
воруч (мал. 13 [Lapp 2004, pl. 30], 13a27).

2. pNb-Imn pLondon BM EA 9964: на поліхромному малюнку
померлий (ліворуч) із простягнутими руками стоїть перед Осі-
рісом у короні-Atf, бог тримає в лівій руці символ життя anx, а 
праву простягає до людини навпроти (попри ушкодження папі-
русу помітно, що рука порожня)28. Між людиною та божеством 

25 Див., наприклад: [Tarasenko 2013, 325–348; 2014, 241–256].
26 Дані ресурсу Bonn Totenbuchprojekt та І. Мунро [Munro 1988, 300] 

вказують на наявність віньєтки у 6-й главі також у pNxt pCairo J.E. 95720, 
але фотографії, наявні у фотоархіві Bonn Totenbuchprojekt, демонструють 
тільки фрагмент із текстом 6-ї глави, без ілюстрації. До того ж не зга-
дує про цей сувій і сама І. Мунро при огляді іконографії 6-ї глави [Mun-
ro 1988, 65].  

27 © Trustees of the British Museum.
28 І. Мунро так описує цю віньєтку: “Der Tote mit ausgestreckten Han-

den vor Osiris” [Munro 1988, 65].
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розміщений вертикальний ієрогліфічний напис, що ідентифікує 
особу зображеної людини: sS pr-HD Nb-Imn mAa-xrw – “Писець 
скарбниці29, Nb-Imn правоголосний” (мал. 14, 14a) [Lapp 2014, 
21, Abb. 10].

3. p¤n-Htp Miklas Varga Collection: на монохромній віньєтці зо-
бражено мумієморфну фігурку ушебті, повернуту праворуч. Пе-
ред нею вималювано робочі знаряддя: корзину, форму для цегли 
та дві мотики (мал. 15) [Lapp 2014, 22, Abb. 13]. 

29 “Schreiber des Schatzhauses” [Lapp 2014, 8–9]. Це лише один із чис-
ленних титулів Nb-Imn, їхній повний огляд див.: [Lapp 2014, 8–12].

Мал. 14 Мал. 14а

Мал. 13 Мал. 13а



М. О. Тарасенко

98 Сходознавство, 2017, № 77

4. Саван ¤n-Htp Cairo L. IFAO (Frag. B)30 з Ахміма містить по-
ліхромні малюнки. На ньому зліва показаний померлий, у пово-
роті вправо, він підтримує мумієморфну фігурку ушебті в його 
зріст; перед ними в повороті вліво показаний Осіріс на троні; бог 
тримає батіжок та зображений у білій короні-wrrt (мал. 16) 
[Gasse 2006, 6; Lapp 2014, 22, Abb. 12]31. Належність цієї віньєтки 
до 6-ї глави підтверджується великим вертикальним ієрогліфіч-
ним написом між людиною з ушебті та богом: rA n SAbtj – “Вислів 
для ушебті”, за яким ідуть один з титулів32 та ім’я власника сава-
на: in Hr.i mDA.iw n Mnw [nb Ipw] ¤n-Htp – “для Начальника ме-
джаїв33 Міна [Володаря Ахміма], ¤n-Htp”.

Мал. 15
30 Артефакт не має інвентарного номера. 
31 Див. також: [Gasse 1983, 191–195; pl. 39 (ч/б фотографія); Müller-

Roth, Weber 2012, 123, fig. 5 (промальовування)].
32 Докладніше про титули цієї особи див.: [Gasse 1983, 192].
33 За Нового царства це своєрідні внутрішні війська або “поліція” – 

елітні озброєні загони, які несли патрульну службу. Назва mDA.iw похо-
дить від етноплемінної групи в Нубії (суч. Північний Судан) [Wb. II, 
186].
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Мал. 16
XIХ династія
5. pRa-mc pCambridge E.2a.1922: на поліхромній віньєтці по-

казаний померлий (зліва) в позі поклоніння перед богом Анубі-
сом, який у лівій руці тримає символ anx, а у правій – фігурку 
ушебті (мал. 17)34.

Мал. 17
34 © Fitzwilliam Museum, Cambridge. Див. також: [DuQuesne 2009, 

37–38; Farbtaf. 1; Lapp 2014, 21, Abb. 11].
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6. pAnj pLondon BM EA 10470: у цьому сувої 6-та глава не має
титульної рубрики та безпосередньо продовжує текст і компози-
цію 151-ї глави, втім вона є окремим висловом. Поліхромний ма-
люнок зображає мумієморфну фігурку ушебті, повернуту право-
руч (мал. 18, 18а) [Budge 1913, pl. 33; Faulkner, Goelet, Andrews 
1998, pl. 33].

Іконографія: типологія, еволюція та семантика. Як заува-
жила вже І. Мунро, за іконографічною побудовою за XVIII ди-
настії склалося два типи віньєток 6-ї глави: А: “Померлий з 
простягнутими руками перед Осірісом” та Б: “фігурка ушебті” 
[Munro 1988, 65]. До типу А дослідниця відносить pNb-Imn pLon-
don BM EA 9964 (Фіви), а до типу Б – pNb-snj pLondon BM EA 
9900 (Саккара), а також p¤n-Htp pCairo CG 40004, хоча, в остан-
ньому випадку мова йде про віньєтку до 151-ї глави, оскільки на-
справді 6-та глава тут не має ілюстрації [Lüscher 1998, Taf. 8]. 
При цьому І. Мунро справедливо відзначає, що саме тип Б зна-
ходить продовження у “фіванській редакції” Книги мертвих у 
постамарнський час [Munro 1988, 65].

До типу Б можна віднести і віньєтку в p¤n-Htp рMiklas Varga 
Collection, але тут до фігури ушебті додатково додані зображен-
ня його знарядь праці. Малюнок на ахмімському савані ¤n-Htp 
Cairo L. IFAO поєднує елементи обох типів (А+Б): тут представ-
лені і померлий з Осірісом, і ушебті.

За ХІХ династії й надалі існує тип Б віньєток 6-ї глави, який 
представлено на pAnj pLondon BM EA 10470, а також на стелі 

Мал. 18 Мал. 18а
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Rwiw London BM EA 66850 (мал. 8), але додається і новий тип, 
репрезентований у pRa-mc pCambridge E.2a.1922, де померлий 
показаний перед Анубісом, який тримає статуетку ушебті. З пев-
ною обережністю можна припустити, що цей тип є розвитком 
типу А: людина перед божеством, яке тримає ушебті, відповід-
но, можна виділити тип А2. Зображення на савані ¤n-Htp можна 
розглядати як проміжну ланку між типами А та А1.

Мал. 19

З кінцем Нового царства ілюстрації до 6-ї глави поступово 
зникають. Лише у двох документах XXI династії зафіксовані її 
ілюстрації – це ієратичні сувої Книги мертвих Imn-n-niwt-nxt 
pCairo S.R. VII 1022435 та MAa.t-kA-Ra CG 40007; J.E. 26229, S.R. 
IV 98036 (мал. 19) [Naville 1912, pl. V]. В обох випадках представ-
лено тип Б: зображення ушебті (у повороті вправо). Окремий ви-
падок, про який також необхідно згадати, – це сцена приношення 
в тому ж папірусі MAa.t-kA-Ra Cаiro CG40007; J.E. 26229, S.R. IV 
980, на якій за спиною господарки сувою, яка сидить у кріслі, зо-

35 Totenbuchprojekt Bonn, TM 134492, <totenbuch.awk.nrw.de/objekt/
tm134492>.

36 Totenbuchprojekt Bonn, TM 134431, <totenbuch.awk.nrw.de/objekt/
tm134431>.



М. О. Тарасенко

102 Сходознавство, 2017, № 77

бражено її ушебті з текстом 6-ї глави, що також можна класифі-
кувати як своєрідну віньєтку цього вислову (мал. 20, 20а) [Naville 
1912, pl. I]37.

Мал. 20

Мал. 20а
37 Див. також: [Schneider 1977, III, fig. 40]. Пор. остраку Stockholm 

MM 14120 (мал. 10).
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У Саїсько-Птолемеївській редакції Книги мертвих 6-та глава 
продовжує доволі активно виписуватися, М. Мошер фіксує на-
віть її чотири текстові версії [Mosher 2016, 214–220], однак вона 
вже повністю позбавлена ілюстрацій38, що може бути результа-
том остаточного зникнення самої традиції супроводження помер-
лих статуетками ушебті в поховальному обряді єгиптян Еллініс-
тичної доби [Taylor 2001, 132].

Щодо семантики віньєток 6-ї глави, то вона бере свій початок 
в аранжуванні титульної рубрики вислову. Тип А зображує люди-
ну перед Осірісом, володарем Некрополя (Xrt-nTr), у якому відте-
пер померлому доведеться виконувати роботи. Тип Б демонструє, 
власне, “фактичного виконавця” цих робіт – ушебті. При цьому 
на савані ¤n-Htp померлий підводить до Осіріса свого “працьови-
того дублера” – ушебті (характерно, що ушебті в Потойбіччі тут 
показаний в один зріст із людиною). У папірусі Ra-mc ми бачимо, 
що статуетку ушебті тут дає померлому Анубіс, бог-провідник 
до Іншого світу, відповідно, тут показаний момент переходу лю-
дини до володінь Осіріса. Таким чином, образотворча традиція 
6-ї глави, попри невелику кількість джерел, змальовує різні ас-
пекти та часові фази, що візуально відтворюють уявлення єгип-
тян про функції ушебті.

Іконографічні паралелі. Найближчими іконографічними па-
ралелями до ілюстрацій 6-ї глави вважаються віньєтки 25-ї глави 
Книги мертвих [Lapp 2014, 23–24], які відповідають побудові 
типу А2 (pRa-mc pCambridge E.2a.1922). У рBAk-sw pHannover 
1970/37 = pBrocklehurst II (XVIII династія) на віньєтці 25-ї глави 
перед померлим (справа) показаний жрець-сем (зліва), що тримає 

38 Ресурс Bonn Totenbuchprojekt фіксує малюнок до 6-ї глави лише в 
єдиному документі – мумійному бинті Gm.w-Hp(ky-Ddanx-Hp) Sydney 
R 393 (Nicholson Museum) (Totenbuchprojekt Bonn, TM 110337, <toten-
buch.awk.nrw.de/objekt/tm110337>), але тут над текстом вислову показа-
ні три ієрогліфічні символи або . Це зайвий раз доводить, 
що єгипетські митці в цей час часто вже не мали уявлення, як слід 
ілюструвати той чи інший текст, і були вимушені включати фантазію 
аби заповнити чимось місце над текстом. Для порівняння, над текстом 
18-ї глави Книги мертвих на бинті Sydney R384 зображено рядок сим-
волів , які повторюються, що створює фриз написів di anx – “надає
життя” [Coenen 2006, 84–85; pl. 15b].
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перед своєю головою статуетку божества, або ушебті (мал. 21) 
[Munro 1995, Photo-Taf. 2]39. На розписі гробниці Nb-sw-mnw 
ТТ 183 (ель-Хоха, XIX дин.) віньєтка 25-ї глави зображує схожу 
композицію, але у зворотній диспозиції – померлий у білому одя-
зі та з хустинкою в правій руці розташований зліва, а жрець (?), 
який простягує йому ушебті, – з правого боку (мал. 22) [Lapp 
2014, 23, Abb. 16]. Між фігурами вималювано ящик для ушебті. 
Відзначимо також присутність на цій сцені Анубіса, шакалину 
іпостась якого показано на ящику для ушебті обличчям до помер-
лого, що зближує її семантику та побудову з віньєткою 6-ї глави 
в pRa-mc pCambridge E.2a.192240.

Необхідно відзначити, що за своєю титульною рубрикою та 
змістом 25-та глава Книги мертвих не має нічого спільного із 
6-ю главою41, її призначення: rA n rd.t cxAwN rn=f m Xrt -nTr – “Ви-
слів про наділення пам’яттю N його імені в Некрополі” [Naville
1886а, 195]. Втім Г. Шнайдер вважає, що фігурка в руках жерця на
віньєтках 25-ї глави – це саме статуетка ушебті, яка виступає охо-
ронцем імені померлого, оскільки ушебті мають персоналізований
характер і людина в Іншому світі завжди може, глянувши на неї,
згадати своє ім’я та титули [Schneider 1977, I, 302–303; III, fig. 34].

39 Промальовування: [Naville 1886, I, Taf. XXXVI (Ax)]. Див. також: 
[Lapp 2014, 23, Abb. 16].

40 Щодо зв’язку ушебті з фігурою Анубіса див.: [DuQuesne 2009, 
37–38].

41 Щодо 25-ї глави Книги мертвих див.: [Тарасенко 2016, 369–393].

Мал. 21 Мал. 22
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У тому ж таки рRa-mc pCambridge E.2a.1922 збереглася відмін-
на версія віньєтки 25-ї глави, на жаль, дуже ушкоджена, із зобра-
женням померлого, до якого звертається певне божество але, 
найімовірніше, воно не простягає померлому фігурку ушебті 
(мал. 23)42. Що ж стосується віньєтки 25-ї глави в рBAk-sw pHan-
nover 1970/37 (мал. 21), то зображення Анубіса замість жерця в 
рRa-mc pCambridge E.2a.1922 (мал. 17), дає змогу зробити припу-
щення про те, що в BAk-sw цей малюнок, можливо, був прикрі-
плений до 25-ї глави помилково і його правильніше було б спів-
відносити із 6-ю главою, яка спеціально присвячена ушебті43.

Мал. 23

З другого боку, на віньєтці в рBAk-sw ми можемо бачити не 
ушебті, а зображення статуетки Осіріса, на що вказує завеликий 
як для ушебті розмір фігурки, яку тримає жрець. У подібних де-
рев’яних статуетках у цей період і в більш пізні часи при похо-
ванні вкладали сувої Книги мертвих [Raven 1979, 251–296]. У 
цьому випадку можна простежити семантичний зв’язок з подаль-
шою образотворчою традицією цього вислову, а саме мотивом 

42 © Fitzwilliam Museum, Cambridge.
43 У тій частині рBAk-sw, що збереглася, 6-ї глави немає, але ми не 

можемо виключити її наявність у документі в його первісному стані.
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підношення папірусного сувою [Tarasenko 2017, 73–80, pl. 8–12]. 
Не можна, однак, не вказати, що і статуетки ушебті могли мати в 
цей час досить великі розміри [Schneider 1977, I, 260ff.; Taylor 
2001, 119–127], а на користь інтерпретації фігурки в рBAk-sw як 
ушебті може вказувати зображення подібних за розміром ста-
туеток ушебті на сцені поховальної процесії з гробниці пізньої 
XVIII династії із Саккари Kestner-Museum Hannover, Іnv. 
№ 1935.200.192 (мал. 24) [Landesmuseum… 2007, 89 (82)].

Мал. 24
Текст. 6-та глава Книги мертвих неодноразово перекладалася 

європейськими мовами44, втім українською її переклад не здій-
снювався. Наведений нижче переклад зроблено за двома доку-
ментами “фіванської редакції”, які мають найкращий стан збере-
ження та належать до різних локальних центрів – Фів і Мемфіса. 
Це папіруси Nww і Nb-sni45.

1. pNww pLondon BM EA 10477 (Naville: Ea) (мал. 25) [Lapp
1997, pl. 62].

Власник: Nww.
Титули: im.i-rA pr n im.i-rA sDw.ti.
44 Див., наприклад: [Barguet 1967, 42; Allen 1974, 8–9; Богословский 

1974, 90; Hornung 1979, 47–48, 417; Faulkner, Andrews 2001, 36; Чегодаев 
2002, 97; Carrier 2009, 21–22; Carrier 2010, 365; Carrier 2011, 151–152; 
Quirke 2013, 21–22].

45 Ієрогліфічну транскрипцію обох документів див.: [Budge 1910, I, 
29–30].
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Датування: XVIII династія (Хатшепсут – Тутмос III / Аменхо-
теп ІІ).

Походження: Фіви.
Шрифт: курсивна ієрогліфіка, “зворотний напрям письма” 

(↓→).
Віньєтки: поліхромні, 6-та глава без віньєтки.
Сучасна локалізація: Британський музей, Лондон: London BM 

EA 1047746.

2. pNb-sni pLondon BM EA 9900 (Naville: Аа) (мал. 26 [Lapp 
2004, pl. 30], 26а [Naville 1886, II, Taf. VII]).

Власник: Nb-sni.
Титули: sS qdw.t sxpr n Hw.t PtH srr sbA.wt m rA-w-pr.w sma.w 

mHw iHms n kAp.
Датування: XVIII династія (Тутмос IV).
Походження: Мемфіс.
46 Папірус було придбано для Британського музею Е. У. Баджем у 

Єгипті в 1888 р. [Quirke 1993, 51 (Nr. 148)].

Мал. 26 Мал. 26аМал. 25
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Шрифт: курсивна ієрогліфіка, “зворотний напрям письма” 
(↓→).

Віньєтки: монохромні, 6-та глава має віньєтку (зображення 
ушебті) (мал. 13, 13а).

Сучасна локалізація: Британський музей, Лондон: London BM 
EA 990047.

1. 6-та глава Книги мертвих (pNww pLondon BM EA 10477)
Транскрипція

1

48[…] […]

2
[…]

3

4

Транслітерація

1 rA n rdi.t iry Swb.tj kA.wt m Xrt-nTr Dd-mdw in […] Nww […] 2 i 
Swb.tj ipn ir ip.tw Wcir […] Nww mAa-xrw r irt kA.wt nb.(w)t irr.wt (i)
m m Xrt-nTr ist Hw(j) n=f sdb 3 .w im r s r Xr.t=f ip.tw r=k r nw nb ir.
tw im=f r srd sx.wt r smH.t wDb.w r Xn.t Sa 4 n Imnt.t n IAbt.t iry=i mk 
wi kA=k 

Переклад

1Вислів, як змусити49 ушебті виконувати50 роботи в Некропо-
лі. Промовляння слів для […] Nww […] 2О, ушебті ці (= цей)51, 

47 Папірус походить з колекції Дж. Бьортона. Він був придбаний 
Британським музеєм на аукціоні Сотбі в 1836 р. [Quirke 1993, 7, 47 
(Nr. 124), 77–78 (124)].

48 Тут і далі титули Nww опущені. Докладний аналіз імені Nww та 
його титулатури див.: [Lapp 1997, 19 і наст.].

49 Див.: [Wb., II, 468; HHWb, 482–484]. Форма rdi.t вказує на імпера-
тивну конструкцію.

50 Букв.: “працювати, робити” [Wb., I, 108–112].
51 Ipn є вказівним займенником ч. р. множини “ці” [Wb., I, 69; HHWb, 

276], втім у цьому контексті мова йде, скоріше, про окреме індивідуаль-
не ушебті, до якого спрямований вислів. Відповідно, можна перекласти 
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якщо призначать Осіріса […] Nww, правоголосного, щоб викону-
вати роботи будь-які, що здійснюються там, у Некрополі, але 
спіткають його біди 3 там, як людину зі своїми обов’язками52. 
Призначені (ви) ним у будь-який час, призначений йому, заса-
джувати поля, зрошувати береги, переправляти пісок 4 із заходу 
на схід53. “Я зроблю! Ось я!” – скажеш ти.

2. 6-та глава Книги мертвих (Nb-sni pLondon BM EA 9900)
Транскрипція

1 
[…]54

2
3

[…] […]

4

5

6 

Транслітерація
1 rA n rdi.t iry Swb.tj kA.wt n s m Xrt-nTr Dd-mdw in […] 2 Nb.snj […] 

Dd=f i Swb.tj 3 ipn n sS Nb.snj […] 4 ir aS.tw=i ir ip.tw=i r ir.t kA.wt 
nb.(w)t irr.wt m Xrt-nTr  ist H[w(j)]55 5 n=k sdb [im m] s r Xr.t=f ip=k 
tw r=i r nw nb r srd sx.wt r 6 smH.t wDb.w r Xn,t Sa n Imnt.t n IAbt.t mk 
wi kA=k im 

його одниною як “цей” [Gardiner 1958, 85 (§ 110)]. Зокрема, Є. С. Бого-
словський перекладає i Swbt.w ipn на статуетці ушебті Imn-Htp Ермітаж 
905 як “о, ответчики этот” [Богословский 1974, 90] (див. також: [Панов 
2011, 93–94]).

52 Перекладачі по-різному тлумачать це речення. Наприклад, С. Квьорк 
пропонує: “then, see, the marks have been struck for him there as for a man 
for his task” [Quirke 2013, 21], а К. Кар’є: “alors qu’il a (déja) réalisé une 
corvée là pour un homme à sa tâche” (транслітерація: jst d-n=f sdb jm r s 
rbr.t=f j) [Carrier 2010, 365]).

53 Докладніше про значення цього пасажу див.: [Heerma van Voss 
1963, 53–57].

54 Тут і далі титули та генеалогічні дані Nww опущені. Докладний 
аналіз див.: [Lapp 2004, 23–44].

55 Через кінець стовпця написання слова вийшло в писця неповним.
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Переклад
1Вислів, як змусити ушебті виконувати роботи людини56 в Не-

крополі. Промовляння слів для […] 2 Nb-sni […]. Каже він: О, 
ушебті 3 ці, писця Nb-sni, […]4 (якщо) викличуть мене57, (якщо) 
призначать мене виконувати роботи будь-які, що здійснюються в 
Некрополі, але спіт[кають] 5 його біди [там, як]58 людину зі свої-
ми обов’язками, призначені ви ним для нього в будь-який час59, 
засаджувати поля, 6 зрошувати береги, переправляти пісок із за-
ходу на схід . “Ось я!”60 – скажеш ти там.

Глосарій
rA – “вислів” (n., sing., masc.) [Wb., II, 391–392; HHWb, 

454–455] – pNww, 1, 2; pNb-sni, 1.

n – “для” (prep.) [Wb., II, 193–194; Gardiner 1958, 126–
127, § 164; HHWb, 385] – pNww, 1, 3, 4; pNb-sni, 1, 5.

rdi.t (rdi) – “давати, надавати” [Wb., II, 468; HHWb, 482–
484] – pNww, 1; pNb-sni, 1.

iry – “працювати, робити” (v.) [Wb., I, 108–112; HHWb, 88–
90] – pNww, 1, 2; pNb-sni, 1.

Swb.tj – “ушебті” (n., sing., masc.) [Wb., I, 
373; HHWb, 811] – pNww, 1, 2; pNb-sni, 1.

kA.wt (kA.t) – “робота” (n., plur., fem.) [Wb., V, 98–101; 
HHWb, 874–875] – pNww, 1, 2; pNb-sni, 1, 4.

 = m – “в” (prep.) [Wb., II, 1–2; Gardiner 1958, 124–125, 
§ 162; HHWb, 311–312] – pNww, 1, 2; pNb-sni, 1, 4.

Xrt-nTr – “Некрополь” (comp. n., sing., masc.) [Wb., III, 394; 
HHWb, 643]– pNww, 1, 2; pNb-sni, 1, 4.

56 Це уточнення відсутнє у pNww (ns – генетивна конструкція).
57 Фраза відсутня у pNww. 
58 Ушкодження папірусу, відновлено за pNww.
59 К. Кар’є перекладає: “…à sa tâche (et) tu te désigneras à ma place à 

tout moment...” [Carrier 2011, 152].
60 У pNww кінцівка вислову має відмінний вигляд: iry=i mk wi kA=k– 

«“Я зроблю! Ось я!” – скажеш ти».
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Dd-mdw – “промовляння слів” (st. exp.) [Wb., V, 625–626; 
HHWb, 1018] – pNww, 1; pNb-sni, 1.

in – “для” (prep.) [Wb., I, 89; Gardiner 1958, 128–129, § 169; 
HHWb, 73] – pNww, 1; pNb-sni, 1.

Nww – “Ну” (prop. name) [Ranke 1935, I, 206(10)] – 
pNww, 1.

Nb-sni – “Небсені” (prop. name) [Ranke 1935, I, 
186(14)] – pNb-sni, 1.

i – “О!” (intrj., vocat.) [Wb., I, 25; HHWb, 21] – pNww, 2; 
pNb-sni, 2.

(i)pn – “ці” (indicat. pron., plur., masc.) [Wb., I, 69; HHWb, 
276] – pNww, 2; pNb-sni, 2.

ir – див. r (prep.) [Wb., I, 103; Gardiner 1958, 125, § 163.2; 
HHWb, 453–454] – pNww, 2; pNb-sni, 4.

– aS – “викликати” (v.) [Wb., I, 227; HHWb, 159] – 
pNb-sni, 4.

– aS.tw=i – “викличуть мене” (форма cDm.tw=f, 
passive) – pNb-sni, 4.

ip.tw = ipn + tw– “підраховувати, призначити, виноси-
ти вирок” (v., форма cDm.tw=f, passive) [Wb., І, 66; HHWb, 43 
(“zählen, zuweisen, erkennen”)] – pNww, 2, 3; pNb-sni, 5 (ip).

Wcir Nww mAa-xrw – “Осіріс Nww, правоголос-
ний” (prop. name + epithets) – pNww, 2.

ir.t(iry) – “працювати, робити” (v. + .tfem. end., sing.) 
[Wb., I, 108–112; HHWb, 88–90] – pNww, 2; pNb-sni, 4.

nb.(w)t – “будь-яке, все” (adj. + .(w)tfem. end., plur.) [Wb., I, 
108–112; HHWb, 403] – pNww, 2; pNb-sni, 4.

ir.wt= iry– “працювати, робити” (v. + .wtfem. end., plur.) 
[Wb., I, 108–112; HHWb, 88–90] – pNww, 2; pNb-sni, 4.

 = im – “там” (adv., local.) [Wb., I, 72; HHWb,] – pNww, 
2, 3; pNb-sni, 6.
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is / isT– “але, однак, втім” (encl. part.) [Wb., I, 130; HHWb, 
101 (“doch”)] pNww, 2, 3; pNb-sni, 4.

Hwj – “бити, вдаряти, спіткати, спостигати” тощо (v.) 
[Wb., III, 45; HHWb, 514 (“schlagen, stoßen, betreten”)] – pNww, 2; 
pNb-sni, 4.

=f – “він, його” (suffix-pron., 3, masc., sing.) [Gardiner 
1958, 39, § 34] – pNww, 2.

sDb.w (sdb) – “втрата, нещастя, біда” (n., masc., plur.) 
[Wb., IV, 381–382; HHWb, 793] – pNww, 2 + 3; pNb-sni, 5.

r – “в” (prep.) [Wb., II, 386–388; Gardiner 1958, 125–126, 
§ 163; HHWb, 453–454] – pNww, 3; pNb-sni, 4, 5, 6.

s – “людина” (n., masc., sing.) [Wb., III, 404–406; HHWb, 
647–648] – pNww, 3; pNb-sni, 1, 5.

Xr.t – “потреба, частина, обов’язок” (n., fem., sing./
plur.) [Wb., III, 390; HHWb, 642 (“Bedarf, Anteil, Pflicht”)] – pNww, 
3; pNb-sni, 5.

=k – “ти, твій” (suffix-pron., 2, masc., sing.) [Gardiner 
1958, 39, § 34] – pNww, 3, 4; pNb-sni, 5, 6.

nw – “час, момент” (n., masc., sing.) [Wb., II, 219, 397–
398] – pNww, 3; pNb-sni, 5.

ir.wt(iry) – “працювати, робити” (v., форма cDm.tw=f, pas-
sive) [Wb., I, 108–112; HHWb, 88–90] – pNww, 3.

srd – “саджати” (v.) [Wb., IV, 205; HHWb, 731–732] – 
pNww, 3; pNb-sni, 5.

sx.wt(sx.t) – “поле, пасовисько, плац” (n., fem., plur.) 
[Wb., IV, 229; HHWb, 741–742] – pNww, 3; pNb-sni, 5.

smHi – “орошати, поливати” (v.) [Wb., IV, 136–137; 
HHWb, 709] – pNww, 3; pNb-sni, 6.

wDb.w(wdb) – “берег” (n., masc., plur.) [Wb., I, 409; 
HHWb, 235] – pNww, 3; pNb-sni, 6.

( ) – Xnt – “везти, гребти” (v.) [Wb., III, 
374–375; HHWb, 635] – pNww, 3; pNb-sni, 6.
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Sai – “пісок” (n., masc., sing.) [Wb., IV, 419–420; 
HHWb, 807] – pNww, 3; pNb-sni, 6.

Imnt.t – “захід” (n., fem., sing.) [Wb., I, 87; HHWb, 72] – 
pNww, 4; pNb-sni, 6.

IAbt.t – “схід” (n., fem., sing.) [Wb., I, 31; HHWb, 24] – 
pNww, 4; pNb-sni, 6.

=i – “я, мені” (suffix-pron., 1, masc., sing.) [Gardiner 1958, 
39, § 34] – pNww, 4; pNb-sni, 4; pNb-sni, 6.

 =  mk– “оць” (non-encl. part.) [Wb., II, 160–
161; HHWb, 370] – pNww, 4; pNb-sni, 6.

wi– “я, мені” (dep. pron., 1, masc., sing.) [Gardiner 1958, 
42, § 43] – pNww, 4.

kA – “говорити, сказати” (v.) [Wb., V, 85–86; HHWb, 
871] – pNww, 4; pNb-sni, 6.
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М. О. Тарасенко
6-та ГЛАВА ДАВНЬОЄГИПЕТСЬКОЇ

КНИГИ МЕРТВИХ: ТЕКСТ І ВІНЬЄТКИ
“ФІВАНСЬКОЇ РЕДАКЦІЇ”

У статті запропоновано переклад тексту й огляд віньєток 6-ї глави 
Книги мертвих у версії її т. зв. “фіванської редакції” (Нове царство). 
Текст глави є магічною формулою, присвяченою заупокійним статует-
кам ушебті, які були важливою частиною поховального інвентарю 
єгиптян протягом двох тисячоліть – з епохи пізнього Середнього цар-
ства і до раннього Птоломєївського періоду. Найбільш ранні текстові 
паралелі до тексту 6-ї глави Книги мертвих сягають 472-го вислову Тек-
стів саркофагів на двох пам’ятках середини XII династії з Дейр ель-
Берше. За ХIII династії цей текст зафіксовано на поховальних статует-
ках з Абідоса та Лішта й псевдонаосі з Абідоса. Надалі текст 6-ї глави 
зустрічається у всіх хронологічних редакціях Книги мертвих. Сумарно 
відомо 167 документів з її текстом і/або віньєтками. Крім того, текст 
6-ї глави часто розміщувався на самих статуетках ушебті. Зокрема, у 
фондах Одеського археологічного музею налічується сім ушебті різних 
історичних періодів з текстом цієї глави. У “фіванської редакції” Книги 
мертвих 6-та глава відома за 12 сувоями. Крім того, вона має текстові 
паралелі на низці пам’яток Нового царства (за винятком ушебті). Ілю-
страції до 6-ї глави є в 5 сувоях (4 – XVIII династії і 1 – XIX династії), 
1 поховальному савані і на розписі 1 гробниці. Іконографічна побудова 
має два типи: А – “померлий перед Осірісом” і Б – “фігурка ушебті” 
(за І. Мунро). З кінцем Нового царства ілюстрації до 6-ої глави посту-
пово зникають. Лише у двох документах XXI династії зафіксовані її 
ілюстрації. У Пізній редакції Книги мертвих 6-та глава продовжує ви-
писуватися, але вже повністю позбавлена малюнків. Найближчими 
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іконографічними паралелями до ілюстрацій 6-ї глави є віньєтки 25-ї гла-
ви Книги мертвих, які відповідають побудові типу А. 6-та глава не-
одноразово перекладалася європейськими мовами, але українською її 
переклад здійснюється в цій статті вперше. Переклад зроблено за дво-
ма документами “фіванської редакції”, які добре збереглися і належать 
до різних локальних центрів – Фів і Мемфіса. Це папіруси Nww pLondon 
BM EA 10477 і Nb-snj pLondon BM EA 9900. Переклад супроводжують 
коментарі та глосарій.

Ключові слова: Стародавній Єгипет, Книга мертвих, 6-та глава, 
ушебті, віньєтки, переклад

Н. А. Тарасенко
6-я ГЛАВА ДРЕВНЕЕГИПЕТСКОй

КНИГИ МЕРТВыХ: ТЕКСТ И ВИНЬЕТКИ
“ФИВАНСКОй РЕДАКЦИИ”

В статье предложен перевод текста и обзор виньеток 6-й главы Кни-
ги мертвых в версии ее т. н. “фиванской редакции” (Новое царство). 
Текст главы является магической формулой, посвященной заупокойным 
статуэткам ушебти, которые были важной частью погребального ин-
вентаря египтян в течение двух тысячелетий – с эпохи позднего Сред-
него царства и до раннего Птоломеевского периода. Самые ранние тек-
стовые параллели к тексту 6-й главы Книги мертвых восходят к 
472-му изречению Текстов саркофагов на двух памятниках середины 
XII династии из Дейр эль-Берше. При ХIII династии этот текст зафик-
сирован на погребальных статуэтках из Абидоса и Лишта и псевдона-
осе из Абидоса. В дальнейшем текст 6-й главы встречается во всех 
хронологических редакциях Книги мертвых. Суммарно известно 167 до-
кументов с ее текстом и/или виньетками. Кроме того, текст 6-й главы 
часто размещался на самих статуэтках ушебти. В частности, в фондах 
Одесского археологического музея насчитывается семь ушебти различ-
ных исторических периодов с текстом этой главы. В “фиванской редак-
ции” Книги мертвых 6-я глава известна по 12 свиткам. Кроме того, она 
имеет текстовые параллели на ряде памятников Нового царства (за ис-
ключением ушебти). Иллюстрации к 6-й главе имеются в 5 свитках (4 – 
XVIII династии и 1 – XIX династии), 1 погребальном саване и на ро-
списи 1 гробницы. Иконографическое построение имеет два типа А: 
“умерший перед Осирисом” и Б: “фигурка ушебти” (по И. Мунро). 
С концом Нового царства иллюстрации к 6-й главы постепенно исче-
зают. Лишь в двух документах XXI династии зафиксированы ее иллю-
страции. В Поздней редакции Книги мертвых 6-я глава продолжает 
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выписываться, но уже полностью лишена иллюстраций. Ближайшими 
иконографическими параллелями к иллюстрациям 6-й главы являются 
виньетки 25-й главы Книги мертвых, которые соответствуют построе-
нию типа А. 6-я глава неоднократно переводилась на европейские язы-
ки, но на украинский ее перевод осуществляется в этой статье впервые. 
Перевод сделан по двум документам “фиванской редакции”, которые 
имеют хорошую сохранность и принадлежат к разным локальным цен-
трам – Фивам и Мемфису. Это папирусы Nww pLondon BM EA 10477 и 
Nb-snj pLondon BM EA 9900. Перевод сопровождают комментарии и 
глоссарий.

Ключевые слова: Древний Египет, Книга мертвых, 6-я глава, ушеб-
ти, виньетки, перевод
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