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The metaphor of ‘death as sleep’ is a basic concept of ancient Egyptian 
afterlife beliefs. The sleeping person, similarly to the deceased, was thought 
to be staying in a dangerous liminal zone between life and death. In harmo-
ny with this, in some archaeological contexts the body of the deceased is po-
sitioned as if he or she was sleeping. In this vulnerable state, both the sleeper 
and the deceased had to be magically protected against demons and other 
malevolent forces lurking in the darkness of the night. In close connection 
with this, two important pieces of furniture for sleep; i.e. the lion-headed 
bed and the headrest played a key role in ancient Egyptian passage rites 
during life as well as after death. This symbolic role of the bed and the head-
rest can be well observed in the variants of the scene of ‘the installation of 
the bed’ appearing in the decoration programmes of Old and Middle King-
dom elite private tombs. The symbolism of this particular scene can be 
linked to two additional passage rituals in which a lion-shaped bed plays an 
equally central role: i.e., the myth of the royal birth and Osirian mortuary 
rituals. The key figure of the latter; i.e. Osiris, whose rebirth after death was 
described by some funerary texts as an awakening from sleep, provides the 
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most important divine archetype of the deceased lying on the lion-headed 
funerary bier. The study discusses a frequently appearing 21st Dynasty 
scene depicting Osiris awakening from death. Among the first signs of his 
rebirth/awakening from death were the loosening of the mummy bandages 
and the lifting of the head from the lying position. The study mentions some 
rare examples where these important stages of transformation after death are 
represented in pictorial form.

Keywords: ancient Egypt, funerary beliefs, death, sleep, concepts, ico-
nography, Osiris

1. Death as sleep
According to ancient Egyptian belief, a person in sleep at night, 

similarly to the sun-god and the dead, submerged in the primeval wa-
ters of Nun. Nun as a chaotic sphere outside the universe and the di-
vine world order, a passage between yesterday and today, was 
thought to provide perpetual renewal for the gods, the dead and the 
living [de Buck 1939, 12–13; Hellinckx 2001, 68]. Staying in this 
liminal zone, however, was not without danger, due to the malicious 
activity of harmful netherworldly demons and ghosts lurking there in 
the darkness of the night [Szpakowska 2003, 111–116; Szpakowska 
2010, 26, 33]. Demons were more powerful at night and each sleep 
was considered as a temporary descent into the realm of the dead 
[Pinch 1994, 107].

During sleep borders among the divine sphere, the realm of the 
dead and the world of the living became permeable, and their dwellers 
became mutually visible to each other [Szpakowska 2003, 114–115]. 
For the sleeping person, however, transit between spheres was one-
way only. Exposed in a rather vulnerable state, lying powerless and 
helpless against benevolent or malevolent beings in the liminal zone, 
the sleeper was condemned to passivity.

The metaphor of ‘death as sleep’ is a basic and ever-present topos 
in ancient Egyptian afterlife beliefs [de Buck 1939; Zandee 1960, 81–
85; Schlichting 1984; Assmann 2002, 366–369]. There were two cen-
tral divine figures whose myths of rebirth provided examples to this 
metaphor. One of them was the sun god Re who was thought to pass 
through the underworld at night, submerge in the Nun, only to be re-
born at dawn on the eastern horizon. The other was Osiris, who – af-
ter his death – was reanimated and ‘awakened’ through magical rites 
performed by his divine circle.
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The following study explores some iconographic patterns and pic-
torial symbols depicting the dead as ‘sleeping’ and being reborn from 
death as ‘awakening’.
1.1. Representations of the deceased as a sleeper

A predynastic terracotta statuette of the Rijksmuseum van Oud-
heden in Leiden1 represents a sleeping naked human figure lying in a 
flexed or fetal position on his right side in a boat (?), with both palms 
on his face (Fig. 1)2. The piece comes from a burial in Middle Egypt, 
probably from Asyut. It is not only the figure lying in a boat that 
makes the representation unique, the shape of the boat is just as unu-
sual. The rounded ends of the prow and stern of the oval-shaped boat 
model the head and hind of a frog. The body of the boat with the hu-
man figure lying in a foetal position, consequently, represents the in-
side of the body of a female frog.

Stages of amphibian development were considered mysterious by 
ancient Egyptians, the animal (as well as the frog-shaped or frog-
headed goddess Heqet) became therefore one of the symbols of di-
vine self-creation, rebirth and renewal3. Highly probably, the early 

1 Inv. no. F 1962/12.1 [Brunner-Traut 1975, 41–46; Seipel 1989, 43 (No. 8); 
Raven 2010, 152–153; but. cf. Merriman 2011, 422; Vanhulle 2018, 308].

2 © Rijksmuseum van Oudheden, Leiden (after: https://bit.ly/3dIfJPn).
3 Early Christian frog-shaped lamps retained this pagan symbolism, in 

some cases supplemented with a Greek inscription ‘(I am the) resurrection’ 
(John 11:25) [Iacoby, Spiegelberg 1903, 215; Cooney 1976, 206; Dunand, 
Zivie-Coche 2004, 336].

Fig. 1. Model boat with a sleeping figure
(Leiden, RMO, inv. no. F 1962/12.1)
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frog-shaped model boat conveys the same rebirth symbolism in an 
obviously funerary context, where the human figure lying in the boat 
(i.e. in the womb of the goddess) represents death as sleep.

This surprisingly complex early Egyptian representation has al-
ready absorbed several later topoi related to death:

1. The deceased behaves after death like a living human being 
(e.g., he sleeps).

2. The deceased is in a powerless and helpless state after death.
3. The deceased is reborn from the womb of a goddess.
4. The deceased travels to the afterlife in a boat4.
Circa 1500 years later, in the late Old Kingdom and First Interme-

diate Period tombs of the cemetery of Elephantine, the bodies found 
by S. J. Seidlmayer were laid usually in a loosely contracted position 
on their left side, with left arm stretched along the body, while the 
right arm was often bent on the chest [Seidlmayer 2001, 224–226]. 
This positioning was most likely intended to display a special iconog-
raphy of the deceased, i.e. to model them as if they were sleeping in a 
comfortable posture. This assumption seems to be confirmed by the 
fact that the head was in all cases supported by a wooden headrest 
(characteristically in burials of old male individuals) or by a mud 
brick [Seidlmayer 2001, 227–230]. It is obvious here that according 
to local afterlife concepts of the period a next life similar to the earth-
ly existence was expected after death. The same is indicated by the 
fact that the headrests placed below the heads are often heavily worn 
pieces which were previously used during life5 and made available 
for the tomb owner also in a new dimension after death. Accordingly, 
the body resting in the tomb is supposed to be in a sleeping position – 
thus the body of the deceased itself becomes the image of the sleeping 
person.

4 Later variants of this statuette type represent the deceased as a mummy 
(or inside a mummy-shaped coffin) transported in a boat. A similar model 
funerary boat from the Roman period, for example, has the shape of a duck, 
with a mummy placed in the hollow on the body of the bird: University of 
Swansea, inv. no. W 925 [Brunner-Traut 1975, 46–49].

5 Among other pieces of burial equipment of similar origin [Seidlmayer 
2001, 232–233].
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1.2. The passage symbolism of the bed
1.2.1. The ritual of ‘the installation of the bed’

In the context of the above, it is not surprising that the place of 
sleeping; i.e. the bed also had an important role in passage and rebirth 
symbolism. A not frequently recurring scene of Old Kingdom tomb 
walls depicts wardrobe officials preparing the bed for the tomb owner. 
The scene is usually labelled as wdt ATt (‘the installation of the bed’). 
In the centre of the representation is a (usually) lion-legged bed under 
a baldachin. Two or three persons prepare the bed: one of them 
smooths the matress or lays a sheet on it, while another figure places 
a headrest on the head end of the bed [Vasiljević 1995, 97–108; 
abb. 20–26; Altenmüller 1997, 2–3].

The wdt ATt scenes usually occur on tomb chapel walls close to a 
door or passage, or, moreover, in some versions a door is even repre-
sented in the scene [Vasiljević 1995, 107]. In some cases the door (or 
the entire scene) is framed by an upper Xkr-frieze (Fig. 2)6 [Moussa, 
Junge 1975, pl. 2]; i.e. a motif that is an obvious reference to the place 
of embalming in ancient Egyptian funerary iconography7. Sometimes 

6 Saqqara, end of Fifth Dynasty.
7 Later, in the New Kingdom, the representations of the netherworldly 

gates or the judgement hall are also decorated with the same upper frieze.

Fig. 2. A version of the scene of ‘the installation of the bed’
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the frieze is more complex in composition, combining additional mo-
tifs (e.g., palace façade motif, djed columns, stylized pair of papyrus 
plants), that are, in turn, characteristic decorative elements of false 
doors represented on contemporary tomb walls or coffin sides. The 
door with a characteristic upper Xkr-frieze therefore places the scene, 
which at first sight represents an activity of daily routine, in a funerary 
context and associates it with the events that take place after death, 
e.g. in the judgment hall of Osiris.

The pronounced passage/door symbolism along with the inclusion 
of characteristic friezes of false doors (i.e. focal points of the commu-
nication between the dead and the living) suggests that the repre-
sented events may be in connection with a funerary ritual which was 
believed to provide a smooth passage to the afterlife and transition to 
rebirth.

These symbolic associations are more strong and obvious in some 
atypical versions of the scene of ‘the installation of the bed’ where 
the deceased is also represented on the bed8, or in an exceptional ver-
sion where the events take place in the cabin of a ship proceeding to 
the ‘Beautiful West’9. In the latter case the passage from this world to 
the Beyond takes place during a ritual voyage.

In the decoration programmes of some tombs, the scene of ‘the in-
stallation of the bed’ seems to be strongly linked with other scenes rep-
resenting musicians (e.g., harpists), dancers and players of board games 
(e.g., the senet game). These figures are the participants of a ritual 
celebration associated with Hathor, in the course of which the gates be-
tween the realm of the dead and the world of the living were believed 
to be opened to allow communication between the two spheres [Alten-
müller 1978; Fitzenreiter 2001a, 431–436; Fitzenreiter 2001b, 75–78, 
81–83; Liptay 2014, 68–71]. The moments of passage are represented 
as an ‘alternate reality’ when the dead and the living – although well 
separated – are equally present in the same space and time.

8 E.g. in the Theban tomb of Djari (Eleventh Dynasty) where the usual ser-
vant figures of the scene of ‘the installation of the bed’ are also present around 
the mummy lying on the bed [Galán 1994, pl. IX; Vasiljević 2001, 354–355].

9 See in the tomb of Mereruka in Saqqara (early Sixth Dynasty) [Duell 
1938, I, pl. 141; Altenmüller 1996a, 15]. See also a version of the scene in 
the tomb of vizier Mehu (Saqqara, early Sixth Dynasty) where the deceased 
himself is lying on the bed [Altenmüller 1997, 2].
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Consequently, the scene of ‘the installation of the bed’ seems to 
share a common symbolism with the feast of Hathor; i.e. with the 
opening (and passage) of the borders between the living and the dead. 
Furthermore, it cannot be exluded that a ritual of ‘the installation of 
the bed’ itself was considered as part of these rites.

1.2.2. ‘The bed’ as a focal point of the passage rituals of rebirth
The symbolism of the scene of ‘the installation of the bed’ ap-

pearing in the decoration programmes of elite private tombs can be 
linked to three, in many respects interconnected passage rituals in 
which bed symbolism plays a central role [Vasiljević 2001, 356].

The first is the above discussed Old Kingdom Hathoric festival, in 
the course of which the borders between the living and the dead could 
temporarily be crossed and, according to beliefs, communication be-
tween the two spheres became possible.

According to Henry G. Fischer, beds used during life were also 
used as funerary bier as early as the Old Kingdom. From the Sixth 
Dynasty onwards, the head ends of these beds were carved in the 
shape of lion heads [Fischer 1975, 768]. It is obvious that their every-
day use and ritual role merged with each other already at this time.

Fig. 3. The lion-headed bed in the myth of royal birth
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There are two additional ritual events where lion-headed and lion-
legged beds seem to play a key role. The one of them is the myth of 
royal birth. Although representations of the myth of royal birth first 
appeared in the temples of Hatshepsut at Deir el-Bahri and of Amen-
hotep III at Luxor, the idea might be of an earlier origin [Brunner 
1964, 187; Altenmüller 2013]. Here again, the focal point of the 
scenes is the lion-headed bed10 (Fig. 3) [Brunner 1964, Taf. 12]; i.e. a 
symbolic place of a series of passage rites including the conception 
and birth of the royal child and his reception into the divine sphere 
[Altenmüller 1996a, 3; Altenmüller 1996b]. The rites were not only 
intended to prove the new ruler’s legitimacy to the throne, but they 
were also believed to ensure his rebirth after death. Consequently, 
bed symbolism appearing in a royal cultic context expresses a similar 
symbolism as scenes of ‘the installation of the bed’ in a private fu-
nerary context11.

The same lion-headed funerary bier likewise plays a key role in 
Osirian funerary rites as a ritual place where the god is reborn from 
death through the rites of mummification and burial [Altenmüller 
1996a, 8; Hellinckx 2001, 90]12. H. Beinlich attempted to reconstruct 
the ritual roles of the three (hippopotamus-, lion- and cow-headed) 
funerary biers found in the antechamber of the tomb of Tutankhamun 
[Beinlich 2006, 29–31]. He suggested that the three beds were intend-
ed to symbolize three different aspects of the mother goddess who 
was believed to give birth to the ruler; i.e. each of them represents 
various phases of passage rituals. The hippopotamus-shaped aspect of 
the goddess receives him into her body, her lion-shaped aspect pro-
tects him during gestation, and finally, the cow-shaped aspect gives 
(re)birth to the king after death. Accordingly, the lion-headed funerary 

10 For various interpretations of the myth of royal birth, see: [Frandsen 
1997, 84–93; Assmann 2010, 88–94].

11 See: [Altenmüller 1996a, 1996b and 1997].
12 For iconographic similarities between the interiors represented in Old 

Kingdom versions of the scene of ‘the installation of the bed’ and those of 
later scenes with the mummy lying on the funerary bier, see: [Altenmüller 
1997, 4]. These similarities seem to suggest that the two (imaginary) places 
basically share the same symbolism. Consequently, it cannot be excluded 
that the Old Kingdom scene type was one of the precursors of the later pic-
torial topos of the mummy lying on the lion-shaped funerary bier.
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bier seems to have had a pivotal role during the intermediate stage of 
the passage rite (rite de marge), when the deceased ruler was prepar-
ing for rebirth in the womb of the protective goddess. And it is exact-
ly the same period that the deceased was believed to spend in a 
sleeping state.

Consequently, the bed, though at first glance seemingly everyday 
object, through the use of various symbols and iconographical motifs 
was placed in a ritual context as a focal point of the series of ritual 
events. As a part of burial equipment, however, at the same time it 
functions in a funerary context too, ensuring rebirth for the deceased 
in the afterlife through the use of the same symbols and motifs.

From this point of view, as the representations of lion-headed and 
lion-legged funerary biers in the above mentioned contexts clearly 
show, the sleeping state of the deceased and the metaphor of the 
‘awakening from sleep’ (i.e. rebirth from death) must have been asso-
ciated to the lion-shaped aspect of the mother goddess (e.g. Hathor) 
ensuring rebirth. On the other hand, the lion-shaped bed at the same 
time is a clear symbolic reference to the divine hieros gamos that 
takes place on an iconographically very similar bed, and, as a conse-
quence, to Horus, the posthumus child of Osiris and Isis with whom 
the deceased intended to be identified [Altenmüller 1996a, 16; Alten-
müller 1997, 6–7].

1.3. The passage symbolism of the headrest
As it was mentioned above, one of the standard motifs of the scene 

of ‘the installation of the bed’ is a figure who places a headrest on the 
head end of the bed (see 1.2.1). Headrests (wrs) were used in daily 
life in ancient Egypt in order to support the neck of the sleeping per-
son lying on his or her side. On the other hand, headrests were part of 
the burial equipment from the Third Dynasty onwards [Konrad 2007]. 
Headrests found in tombs are often heavily worn, obviously suggest-
ing that – similarly to beds – objects of daily use were often trans-
ferred to a funerary context.

The ancient Egyptian concept according to which the deceased 
spends the period between his death and rebirth in a sleep-like liminal 
state highlights the passivity, unconsciousness and vulnerability of 
his condition [Seidlmayer 2001, 229; Hellincx 2001, 92], when he 
was in need of magical protection against dangers in the afterlife. The 
headrest was one of the apotropaic objects ensuring rebirth after 
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Fig. 4. Headrest with the representation of Bes (London, BM EA, no. 63783)

Fig. 5. Tutankhamun’s headrest with the representations of Bes
(Cairo, Egyptian Museum, J.E. 62023)
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death, as attested e.g. by Chapter 166 of the Book of the Dead that de-
scribes the rebirth of the deceased as awakening from sleep. Indeed, a 
clear sign of the awakening from sleep is the rising of the head which 
is ab ovo guaranteed by the use of the headrest. The decorations of 
some headrests make it obvious that the head of the deceased placed 
on them was thought to be identified with the sun-god emerging from 
Nun, defeating his enemies and rising to the eastern horizon [de Buck 
1939, 6–14; Dasen 1993, 75–76; Hellincx 2001; Perraud 2002; Kon-
rad 2007; Szpakowska 2010, 35–37]; i.e. in this context the headrest 
symbolizes the liminal scene of the eastern horizon [Fischer 1980, 
Nos. 4 and 13; Hellincx 2001, 77–80]. Other headrests – similarly to 
beds – are decorated with the figures of apotropaic deities (e.g. Bes or 
Taweret) who were believed to provide magical protection in liminal 
states/during dangerous passages, such as birth, disease, sleep/drea-
ming13 or death (Fig. 414, Fig. 5 [Carter 1933, pl. XXXVIa]).

2. Awakening from death
2.1. Rs-wDA – ‘He who awakened complete’ 

During the intermediate phase of the passage rite (rite de marge), 
the most important divine archetype or mythical pattern of the de-
ceased lying on the funerary bier was Osiris. When the embalming 
and wrapping were completed, the mummified body of the divinity 
laid on the funerary bier until dawn had to be magically protected. In 
that vulnerable state the rite of the nightly vigil over his body was 
thought to provide sufficient magical protection around him [Ass-
mann 2001, 349–358; Lucarelli 2012; Roberson 2013]15. According 

13 Dreaming or seeing a dream (mAA rswt) too was considered by ancient 
Egyptians as a dangerous liminal state when the soul of the sleeper was tem-
porarily staying between life and death [Vernus 1986; Szpakowska 2010, 21, 
23]. Nightmares symbolizing chaos and evil were believed to be sent by de-
mons who had to be kept away by magic spells that often invoked the same 
helpers (e.g. the fire of the Solar Eye/protective cobra goddess) who were 
believed to protect the sun-god against his cosmic enemies [Szpakowska 
2010, 21–22, 33].

14 © Trustees of Brithish Museum.
15 For the divine guards around the mummified body of Osiris, see: [Zan-

dee 1960, 204; Willems 1988, 240; Willems 1996, 308–309; Liptay 2011, 
153].
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to textual sources, one of the most effective weapons against malevo-
lent forces threatening the god in the darkness was fire; i.e. torchlight 
held by the divine guards of the nightly hours16. It is worth to add that 
a similar magical fire was believed to banish netherworldly and de-
monic figures during nightmares17.

The first rays of the sun at dawn penetrating into the embalming 
place marked the end of the nightly vigil when the torches were ritually 
extinguished. The following phase of the passage was the awakening 
from sleep or rebirth from death [Bommas 2007]18. After awakening 
(rs), the transformation of the god lying on the funerary bier is 
marked by the loosening of the mummy bandages (thus providing an 
ability to move in the afterlife), and his rise from lying position19. 
This transformation is expressed by the divine aspect Rs-wDA (ʻHe 
who awakened complete’) [Van de Walle 1972], a qualitative change 
that at the same time implies the success of the previously performed 
rite of the nightly vigil.

Mummy bandages were thought to be only an intermediate gar-
ment protecting the deceased that was taken off in the moment of re-
birth in order to allow the deceased to move freely in the afterlife 
[Zandee 1960, 78–81; Hornung 1983; Kurth 1990, 53; Grallert 1996, 
152–153; Rummel 2006, 395, n. 69]. The same dichotomy between 
the image of the wrapped mummy and the unwrapped and trans-
formed state of the deceased (i.e. coffin lids representing the deceased 
as a living person in a ‘daily life’ dress) is reflected by mummiform 
coffin lids from the New Kingdom onwards. On the other hand, the 

16 This torches were tought to have magic power and were identified with 
the fire of the cobra-shaped goddess of the Solar Eye destroying the enemies 
of the sungod [Willems 1988, 144, 159; Willems 1996, 205; Liptay 2002, 
29–30].

17 See n. 13.
18 In the burial rites the key figure is the son of Osiris, Horus (or the sem 

priest identified with him). He goes into a death-like ritual sleep, in the 
course of which he identifies with the funerary god wrapped in mummy ban-
dages whom he is supposed to wake up at the end of the ritual [Vernus 1986, 
746; Altenmüller 2009, 10–12; Altenmüller 2013]. For the role of the divine 
conductor of the ritual, see also [Willems 1997, 360–364; 367–368].

19 This key episode of the rituals is already highlighted in the earliest fu-
nerary texts, e.g., “Wake up! Rise up! Raise your head!” (Pyr. 735).
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removal of the mummy bandages signifies that the deceased who in 
his earlier liminal state existed between worlds and outside commu-
nities, in post-liminal state becomes an identifiable member of his 
new (divine) community.

The scene representing Osiris as just rising from his funerary bier 
and starting to move his limbs first appeared in the temple of Seti I at 
Abydos [Roberson 2013]. It was adopted by the decoration pro-
grammes of several New Kingdom royal tombs, and later by Third 

Fig. 6. Osiris awakening from death in a funerary papyrus

Fig. 7. Osiris awakening from death in the tomb of Ramesses VI
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Intermediate Period coffins and funerary papyri (Fig. 6)20 [Niwiński 
1989, fig. 37]. On some variants a large-sized rs (ʻto awaken’) symbol 
is placed above the figure of Osiris rising from the funerary bier, si-
multaneously referring to his awakening state and his new divine 
quality (Rs-wDA) (Fig. 7)21 [Piankoff 1964, 438, fig. 142].

However, the Rs-wDA aspect – as the first moment and first visible 
sign of rebirth – is still an intermediary phase. The god in transforma-
tion already possesses all his divine abilities, but the final stage of his 
transformation is when he is finally seated upon his throne as the ruler 
of the realm of the dead. In this regenerated and triumphant state 
Osiris is usually called Wenennefer (Wnn-nfr; ʻHe who remains per-
fect’).

2.2. Representations of the deceased as awakening from sleep
Representations of figures lying on funerary biers occurring in pri-

vate tombs generally depict Osiris, as a divine pattern of rebirth after 
death. It occurs only exceptionally that the represented figure can be 
identified – instead of Osiris – with the deceased himself or herself.

Among Old Kingdom versions of ‘the installation of the bed’ 
(1.2.1.), there are some rare and unusual occasions, where the de-
ceased is represented on the bed. For instance, the motif appears in 
the Sixth Dynasty tombs of Mereruka (Saqqara) and Pepi (Meir) 
where the tomb owner is depicted as sitting on the bed (prepared by 
his servants earlier) in the company of his wife who plays the harp 
for him [Duell 1938, I, pl. 92–95; Blackman and Apted 1953, pl. 45–
46; Vasiljević 1996, 90; Altenmüller 1996a, 5; Altenmüller 1997, 4]. 
In these exceptional cases both their position (i.e. relaxing on the bed) 
and the role of the harp are intended to symbolize awakening/rebirth 
after death22.

Additionally, a similarly unusal scene can be found in the Theban 
tomb of Djari (Eleventh Dynasty) where a special version of ‘the in-
stallation of the bed’ represents the mummified deceased lying on the 
top of his rectangular-shaped coffin (instead of the lion-shaped fu-
nerary bier), while a funerary rite is being performed with an incense 
burner at his head. The head of the mummy is slightly raised, however 

20 Cairo, Egyptian Museum, S.R.VII.10240.
21 The tomb of Ramesses VI.
22 For the rebirth symbolism of the harp, see 1.2.1.
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without a headrest or any other support below it [Galán 1994, pl. IX; 
Vasiljević 2001, 354–355]. Very probably all these unusual icono-
graphic details are intentionally used here to express the awakened 
state of the transfigured deceased.

Similarly interesting and unusual versions of the same motif are 
also known from Graeco-Roman period funerary iconography. In a 
scene on the head end of the wooden coffin of Phaminis (a child from 
the Soter family) the rays of the winged sun disc reach the mummi-
fied body lying below. However, in an unusual way, the head of 
Phaminis is not covered by a mummy mask or wig, but depicted with 
short hair he presumably had during life. Similarly to the Middle 
Kingdom representation of Djari, the head is slightly raised, with layers 
of unwrapped bandages below it [Germer, Kischkewitz and Lüning 
2009, 60, abb. 69]23.

Presumably the same idea is expressed in the case of an unwrapped 
mummy from the early Roman era, preserved at the Egyptian Collec-
tion of the Museum of Fine Arts Budapest (inv. no. 51.2079) the eye 
sockets of which are inlaid with artificial (black and white) stone eyes, 
and the right eyelid is still supported by a tiny stick to keep the eye 
open24. Similar techniques are known already from the Twenty-first 
Dynasty to make the face more lifelike and to give the impression 
that the person was alive [Gray 1971; Taylor 2010, 44]. In this case it 
is the mummified body that displays the iconography of the trans-
figured deceased awaken from death, thus becoming the eternal living 
image of itself25.

REFERENCES
Altenmüller H. (1978), “Zur Bedeutung der Harfenlieder des Al-

ten Reiches”, Studien zur altägyptischen Kultur, Bd. 6, pp. 1–24.
Altenmüller H. (1996a), “Zu Isis und Osiris”, in Schade-

Busch M. (ed.), Wege öffnen: Festschrift für Rolf Gundlach zum 65. 
Geburtstag, Ägypten und Altes Testament, Bd. 35, Harrassowitz, 
Wiesbaden, pp. 1–17.

23 A similar motif can be seen on one of the sides of the wooden coffin 
of Sensaos and Tkauthi [Germer, Kischkewitz and Lüning 2009, 63 and 
abb. 74].

24 Inv. no. 51.2079.
25 Cf. [Belting 2003, 185–188].



É. Liptay

18                                                                         Сходознавство, 2020, № 85

Altenmüller H. (1996b), “Geburtschrein und Geburtshaus”, in 
P. Der Manuelian (ed.), Studies in Honor of William Kelly Simpson, 
Vol. I, Museum of Fine Arts, Boston, pp. 27–37.

Altenmüller H. (1997), “Auferstehung und Geburtsmythos”, Stu-
dien zur altägyptischen Kultur, Bd. 24, pp. 1–21.

Altenmüller H (2009), “Die Wandlungen des Sem-Priesters im 
Mundöffnungsritual”, Studien zur altägyptischen Kultur, Bd. 38, 
pp. 1–32.

Altenmüller H. (2013), “Anubis mit der Scheibe im Mythos von 
der Geburt des Gotteskönigs”, Studien zur altägyptischen Kultur, 
Bd. 42, pp. 21–5.

Assmann J. (2001), Tod und Jenseits im alten Ägypten, C. H. Beck, 
München.

Assmann J. (2002), altägyptische Totenliturgien 1. Totenliturgien 
in den Sargtexten des Mittleren Reiches, Supplemente zu den 
Schriften der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Philoso-
phisch-historische Klasse, Hft. 14, Universitätsverlag C. Winter, Hei-
delberg.

Assmann J. (2010), “Politik und Religion. Altägyptische und bi-
blische Ausprägungen eines aktuellen Problems”, in J. Assmann and 
H. Strohm (eds), Herrscherkult und Heilserwartung, Lindauer Sym-
posien für Religionsforschung, 2, Wilhelm Fink Verlag, München, 
pp. 81–105.

Beinlich H. (2006), “Zwischen Tod und Grab: Tutanchamun und 
das Begräbnisritual”, Studien zur altägyptischen Kultur, Bd. 34, 
pp. 26–31.

Belting H. (2003), Kép-antropológia. Képtudományi vázlatok [Bild 
anthropologie. Entwürfe für eine Bildwissenschaft], Spatium, 2, Ki-
járat Kiadó, Budapest. (In Hungurian).

Blackman A. M. and Apted M. R. (1953), “The Rock Tombs of 
Meir”, Vol. V, Egypt Exploraton Society, London.

Bommas M. (2007), “Das Motiv der Sonnenstrahlen auf der Brust 
des Toten. Zur Frage der Stundenwachen im Alten Reich”, Studien 
zur altägyptischen Kultur, Bd. 36, pp. 15–22.

Brunner H. (1964), Die Geburt des Gottkönigs – Studien zur Über-
lieferung eines altägyptischen Mythos, Ägyptologische Abhandlun-
gen, Bd. 10, Harrassowitz, Wiesbaden.



Death as Sleep and awakening from Death in ancient Egyptian...

The Oriental Studies, 2020, № 85                                                                  19

Brunner-Traut E. (1975), “Drei altägyptische Totenboote und 
vorgeschichtliche Bestattungsgefässe”, Revue d’Égyptologie, T. 27, 
pp. 41–55.

de Buck A. (1939), De godsdienstige opvatting van den slaap in-
zonderheid in het oude Egypte: rede uitgesproken bij het aanvaarden 
van het ambt van buitengewoon hoogleerar in de Egyptologie en de 
geschiedenis van de antieke godsdiensten aan de Rijksuniversiteit te 
Leiden op 20 October 1939, Meededeelingen en verhandelingen van 
het Vooraziatisch-Egyptisch Gezelschap “Ex Oriente Lux”, Vol. 4, 
Brill, Leiden.

Carter H. (1933), The Tomb of Tut-ankh-amen, Vol. III, Cassell 
and Company, Ltd, London, Toronto, Melbourne and Sydney.

Cooney J. D. (1976), “An Early Dynastic Statue of the Goddess 
Heqat”, The Bulletin of the Cleveland Museum of art, Vol. 63/7, 
pp. 202–9.

Dasen V. (1993), Dwarfs in ancient Egypt and Greece, Oxford 
Monographs on Classical Archaeology, Clarendon Press, Oxford.

Dorian V. (2018), “Faux et usage de faux: discussion autour d’un 
modèle de bateau des Musées royaux d’Art et d’Histoire de Bruxel-
les”, in F. Doyen, R. Preys and Arnaud A. Quertinmont (eds), Sur le 
chemin du Mouseion d’alexandrie. Études offertes à Marie-Cécile 
Bruwier, Les Cahiers Égypte Nilotique et Méditerranéenne, 19, Uni-
versité Paul Valéry Montpellier 3, Montpellier, pp. 301–26.

Duell P. (1938), The Mastaba of Mereruka, Vols. I–II, Oriental In-
stitute Publications, Vol. 31, 39, University of Chicago Press, Chicago.

Dunand Fr. and Zivie-Coche Chr. (2004), Gods and Men in Egypt 
(3000 BCE to 395 CE), Cornell University Press, New York.

Fischer H. G. (1975), “Bett”, in W. Helck and E. Otto (eds), Le-
xikon der Ägyptologie, Bd. I, Harrassowitz, Wiesbaden, pp. 767–8.

Fischer H. G. (1980), “Kopfstütze”, in W. Helck and E. Otto (eds), 
Lexikon der Ägyptologie, Bd. III, Harrassowitz, Wiesbaden, pp. 686–
93.

Fitzenreiter M. (2001a), Statue und Kult. Eine Studie der fu-
nerären Praxis an nichtköniglichen Grabanlagen der Residenz im 
alten Reich I, Internet-Beiträge zur Ägyptologie und Sudanarchäolo-
gie, Bd. III, Humbolt-Universität zu Berlin, Lepsius-Institut, Berlin, 
available at: www2.rz.hu-berlin.de/nilus/net-publications/ibaes3 (ac-
cessed 1 Febraury 2020).



É. Liptay

20                                                                         Сходознавство, 2020, № 85

Fitzenreiter M. (2001b), “Grabdekoration und die Interpretation 
funerärer Rituale im Alten Reich”, in H. Willems (ed.), Social aspects 
of Funerary Culture in the Egyptian Old and Middle Kingdoms. Pro-
ceedings of the international symposium held at Leiden University 
6–7 June, 1996, Uitgeverij Peeters and Department Oosterse Studies, 
Vol. 6, Leuven, Paris, and Sterling, Virginia, pp. 7–139.

Frandsen P. J. (1997), “On Categorization and Metaphorical Struc-
turing: Some remarks on Egyptian Art and Language”, Cambridge 
archaeological Journal, Vol. 7, no. 1, pp. 71–104.

Galán J. M. (1994), “Bullfight Scenes in Ancient Egyptian 
Tombs”, The Journal of Egyptian archaeology, Vol. 80, pp. 81–96.

Germer R., Kischkewitz H. and Lüning M. (2009), Berliner Mu-
miengeschichten. Ergebnisse eines multidisziplinären Forschungspro-
jektes, Schnell & Steiner, Berlin and Regensburg.

Grallert S. (1996), “Die Fugeninschriften auf Särgen des Mittleren 
Reiches”, Studien zur altägyptischen Kultur, Bd. 23, pp. 147–65.

Gray P. H. K. (1971), “Artificial Eyes in Mummies”, The Journal 
of Egyptian archaeology, Vol. 57, pp. 125–6.

Hellinckx B. R. (2001), “The symbolic assimilation of head and 
sun as expressed by headrests”, Studien zur altägyptischen Kultur, 
Bd. 29, pp. 61–95.

Hornung E. (1983), “Vom Sinn der Mumifizierung”, Welt des 
Orients, Bd. XIV, pp. 165–75.

Iacoby A. and Spiegelberg W. (1903), “Der Frosch als Symbol der 
Auferstehung bei den Aegyptern”, Sphinx, No. 7, pp. 215–9.

Konrad K. (2007), “Bes zwischen Himmel und Erde. Zur Deutung 
eines Kopfstützen-Amuletts”, Zeitschrift für ägyptische Sprache und 
altertumskunde, Bd. 134, pp. 134–7.

Kurth D. (1990), Der Sarg des Teüris. Eine Studie zum Totenglau-
ben im römerzeitlichen Ägypten, Aegyptiaca Treverensia, Bd. 6, Phi-
lipp von Zabern, Mainz am Rhein.

Liptay É. (2002), “Bandeau sur la tête – Aspects religieux d’un 
motif iconographique de la 21e. dynastie”, Bulletin du Musée Hon-
grois des Beaux-arts, No. 96, pp. 7–30.

Liptay É. (2011), “From Middle Kingdom Apotropaia to Nether-
world Books”, in E. Bechtold, A. Gulyás and A. Hasznos (eds), From 
Illahun to Djeme. Papers Presented in Honour of Ulrich Luft, BAR 



Death as Sleep and awakening from Death in ancient Egyptian...

The Oriental Studies, 2020, № 85                                                                  21

International Series, 2311, British Archaeological Reports, Oxford, 
pp. 149–55.

Liptay É. (2014), “Representations of passage in ancient Egyp-
tian iconography”, in R. Sousa (ed.), Body, Cosmos and Eternity. 
New Research Trends in the Iconography and Symbolism of ancient 
Egyptian Coffins, Archaeopress Egyptology, 3, Archaeopress, Ox-
ford, pp. 67–79.

Lucarelli R. (2012), “The so-called vignette of Spell 182 of the 
Book of the Dead”, in R. Lucarelli, M. Müller-Roth and A. Wüthrich 
(eds), Herausgehen am Tage. Gesammelte Schriften zum altägyp-
tischen Totenbuch, Studien zum Altägyptischen Totenbuch, Bd. 17, 
Harrassowitz, Wiesbaden, pp. 79–91.

Merriman A. (2011), Egyptian Watercraft Models from the Predy-
nastic to Third Intermediate Periods, BAR International Series, 2263, 
Archaeopress, Oxford.

Moussa A. M. and Junge Fr. (1975), Two Tombs of Craftsmen, Ar-
chäologische Veröffentlichungen, Bd. 9, Philipp von Zabern, Mainz 
am Rhein.

Niwiński A. (1989), Studies on the Illustrated Theban Funerary 
Papyri of the 11th and 10th Centuries B.C., Orbis Biblicus et Orienta-
lis, 86, Universitätsverlag and Vandenhoeck Ruprecht, Freiburg and 
Göttingen.

Perraud M. (2002), “Appuis-tête à inscrition magique et apo-
tropaïa”, Bulletin de l’Institut Français d’archéologie Orientale, 
T. 102, pp. 309–26.

Piankoff A. (1964), The Tomb of Ramesses VI, Vol. 1–2, Bollingen 
Series, XL.1–2, Pantheon Books, New York.

Pinch G. (1994), Magic in ancient Egypt, British Museum Press, 
London.

Raven M. J. (2010), Egyptische magie op zoek naar het tovere-
boek van Thot, Walburg Pers, Zutphen.

Roberson J. A. (2013), The awakening of Osiris and the Transit of 
the Solar Barques. Royal apotheosis in a Most Concise Book of the 
Underworld and Sky, Orbis Biblicus et Orientalis, 262, Universitäts-
verlag and Vandenhoeck Ruprecht, Fribourg and Göttingen.

Rummel U. (2006), “Weihrauch, Salböl und Leinen: Balsa-
mierungsmaterialen als Medium der Erneuerung im Sedfest”, Studien 
zur altägyptischen Kultur, Bd. 34, pp. 381–407.



É. Liptay

22                                                                         Сходознавство, 2020, № 85

Schlichting R. (1984), “Schlaf”, in W. Helck and W. Westendorf 
(eds), Lexikon der Ägyptologie, Bd. V, Harrassowitz, Wiesbaden, 
pp. 642–4.

Seidlmayer St. J. (2001), “Die Ikonographie des Todes”, in Wil-
lems H. (ed.), Social aspects of Funerary Culture in the Egyptian Old 
and Middle Kingdoms. Proceedings of the international symposium 
held at Leiden University 6–7 June, 1996, Uitgeverij Peeters and 
Department Oosterse Studies, Leuven, Paris, and Sterling, Virginia, 
pp. 205–52.

Seipel W. (1989), Ägypten. Götter, Gräber und die Kunst. 4000 
Jahre Jenseitsglaube, OÖ. Landesmuseum Linz, Linz.

Szpakowska K. (2003), “The Open Portal. Dreams and Divine 
Power in Pharaonic Egypt”, in S. Noegel, J. Walker, and B. Wheeler 
(eds), Prayer, Magic, and the Stars in the ancient and Late antique 
World, The Pennsylvania State University, University Park, PA, 
pp. 111–24.

Szpakowska K. (2010), “Nightmares in Ancient Egypt”, in 
J.-M. Husser and A. Mouton (eds), Le cauchemar dans les sociétés 
antiques. actes des journées d’étude de l’UMR 7044 (15–16 Novem-
bre 2007, Strasbourg), De Boccard, Paris, pp. 21–39.

Taylor J. H. (2010), Egyptian Mummies, The British Museum 
Press, London.

Vasiljević V. (1995), Untersuchungen zum Gefolge des Grabherrn 
in den Gräbern des alten Reiches, Zentrum für archäologische Unter-
suchungen, Bd. 15, Čigoja štampa, Belgrad.

Vasiljević V. (1996), “Eine Darstellung des Aufstehens von der 
Totenbahre?”, Göttinger Miszellen, Hft. 152, pp. 89–92.

Vasiljević V. (2001), “Von der Kontinuität des Themas vom Bet-
tenritual in Privatgräbern des Mittleren Reiches”, Studien zur altä-
gyptischen Kultur, Bd. 29, pp. 349–56.

Vernus P. (1986), “Traum”, in W. Helck and W. Westendorf (eds), 
Lexikon der Ägyptologie, Bd. VI, Harrassowitz, Wiesbaden, pp. 745–9.

Van de Walle B. (1972), “Rc-wDA comme épithète et comme entité 
divines”, Zeitschrift für ägyptische Sprache und altertumskunde, 
Bd. 98, pp. 140–9.

Willems H. (1988), Chests of Life. a Study of the Typology and 
Conceptual Development of Middle Kingdom Standard Class Coffins, 
Ex Oriente Lux, Leiden.



Death as Sleep and awakening from Death in ancient Egyptian...

The Oriental Studies, 2020, № 85                                                                  23

Willems H. (1996), The Coffin of Heqata (Cairo JdE 36418), 
Orientalia Lovaniensia Analecta, 70, Peeters, Leuven.

Willems H. (1997), “The Embalmer Embalmed: Remarks on the 
Meaning of the Decoration of Some Middle Kingdom Coffins”, in 
J. van Dijk (ed.), Essays on ancient Egypt in Honour of Herman te 
Velde, Egyptological Memoirs, 1, Styx Publications, Groningen.

Zandee J. (1960), Death as an Enemy according to ancient Egyp-
tian Conceptions, Studies in the History of Religions, Vol. V, Brill, 
Leiden.

Є. Ліптай
сМертЬ ЯК сон І ПроБУДженнЯ вІД сМертІ

У ДавнЬоЄГИПетсЬКІЙ ІКоноГраФІЇ
Метафора “смерть як сон” – головна концепція стародавніх єгипет-

ських вірувань у загробне життя. Вважалося, що спляча людина, як і 
покійний, перебуває в небезпечній лімінальній зоні між життям і смер-
тю. Відповідно до цього, в деяких археологічних контекстах тіло по-
мерлого розташовується так, ніби він спить. У цьому вразливому стані і 
сплячого, і померлого необхідно було магічно захистити від демонів й 
інших злих сил, які переховуються в темряві ночі. У тісному зв’язку з 
цим, важливі два предмети меблів для сну, тобто ліжко з головою лева 
та підголівник, які грали ключову роль у давньоєгипетських обрядах 
переходу як за життя, так і після смерті. Ця символічна роль ліжка та 
підголівника добре простежується у варіантах сцени “установки ложа”, 
що фігурують в образотворчому оформленні елітних приватних гроб-
ниць Старого і Середнього царства. Символізм цієї конкретної сцени 
може бути пов’язаний із двома додатковими ритуалами переходу, в яких 
ліжко в формі лева грає однаково центральну роль: міфом про царське 
народження та ритуалами осірічних містерій. Ключова фігура останніх, 
а саме Осіріс, чиє відродження після смерті було описане в деяких по-
ховальних текстах як пробудження від сну, являє собою найбільш 
важливий божественний архетип покійного, що лежить на поховаль-
ному ложі з головою лева. У дослідженні розглядається поширена сце-
на XXI династії, яка зображує Осіріса, що пробуджується від смерті. 
Серед перших ознак його відродження / пробудження від смерті були 
ослаблення бинтів мумії та підйом голови з положення лежачи. У дослі-
дженні залучені деякі рідкісні приклади, коли ці важливі етапи транс-
формації після смерті представлені у графічній формі.

Ключові слова: стародавній Єгипет, поховальні уявлення, смерть, 
сон, концепції, іконографія, Осіріс
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Е. Липтай
сМертЬ КаК сон И ПроБУжДенИе от сМертИ

в ДревнееГИПетсКоЙ ИКоноГраФИИ
Метафора “смерть как сон” – основная концепция древних египет-

ских верований в загробную жизнь. Считалось, что спящий человек, 
как и покойный, находится в опасной лиминальной зоне между жизнью 
и смертью. В соответствии с этим в некоторых археологических кон-
текстах тело умершего располагается так, как будто он спит. В этом 
уязвимом состоянии и спящего, и умершего необходимо было магиче-
ски защитить от демонов и других злых сил, скрывающихся в темноте 
ночи. В тесной связи с этим, важны два предмета мебели для сна, то 
есть кровать с головой льва и подголовник, которые играли ключевую 
роль в древних египетских обрядах перехода, как при жизни, так и по-
сле смерти. Эта символическая роль кровати и подголовника хорошо 
прослеживается в вариантах сцены “установки ложа”, фигурирующих 
в изобразительном оформлении элитных частных гробниц Старого и 
Среднего царства. Символизм этой конкретной сцены может быть свя-
зан с двумя дополнительными ритуалами перехода, в которых кровать в 
форме льва играет одинаково центральную роль: мифом о царском рож-
дении и ритуалами осирических мистерий. Ключевая фигура послед-
них, а именно Осирис, чье возрождение после смерти было описано в 
некоторых погребальных текстах как пробуждение от сна, представляет 
собой наиболее важный божественный архетип покойного, лежащего 
на погребальном ложе с головой льва. В исследовании рассматривается 
распространенная сцена XXI династии, которая изображает Осириса, 
пробуждающегося от смерти. Среди первых признаков его возрожде-
ния / пробуждения от смерти были ослабление бинтов мумии и подъем 
головы из положения лежа. В исследовании привлечены некоторые ред-
кие примеры, когда эти важные этапы трансформации после смерти 
представлены в графической форме.

Ключевые слова: древний Египет, погребальные представления, 
смерть, сон, концепции, иконография, Осирис
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The terms in use nowadays are the result of a long process during the ages 
and discussing them can give scholars the earliest concepts on which they are 
based. This paper deals with a very important concept of ‘spirit’ which, in ac-
cordance with the view of the author, at its first stage is natural but due to its 
nature as a gas, became a mysterious and metaphysical phenomenon, but 
caused by lacking a unified view about its nature or definition as reflected in 
primary sources. The concept of the ‘spirit’ as a part of creatures’ being, at 
least in some words which demonstrate the concept of ‘breathing, blowing’, 
is a result of meaning development of wind, and then a kind of it, i.e. brea-
thing, and finally breathing as a sign for being alive. It is always a point for 
discussion and not only in Iranian texts, but among scholars from Greece to 
India, it is significant to give their definition or write about the different de-
grees of this metaphysical phenomenon, i.e. the ‘spirit’. Through this paper, it 
is clear that at least some words including mēnōg, wād, waxš or wāxš, ruwān, 
gyān, grīw and frawahr, and in more limited usages bōy, dēn, axw, uštāna, 
besides three Semitic roots, i.e. r-w/y-ḥ, n-p-š and n-š-m are used for ‘spirit’ 
in Middle Persian texts and researchers should be aware of the different con-
texts that these words are used in. Namely these words in some cases are not 
in use only for their main or known meanings. Finally, the Middle Persian 
lexicographers should notice that these words can be included in the entry 
‘spirit’ in their works. It also becomes more significant when one discusses 
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this concept through the multicultural identity of Iranian thoughts that accep-
ted some features from other nations and also gave them their views. A part 
of Semitic view about the concept of the spirit has been influenced by Iranian 
and Greek thoughts about the ‘spirit’ as a spiritual being and this part of the 
word understanding has increased the complexity and unfamiliarity of the 
meaning of the concept of ‘spirit’. However, there are many lexical similari-
ties between Iranian and Semitic concept of the ‘spirit’. Therefore, discussing 
such concepts through its terms can give researchers a wider view about the 
conceptual transmission of the ‘spirit’ in different textual contexts.

Keywords: Middle Persian, lexicography, spirit, soul, Zoroastrian texts, 
Manichaean texts

Introduction
The concept of “spirit” in Iranian texts as a part of creatures’ being 

and especially human, in contrast with their mundane being, at least 
has been reflected by such words including:

1. mēnōg /mynwg/ in MP ‘spiritual, heavenly; spirit’ and mēnōgīh 
/mynwgyẖ/ ‘spirit, spirituality’ [Durkin-Meisterernst 2004, 236a]; NP 
minu.

2. wād /wʾd, wʾʾd, wʾδ/ in MP/Pa ‘air, wind; spirit; breath’ [Dur-
kin-Meisterernst 2004, 334b]; NP bād.

3. waxš or wāxš /wʾxš, wʾʾxš, wʾẖš/ in MP/Pa ‘spirit, ghost’ [Dur-
kin-Meisterernst 2004, 336b].

4. ruwān /rwʾn/ in MP/Pa ‘soul’ [Durkin-Meisterernst 2004, 297a]; 
NP rawān.

5. gyān /gyʾn/ in MP/Pa ‘soul, ghost’ [Durkin-Meisterernst  2004, 
168b]; NP jān.

6. grīw /gryw, gryyw/ in MP/Pa ‘neck, form, self, soul’ [Durkin-
Meisterernst 2004, 164b]; NP compound in some words like garībān 
‘collar, tunic’.

7. frawahr /prwhr/ in Pa as a compound in ard frawahr ‘aether, 
air’ [Durkin-Meisterernst 2004, 280b]; NP farwahar (it is also pro-
nounced as foruhar).

Besides, some Semitic words derived from neighboring languages, 
like Aramaic, Arabic and Hebrew as technical terms are:

8. r-w/y-ḥ (Ar. rūḥ, Heb. rūaḥ, Syr. rūḥā); NP rūḥ.
9. n-p-š (Ar. nafs, Heb. nep̄ eš, Syr. nap̄ šā); NP nafs.
10. n-š-m (Ar. nasama, Heb. nəšāmāh, Syr. nišmā or nišmǝtā); NP 

nasamah.
Due to their importance, these words are often used as loanwords 

in different languages. For instance, the Semitic words in Iranian texts 



Words for ‘Spirit’ in Middle Persian: a lexical approach

The Oriental Studies, 2020, № 85                                                                  27

were transmitted through Sogdian and then Uighur to some Chinese 
texts (see rūḥ).

Usages of these words in different contexts like medical, literary, 
philosophical, religious and ritual texts by different persons having 
different world views and mental backgrounds attributed to these 
words the same meaning or different meanings. This element forced 
many scholars to give their definitions or to use different words sho-
wing or distinguishing similar concepts1. Sometimes they used some 
of these words for the literal definition of the terms [Tabaʿe-Izadi 
1382, 51]. It is important to know that the similarity and difference or 
relationship between these words is very difficult to establish [Gig-
noux 1989, 138] and there is no clear and united concept for the spirit 
in Iranian texts. Thus, discussing these words, one can find different 
concepts close to each other which have some differences or similari-
ties in their meanings. Nevertheless, this kind of usages has its im-
pacts on the languages which are using these words nowadays2.

Words
1. mēnōg √man ‘to think, consider’ [Cheung 2007, 262]. Av. mai-

niiu-; as a comprehensive concept for all metaphysical stuff in con-
trast with gētīg ‘the materialistic world; worldly’, i.e. the mundane 
being; so this word has a wider meaning than the humankind’s spirit 
and in Avestan texts almost does not mean that the spirit belongs to 
humankind [Kellens 1990, 101]. Its occurrences in MP corpus in the 
sense of humankind’s spirit is so rare and it can be understood from a 
few instances; e.g. in the phrase mēnōg ī tan ‘spirit of the body’ in 
Dādēstān-ī-Dēnīg:

(15.7) ud az ān ayādēnišn ī rist-āxēz ud rawišn ī mēnōg ī tan 
abārīg weh mēnōgān urwāhmanīh ud ēmēd ud dēwān ud druzān bīm 
ud bēš rasēd

“And from that reminiscence of the resurrection and the progress 
of the spirit of the (future) body, joy and hope cornes (to) the other 
good spirits and fear and pain (to) the druzān and demons” [Jaafari-
Dehaghi 1998, 66–67].

1 For Zoroastrianism see: [de Menasce 1973, 230–231 (C. 218)]; Islam: 
[Calverley 1993, 880]; Bible: [Tengström, Fabry 2004]; Qumran Text: [Tig-
chelaar 2016] and for their connections see: [Fowler 2011]. The different 
usages of these terms in Persian texts see: [Najm-Ābādī 2004].

2 See: [Tritton 1971].
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(16.13) be ō jōyišn ī xrafstarān handāxtan ne sazāg če mēnōg ī 
tan ka ān-et mēnōgīh ī andar tan ī wināstišn ī xrafstarān abar weh-
kirbān nigerēd čeōn wišōbēd agārēnēd ēg škeftīh bēšīhēd

“Leaving (the corpse) to be devoured by noxious creatures is not 
proper; because it disturbs and renders powerless the spirit of the 
body, which is the spiritual element in your body, when it observes 
the destruction of the body of a righteous man by noxious creatures, 
and it suffers distress” [Jaafari-Dehaghi 1998, 70–71].

Its replacement by wād in Iranian Bundahišn and then its contribu-
tion to (1) ruwān whose seat is in the brain of the head, and (2) *aš-
kamb-wād whose seat is in the buttocks (cf. two meanings of spirit 
and wind for wād) [Shaked 2005, 67] shows the close relationship be-
tween it and the human spirit in this text or perhaps in other MP texts.

Dēnkard 3.157 classified the medicine into bizeškīh ī mēnōg ‘medi-
cine of the spirit’ and bizeškīh ī gētīg ‘medicine of the material body’ 
[Cantera 2004, 58].

In Sogdian corpus, mʾn has three meanings including ‘meaning, 
spirit, heart’ and also is an equivalent for Greek φρόνησις which in Ma-
ni’s Psalms is translated to Pa ʾwš ‘consciousness, awareness’ (compa-
rable to Ar. ʿaql and MP bōy) [Durkin-Meisterernst, Morano 2010, 367, 
318] and stands equal to npšʾ in some texts [Sims-Williams 2016, 325]:

§595c rty βy prw [{?} *prn ]ʾz-nh mʾn ʾšmʾrʾ [ZY rxw](š)ny ptβy-
δy pty-tʾph [••](w) ZY βy  zʾwrky-nw kwntʾ

“And through your glory, knowledge, spirit, thought and light-
knowledge (= Great Nous) the... shone and made you powerful” 
[Durkin-Meisterernst, Morano 2010, 187].

2. bād √Hu̯āH ‘to blow’ [Cheung 2007, 203]. Av. vāta-, MP wād; 
Pa wād žīwandag in Manichaean texts is used as an equivalent for Syr. 
rūḥā ḥayyā [Sundermann 1993]. Chi. word 風 fēng in Manichaean 
texts like MP has the two meanings of ‘spirit’ and ‘wind’ [Shokri-Fou-
meshi 2015, 42] and is also used in Christian texts. Nevertheless, wād 
žīwandag can be found as a loan phrase in Chi. as 活時雲𠹌 huó shí 
yún něng [Foley 2009, 370]. Ibn an-Nadim in his well-known work al-
Fihrist did not consider the second meaning of wād and has translated 
it to al-nasīm ‘breeze’ and some of his new followers have translated it 
as nasīm ‘breeze’, hawā ‘air’ and bād ‘wind’ [Shokri-Foumeshi 2015, 
44–45]. Shaked makes it clear that these usages not only belong to 
Manichaean texts, but also in Iranian Bundahišn where mēnōg is ex-
pected, the word wād has also been used [Shaked 2005, 67].
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3. wāxš √ṷač ‘to say, speak’ [Cheung 2007, 402]3. In Manichaean 
texts, Syr. rūḥā ḥayyā ‘living spirit’ and Ar. rūḥ al-ḥayāt stand as 
equivalents for MP wāxš zīndag which in some cases are equal to 
gyān (cf. zrwʾn gyʾn ‘soul of Zarwān’ and wʾxš ʿy zrwʾn the ‘spirit of 
Zarwān’) [Shokri-Foumeshi 2015a, 154, 158]. In Manichaean texts, 
the phrase wʾxš (ʾ)wd tnwʾr ‘spirit and body’ is found too [Durkin-
Meisterernst 2014, 249].

4. ruwān Av. uruuan-. It has a comprehensive meaning, i.e. the hu-
man spirit in contrast with the body and also a specific meaning, i.e. a 
being who accepts the rewards for good or bad deeds [Shaked 2013, 
227]. In the translation of the Sogdian corpus, there are both Syr. 
equivalent npšʾ and rwḥʾ for it [Sims-Williams 2016, 166] and this 
asserts that there is no defined distinction between these two Semitic 
words in general and even scholars can have different ideas about the 
real situation of both.

It is noteworthy that this word entered the Manichaean Uighur cor-
pus as arwan through Sogdian arwān /ʾrwʾn/ from Pa/MP: ...[kara] 
bodun arwanı az y[äk ugr]ında kullukda – “die Seelen des gemeinen 
Volkes, die auf [Grund] der Gier-Dämonin ins Sklavendasein [gewor-
fen sind]” [Özertural 2018, 61].

5. jān √HanH ‘to breathe’ [Cheung 2007, 161]. Av. viiānaia-4 cf. 
Skt. vyāna-, MP gyān. In Iranian Bundahišn, Ahura Mazdā answering 
Zaraθuštra, asks wād for gyān [Bahār 1390, 146 (Par. 223)] and Sad 
Dar text classifies jān as bādig ‘windy’ and boxārig ‘vapory’ [Aša, 
Miršāhī 1383, 94 (Par. 17)] and a Zoroastrian medical text named 
Rāsta considers jān and bād as having the same root and called it 
‘bād-ē jānī’ [Aša, Miršāhī 1383, 62–63], just like its prior MP equiva-
lent in Wizīdagīhā ī Zādsparam as ‘wād ī gyānīg’ [Sohn 1996, 221, 
223]. The Arabic version of MP Ayādgār ī Wuzurgmihr translates it 
into rūḥ ‘spirit’ [Shaked 2013, 256 (C. 106)]:

baxt ud kunišn āgenēn aōn homānāg hēnd ceōn tan ud jān…
qlt ʾl-qdr w-ʾl-ʿml k-ʾl-rwḥ w-ʾl-jsd

“I said the destiny and the deed are like the spirit and the body”.
3 Quran 17:85 says: wa-yasʾalūnaka ʾani r-rūḥi quli r-rūḥu min ʾamri 

rabbī wa-mā ʾūtītum mina l-ʿilmi ʾillā qalīlan – “They will question thee 
concerning the Spirit. Say: ‘The Spirit is of the bidding of my Lord. You 
have been given of knowledge nothing except a little’ ” [Arberry 1996].

4 viiānaiiā – Yasna 44.7; 29.6.
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But it seems that such usages occur when jān is in contrast with 
tan and the phrase tan ud gyān ‘body and spirit’ (cf. ʾl-rwḥ w-ʾl-jsd) 
can be a sign of it5.

6. grīw IIr. grīuuā- Vd. 3.7 ‘neck; hill, ridge’; Zoroastrian MP texts 
have CWlE as a heterogram for it from Aram. *ṣwrh ‘neck’; grīw in 
Manichaean MP/Pa texts stands as an equivalent for Syr. npšʾ, and in 
this way it might stand for spirit; it is also used instead of gyān [Filip-
pone 2017, 152] and ruwān [BeDuhn 2001, 9] in some texts. MP grīw 
which means ‘neck’ and ‘spirit’ is very similar to Akkadian napištu 
which means ‘life, vigor, vitality, strength, breath, neck’ [Reiner 
1980, 296ff.] from triradical n-p-š which has some relationships with 
Sumerian ZI and Hittite is/štanza(n)-6. Manichaean texts adopt Syr. 
rwḥʾ ḥyʾ for Pa wād žīwandag and Syr. nap̄ šā ḥayyəṯā for Pa grīw 
žīwandag [Shapira 1999, 134] which is an equivalent for Greek 
psykhēn zōsan7 [Sundermann 1993]. This word is also used in a Mani-
chaean Uighur text through Sogdian [Özertural 2018, 60] and also in 
one Chi. text as 㘈𠺕 (而云𠽋) ngji li̯ə̯u [Yoshida 1987, 4+ii]. 

7. frawahr Av. frauuašị̄-, OP. *fravarti-; although it often means 
‘the Spirit of the deceased’, for instance in Haptaŋhāiti Yasna:

tə̄m ašāunąm frauuašị̄m narąmcā nāirinąmcā yazamaidē (Yas-
na 37.3)

“Him we worship (by mentioning) the Fravashis of the truthful 
men and women” [Humbach, Ichaporia 1994, 54, 55].

And this word in such a sense has been borrowed as the Syr. loan-
words prwšʾ ‘guardian angel’ and prwrdyn ‘the guardian angel; name 
of the first Persian month’ [Ciancaglini 2008, 238] but it has also been 
used in the sense of the spirit: gə̄uš frauuaṣ̌īm in Yasna 13.7 besides 
the well-known phrase gə̄uš uruuānəm that can assert this meaning 
[Ghaemmaghami 2008, 172]:

(Yasna 39.1) iθā āt yazamaidē gə ̄uš uruuānəmcā tašạ̄nəmcā 
ahmākə̄ṇg āat urunō pasukanąmcā yōi nå jījišəṇtī yaēibiiascā tōi ā 
yaēcā aēibiiō ā aŋhən

5 For more details see: [Hassandoust 2014, 942–944 (Ent. 1657)].
6 For more details see: [Steinert 2012, 271–294].
7 This phrase used in 1 Corinthians 15:45 where it says: οὕτως καὶ 

γέγραπται Ἐγένετο ὁ πρῶτος ἄνθρωπος Ἀδὰμ εἰς ψυχὴν ζῶσαν ὁ ἔσχατος 
Ἀδὰμ εἰς πνεῦμα ζωοποιοῦν – “And so it is written, the first man Adam was 
made a living soul; the last Adam was made a quickening spirit (KJB)”.

̰
̰
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“Herewith we worship the soul of the cow and (her) fashioner. 
(We worship) our own souls and the souls of the domestic animals, 
which seek refuge with us to whom they belong and with us who be-
long to them” [Humbach, Ichaporia 1994, 56, 57].

(Yasna 13.7) gə̄ušcā hudåŋhō gāiiex́iiācā maraθnō ašọ̄nō 
frauuašị̄m yazamaide

“And we worship the truthful soul (frauuašị̄) of the generous kine 
and Gaiia Marətan”.

Manichaean used MP frāwahr (= Pa ʾrdʾw frwrdyn /ardāw fra-
wardīn; Sog. ʾrtʾw frwrṯyy) as a term for air or aether element ac-
cording to their beliefs [Boyce 2000].

8. rūaḥ; scholars do not have same views about this word as a ver-
bal root or a nominal root in Semitic languages; especially because of 
the lack of this root in eastern Semitic languages and in Akkadian 
[Tengström, Fabry 2004, 367; Han 2015, 15–16], but in Western and 
Central Semitic branches, besides South Arabic languages, there are 
many words derived from this root, having the meaning ‘spirit’ or 
‘wind’ [Kogan 2011, 193; Murtonen 1990, 395–396], and probably 
the Ethiopic words from this root are loanwords from Arabic [Bulakh 
2005, 417]. Arabic triradical r-w-ḥ has some meanings including 
‘wind, spirit, fragrant, rest, spreading, forgiving’ [Ibn Manẓūr 1993, 
455; Zubaidi 2000, 407].

The usage of this root in the sense of the spirit is less than the 
wind [Bulakh 2005, 417]. It often stands as an equivalent for Greek 
πνεῦμα in Septuagint but in some instances for ψυχή and also some 
other words, too [Block 1989, 28]. Other meanings for rwḥ in Jewish 
texts are considered under the influence of the meaning of mēnōg in 
Zoroastrian culture [Shaked 1984, 317–318]. rwḥ in Ezekiel 13:3 can 
be considered as an equivalent for lb ‘heart’ and then a place for 
thinking [Block 1989, 44]. rwḥʾ in Enochic tradition means ‘the spiri-
tual part in the Giants originating from their divine fathers’ [Fröhlich 
2018, 153] which is comparable with two aspects of frawahr in Zoro-
astrian tradition. rwḥʾ through Manichaean tradition entered the Chi. 
book named 摩尼教下部讚 Móní-jiào Xiàbù Zàn, i.e. Manichaean 
Hymnscroll as 阿嘍訶 ā lóu hē [Takahashi 2014, 344].

9. nép̄eš has the same meaning with rūḥ as ‘life’ and ‘breathe’ and 
it can be considered that both of them have three concepts including 
‘spirit’, ‘mind’ or ‘life’. In Bible, nép̄eš can denote the whole person 
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but rūaḥ is always within someone [Tengström, Fabry 2004, 375]. 
The word is used with a great variety in Semitic languages and has 
some meanings including ‘life, breathe, self, person, throat, neck, 
strength, essence, desire’ [Murtonen 1990, 286–287]. It has been 
broadened in meaning as ‘funerary monument, tombstone’ and maybe 
transferred this meaning to Greek ψυχή [van der Horst 1991, 44]. 
Triradical n-f-s in Arabic has some meanings including ‘spirit, es-
sence, own, self, desire’ [Ibn Manẓūr 1993, 233; Zubaidi 2000, 559]. 
In Jahiliya period, before Islam, nafs was used for ‘self; person’ and 
rūḥ for ‘to blow; wind’ and with Quranic usage nafs is understood as 
‘spirit’ too and rūḥ is a common word for ‘angel of revelation; and 
special state of spirituality’. But in post-Quranic texts nafs and rūḥ 
were used to represent the spirit of humankind, angels and demons 
[Calverley 1993, 880].

This word as a heterogram entered in Middle Iranian texts, so that 
in MP writings BNPŠE /xwad/ ‘self; indeed’ and NPŠE /xwēš/ 
‘(one’s) own’ are used [MacKenzie 1971, 95, 96]; npšʾ /nafšā/ as a 
personal name in Manichaean MP texts is derived from the very root 
[Durkin-Meisterernst 2004, 244a].

The two Greek equivalents πνεῦμα from √πνέω ‘to blow, breathe, 
respire, smell’ [Beekes 2009, 1213–1214 (V. 2)] and ψυχή probably 
from √ψῡχή ‘aspiration, breath, life, vitality, soul (of the deceased), 
spirit’ [Beekes 2009, 1672–1673 (V. 2)] in many texts were adopted 
accordingly for rūḥ and nafs in Arabic.

10. nəšāmā from Semitic root n-š-m ‘breath, rest’ [Murtonen 1990, 
293]; there are some connections between this root and n-p-š [Kogan 
2015, 217]. In Arabic, the root n-s-m has the various meanings ‘living 
creature, breath, breeze, spirit’ [Ibn Manẓūr 1993, 573; Zubaidi 2000, 
488].

In the Bible, nəšāmā just represents the human spirit and rwḥ is 
never used for the vital force of humans [Fröhlich 2018, 153]. In the 
Kabbalaic texts, especially the Zohar, all three words are used for the 
spirit, but they differ just in their degree [Matt 2004, X = Sec. 357; 
Lyyṭmn 2014, 424 (Sec. 12–22)].

E. W. West supposed that the Pahlavi word which is always consid-
ered as a heterogram for xwarrah <GDH> or dast <YDH>, due to the 
omission of an initial <N>, comes from its original <NSMN> from 
Aram. nəšāmā <nšmʾ> and is equivalent to MP ruwān [West 1897, 
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147 (F. 3)]. Mehrdād Bahār accepted this viewpoint and used it in 
some instances of his translation of Iranian Bundahišn [Bahār 2002, 
127, 131 (F. 43)]. Here is the MP text of Wizīdagīhā ī Zādspram ac-
companied by the translation by West:

u-š edon passoxēnīd ku ān ī ka-m ō abar nigerīd pad ān čim ka-m 
dīd ku GDH/NSMN ī im abar ō asmān šawēd az gōwišn ī im ruwān ī 
mardomān abar ō wahišt šawēnd

“And he replied thus, namely: ‘When I looked upwards, it was for 
this reason, when I saw that our souls that go up to the sky, will go up 
to the best existence, owing to the words of this soul of mankind’...” 
[West 1897, 147–148].
Notes

1. The lexical view given here is a general view based on etymol-
ogy and semantic parallels of the words in the remainder texts and for 
sure this glimpse can give the reader only a preliminary view for fur-
ther discussions.

2. The five powers located within the human in Av. and MP cor-
puses can be compared with the five vital winds in the human body in 
Skt. texts including prāṇa, samāna, apāna, vyāna and uḍāna.

3. Despite the dissimilarity between the five powers in Av.8 and 
MP and those of Skt. texts (see note 2), and based on the brief etymo-
logical survey given above, it is more plausible to think that the ol-
dest Av. and MP form had to have five vital winds too which were 
changed and modified in the process.

4. In addition to mentioned words, MP bōy (< Av. baoδah) 
[Moazami 2014, 493], MP dēn (< Av. daēnā) [Skjærvø 2011, 31], MP 
axw (< Av. aŋhu-) [Ghaemmaghami 2008, 148; Sanjari 2011, 39] and 
Av. uštāna- (accepted equivalent for MP gyān) [Ghaemmaghami 
2008, 151], in some instances mean the ‘spirit’, too. Due to the gene-
ral meaning of the aforesaid words respectively as ‘perception, sense’, 
‘thought, conviction, belief, vision’, ‘being, existence, life’ and ‘life, 
vitality’, it can make it easier how rūḥ and nafs besides ʿaql and qalb 
in later Islamic texts are used together [Tritton 1971].

5. Manichaean texts used manōhmēd besides gyān and ruwān in 
the sense of ‘spirit’ too [Schaeder, Reitzenstein 1926, 249]; but due to 
some problematic matters, we did not consider it here.

8 For example according to Yasna 26.4 including: ahū-, daēnā-, baōδa-, 
uruuān- and frauuašị̄-.



I. Šafiʿī

34                                                                         Сходознавство, 2020, № 85

6. Close connection between the words related to the spirit with 
mind, suggests that the five Great Nous, i.e. Wahman Wuzurg ‘great 
Wahman’, among Manichaeans comes from an earlier concept related 
to the five vital forces of the body and in this case manōhmēd kept 
its two aspects as ‘mind’ and ‘spirit’. The five Limbs of Wahman wu-
zurg are bām ‘reason’, manōhmēd ‘mind’, uš ‘intelligence’, andēšišn 
‘thought’ and parmānag ‘understanding’ [EsmaiIpour 2005, 52].

7. Stewart divided the early concept of the spirit into Semitic and 
Iranian thoughts due to their roots in Semitic languages from ‘breath’ 
or ‘wind’ and in Iranian languages from ‘think’ [Stewart 1993, 31]. It 
does not seem to be completely true, but at least a part of Semitic view 
about the concept of the spirit has been influenced by Iranian and 
Greek thoughts about the spirit as a spiritual being and this part of the 
word understanding has increased the complexity and unfamiliarity of 
the meaning of the spirit’s concept, but in conclusion there are many 
lexical similarities between Iranian and Semitic concept of the spirit.

8. Cop. Manichaean texts also used ⲡⲛⲁ for spirit and soul which in 
Cop. means ‘spirit, breath, wind, soul’ and as a term in Cop. Mani-
chaean texts we have ⲡⲯⲟⲩ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲡⲛ︦ⲁ︦ ⲉⲧⲁⲛϩ ‘five sons of the 
Living Spirit’, ⲧⲯⲩⲭⲏ ⲉⲧⲁⲛϩ ‘the Living Soul’, ⲡⲙⲛⲧⲥⲛⲁⲩⲥ ⲙⲡⲡⲛ︦ⲁ︦ 
‘the twelve spirits’, ⲙⲡⲡⲛ︦ⲁ︦ ⲛⲧⲉ ⲧⲙⲏⲉ ‘the Spirit of truth’ and ⲟⲩⲡⲛ︦ⲁ︦︦ 
ⲛⲟⲩⲱⲧ ‘the Single Spirit’, besides some terms which used Greek loan-
word ψυχή as ⲯⲩⲭⲏ in Cop., like ⲡⲯⲟⲩ ⲙⲙⲉⲗⲟⲥ ⲛⲧⲯⲩⲭⲏ ‘five mem-
bers of the soul’ and ⲧⲯⲩⲭⲏ ‘soul’ [Qāneʾī, Mašāyex 2016, 295–300].

9. Quran chose the Semitic root n-p-ḫ ‘to breath, to blow’ for rwḥ 
(e.g. 15:29): fa-ʾiḏā sawwaituhū wa-nafaḫtu fīhi min rūḥī fa-qaʿū 
lahū sāǧidīna – “When I have shaped him, and breathed My spirit in 
him, fall you down, bowing before him!” (translation after [Arberry 
1996, 282]). And in Hebrew Bible, the triradical y-p-ḫ ‘to puff out, to 
pant, to gasp’ is used accompanying nšm (e.g. Genesis 2:7): wayyîṣer 
YHWH ʾĕlōhîm ʾeṯ- hāʾāḏām, ʿāp̄ār min- hāʾăḏāmāh, wayyippaḥ 
bəʾappāw nišmaṯ ḥayyîm; wayhî hāʾāḏām lənep̄eš ḥayyāh – “And 
the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed 
into his nostrils the breath of life; and man became a living soul 
(KJV)”.

10. In addition to humans, demons and animals, rūḥ is used for 
God too and Quran in some instances used rauḥ and Allāh (e.g. 12:87) 
which is comparable with Heb. rūaḥ ʾĕlōhîm in the Old Testament 
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and Aram. rūḥāʾ d- ʾĕlāhā in the New Testament, both meaning ‘the 
spirit of God’; but it was never used in MP texts addressing the 
god(s), with the exception of mēnōgān yazdān in Iranian Bundahišn 
28.4 and 30.3 which is used as ‘the spiritual Yazads’.

11. Compound phrases from these words are also considerable, for 
instance, Ar. nafs nāṭiqa (cf. nāṭiqa with wāxš), NP rūḥ-e nafsanī and 
Heb. rwḥ nšmwhy [Tigchelaar 2016, 622]. In such phrases it is more 
difficult to understand their original meaning and why they are used 
in the texts.

Conclusion
To sum up, the concept of the spirit as a part of creatures’ being, at 

least in some words which demonstrate the concept of ‘breathing, 
blowing’, is a result of meaning development of wind, and then a 
kind of it, i.e. breathing, and finally breathing as a sign for being 
alive. Such usages can be found in Indian, Iranian, Greek and Semitic 
texts in complex modes. This sign of being alive accompanies human 
being since his/her birth and departs at the time of death.

Words for spirit and soul in MP originally reflect their back-
grounds which are related to wind and breath, and by developing the 
texts and needing to have more details, they separated such terms 
from each other by new definitions and in this case, we do not have a 
uniform understanding of these words by all MP writers.

Languages abbreviations:
Ar. – Arabic   Heb. – Hebrew
Aram. – Aramaic  Skt. – Sanskrit
Akk. – Akkadian  Syr. – Syriac
Av. – Avestan  MP – Middle Persian
Chi. – Chinese  NP – New Persian
Cop. – Coptic  Pa – Parthian
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І. Шафії
Слова ДлЯ ПоНЯттЯ “ДуХ”
в СереДНЬоПерСЬКіЙ Мові:

леКСиЧНиЙ ПіДХіД
Терміни, які ми застосовуємо сьогодні, є результатом тривалого 

багатовікового розвитку, і їхнє вивчення може відкрити для вчених 
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найбільш ранні концепції, на основі яких вони утворилися. У цій статті 
розглядається важливе поняття “дух”, яке, на думку автора, на початко-
вому етапі було природним, але через свою природу, як газоподібна 
субстанція, стало загадковим і метафізичним явищем, унаслідок відсут-
ності єдиного уявлення про його природу або визначення. Поняття 
“дух” як частина живих істот, принаймні в деяких словах, які демон-
струють поняття “дихання, дуття”, є результатом розвитку значення по-
няття вітер, а потім його якості, тобто дихання, і нарешті дихання, як 
маркера буття. Зважаючи на першоджерела, воно завжди було предме-
том для обговорення, і не тільки в іранських текстах, але і серед вчених 
від Греції до Індії, що прагнули запропонувати власне визначення або 
написати про різні якості такого метафізичного явища, як “дух”. У цій 
статті наочно показано, що, принаймні, деякі слова, включаючи mēnōg, 
wād, waxš або wāxš, ruwān, gyān, grīw і frawahr, і в більш обмеженому 
вживанні bōy, dēn, axw, uštāna, на додачу до трьох семітських коренів, 
тобто r-w / y-ḥ, n-p-š і n-š-m, використовувалися для позначення поняття 
“дух” в середньоперських текстах, і дослідникам необхідно знати про 
різні контексти, в яких ці слова використовуються. А саме, що ці слова 
в деяких випадках вживаються не тільки в їхніх основних або відомих 
значеннях. І, нарешті, слід зауважити, що середньоперські лексикогра-
фи включають слова, що позначають “дух”, у вступах до своїх робіт. Це 
також стає більш значущим при обговоренні даної концепції через при-
зму багатокультурної ідентичності іранського світогляду, який ввібрав 
деякі риси інших народів і також наділив їх своїми ідеями. Частково на 
семітське уявлення про поняття духу вплинули іранські та грецькі ідеї 
про “дух” як духовну істоту, і це ще більше ускладнило розуміння зна-
чення поняття “дух”. Однак між іранською та семітською концепціями 
“духу” є багато лексичних подібностей. Таким чином, обговорення 
таких понять, відображених у термінах, зможе надати дослідникам 
ширше уявлення про концептуальну передачу поняття “дух” у різних 
текстуальних контекстах.

Ключові слова: середньоперська мова, лексикографія, дух, душа, 
зороастрійські тексти, маніхейські тексти

И. Шафии
Слова ДлЯ ПоНЯтиЯ “ДуХ”

в СреДНеПерСиДСКоМ ЯЗЫКе:
леКСиЧеСКиЙ ПоДХоД

В настоящее время термины, которые мы применяем, являются 
результатом длительного многовекового развития, и их изучение мо-
жет открыть для ученых наиболее ранние концепции, из которых они 
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образовались. В этой статье рассматривается важное понятие “дух”, ко-
торое, по мнению автора, на начальном этапе было естественным, но в 
силу своей природы, как газообразной субстанции, стало загадочным и 
метафизическим явлением, вследствие отсутствия единого представле-
ния о его природе или определения. Понятие “дух”, как часть живых 
существ, по крайней мере, в некоторых словах, которые демонстрируют 
понятия “дыхания, дуновения”, является результатом развития значе-
ния ветер, а потом его качества, то есть дыхания, и наконец, дыхания, 
как маркера бытия. Исходя из первоисточников, оно всегда было пред-
метом для обсуждения, и не только в иранских текстах, но и среди уче-
ных от Греции до Индии, которые стремились предложить собственное 
определение или написать о различных качествах такого метафизиче-
ского явления, как “дух”. В этой статье наглядно показано, что, по край-
ней мере, некоторые слова, включая mēnōg, wād, waxš или wāxš, ruwān, 
gyān, grīw и frawahr, и в более ограниченном употреблении bōy, dēn, 
axw, uštāna, помимо трёх важных семитских корней, а именно r-w / y- ḥ, 
n-p-š и n-š-m, использовались для обозначения понятия “дух” в средне-
персидских текстах, и исследователям необходимо знать о различных 
контекстах, в которых эти слова используются. А именно то, что эти 
слова в некоторых случаях используются не только в их основных или 
известных значениях. И, наконец, следует заметить, что среднеперсид-
ские лексикографы включают слова, обозначающие “дух” во вступле-
ниях к своим работам. Это становится более значимым при обсуждении 
данной концепции сквозь призму многокультурной идентичности иран-
ского мировоззрения, которое впитало некоторые черты других народов 
и также наделило их своими представлениями. Частично на семитское 
понятие духа повлияли иранские и греческие идеи о духе как духовном 
существе, и это усложнило понимание и распознание значения понятия 
“дух”. Однако между иранской и семитской концепциями “духа” есть 
много лексических сходств. Таким образом, обсуждение подобных по-
нятий, отраженных в терминах, может предоставить исследователям 
широкое представление о концептуальной передаче понятия “дух” в 
различных текстовых контекстах.

Ключевые слова: среднеперсидский язык, лексикография, дух, 
душа, зороастрийские тексты, манихейские тексты
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Under the auspices of a strong traditionalist state in Myanmar, by the 
time the British arrived, under the influence of Indian and Chinese models, 
an original political culture had developed that left its mark on all relations 
of the local society. The search for a patron leader gradually became the ba-
sis of Myanmar political culture at all levels of the social hierarchy. During 
the colonial period, the main bearers of local political culture – traditionalist-
minded strata of the Myanmar peasantry – lost major means of institutiona-
lizing their social preferences and, since the liquidation of Myanmar’s 
independence in 1885, have been poorly manifest in the country’s legal po-
litical field. At the same time, the traditionalist features of Burmese political 
culture did not disappear under British rule. After the country gained inde-
pendence, during the successful agrarian reform carried out by the modernist 
group of General Ne Win in the 1960s, the most backward patriarchal strata 
of the Burmese peasantry began to intensively adapt to new political and 
economic practices. The expanding national army during this period was led 
by a different branch of the post-colonial elite of Burma, which did not have 
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a broad European education and was formed in the Burmese hinterland, in 
the specific conditions of a closed military educational institution – the 
Academy of Defense Services. In the person of Academy graduates who 
came to power during the 1988 military coup, traditional Burmese society, 
squeezed out of the sphere of legal politics in the era of colonialism, for the 
first time acquired an adequate political representation, taking into account 
the realities of the present. The personal and political evolution of the leading 
representatives of the Myanmar conservative elite, in particular, the long-
standing head of the military regime of senior general Tang Shwe, who held 
his post from 1992 to 2011, shown in the article, clearly illustrates the above-
described traditionalist turn in the politics of the local ruling elite. It is espe-
cially noted that the first generation of Myanmar’s military conservatives led 
by Tan Shwe positions itself more as successors and heirs of the kings of the 
pre-colonial period, rather than the modest heroes of the national liberation 
struggle of the 1940s. It is emphasized that, as problems increase in the 
country, the national elites of Myanmar in their current activities continue to 
seek the approval of the former leader of the military conservatives, General 
Tan Shwe, one of the country’s most experienced and respected politicians.

Keywords: Myanmar, army, conservatives, modernists, Ne Win, Tan 
Shwe

Д. А. Бродяк
Генерал Тан Шве как лидер

и полиТичеСкий Символ конСерваТивной
армейСкой элиТы Бирмы/мьянмы

Сложности и противоречия колониального и постколониаль-
ного этапа истории развивающихся стран, как в зеркале, отрази-
лись в нелегкой судьбе Бирмы (Мьянмы) – одной из крупнейших 
стран Юго-Восточной Азии. Как известно, после трех войн ан-
гличане в 1885 г. сделали страну своей колонией, а до того на 
мьянманской земле в разные века сменили друг друга три импе-
рии, в состав которых входили и части территории современных 
Таиланда, Китая и Индии.

Под эгидой сильного традиционалистского государства в 
Мьянме, к моменту прихода англичан, под влиянием индийских 
и китайских образцов сложилась самобытная политическая куль-
тура, наложившая отпечаток на все отношения местного обще-
ства. Как и в ряде других стран Дальнего Востока, власть в тра-
диционном мьянманском обществе представала, прежде всего, 
как способность к покровительству. Поиск лидера-покровителя, 
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как заметил американский исследователь М. Нэш, постепенно 
стал основой мьянманской политической культуры на всех уров-
нях общественной иерархии [Nash 1965, 77–78, 275]. Имевшее 
хождение в Мьянме со времени средневековья буддийское изре-
чение “народ без лидера разоряется” подтверждает это мнение 
[Всеволодов 1978, 156–159]. Вместе с тем, власть в мьянманской 
политической традиции воспринималась также и как способность 
приказывать и подчинять, требовать безоговорочного исполне-
ния воли. В доколониальный период причастность к власти, ис-
ходящей, подобно лучам, из личности монарха, накладывала пе-
чать избранности на любого члена государственного аппарата и 
резко отделяла его от тех, кого не коснулся монарший “свет”. 
При этом нечеткая разделенность гражданской и военной вла-
стей в традиционной Мьянме приводила к тому, что аппарат вла-
сти по духу был вполне милитаристским: приказ и подчинение 
связывали чиновников наподобие офицеров армии [Nash 1965, 
275]. Два описанных значения власти в мьянманской политиче-
ской традиции – покровительственное и авторитарное – логиче-
ски как будто противоречат друг другу. Однако то, что кажется 
противоречием с точки зрения логики, в реальности являлось 
диалектическим союзом двух концепций власти, сочетанием, ко-
торое представляло собой необходимый узел традиционной мьян-
манской политической системы [Агаджанян 1987, 322–323].

В колониальный период эти устоявшиеся представления о по-
литической культуре временно потеряли актуальность и отошли 
на второй план на фоне того, что традиционная Мьянма оказалась 
бессильна противостоять натиску европейцев. Главные носители 
местной политической культуры – патриархально настроенные 
слои мьянманского крестьянства – лишились основных средств 
институализации своих общественных предпочтений и с момента 
ликвидации в 1885 г. независимости Мьянмы слабо проявляли 
себя в легальном политическом поле страны. В то же время тра-
диционалистские черты бирманской политической культуры от-
нюдь не исчезли и под властью англичан. Их существование в но-
вейший период истории страны очевидно проявилось уже в том, 
что за годы Второй мировой войны, в период японской оккупа-
ции, в Бирме сформировались мощные Вооруженные силы, во 
главе которых встали патриотически настроенные молодые люди.
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Между тем, в сфере практической политики формирующаяся 
модернистская элита Бирмы, независимо от имеющихся теорети-
ческих наработок и помощи извне, неизбежно шла тернистым 
путем проб и ошибок. Последовавшая после обретения страной 
независимости в январе 1948 г. попытка лидеров Бирмы вписать 
национальную экономику в капиталистическую мирохозяйствен-
ную систему привела бирманское общество к глубокому кризису. 
Его истоки уходили еще в колониальный период истории страны, 
когда традиционалистски настроенные слои местного общества 
были совершенно дезориентированы принесенными колониза-
торами рыночными порядками. После обретения Бирмой неза-
висимости эти элементы бирманского социума, недостаточно 
приспособленные к повсеместно торжествующим рыночным от-
ношениям, составили массовую социальную базу восстания про-
тив существующих порядков, которое в марте 1948 г. подняла 
сформировавшаяся в стране левая контрэлитная группировка – 
Коммунистическая партия Бирмы [Nash 1965, 134–136].

Имея целью переломить ход гражданского противостояния в 
Бирме в свою пользу и выйти из кризиса, пришедший к власти 
после военного переворота 1962 г. командующий бирманской ар-
мией генерал Не Вин на протяжении 1963–1965 гг. осуществил в 
стране радикальную аграрную реформу. Она в корне изменила 
колониальные порядки, сложившиеся в деревне в предшествую-
щий период, выведя массы сельского населения из безнадежной 
долговой кабалы. Обстановка в стране начала стабилизироваться, 
прежде всего, прекратилось прогрессирующее разорение бирман-
ского крестьянства – основной части населения страны. Именно 
после успешной аграрной реформы, осушествленной группиров-
кой Не Вина в 1960-е гг., наиболее отсталые патриархальные 
слои бирманского крестьянства стали интенсивно адаптироваться 
к новым политическим и экономическим практикам. В частности, 
на протяжении 1960-х – 1970-х гг. бирманские сухопутные вой-
ска – самая многочисленная и закаленная в боях с коммунистами 
и этническими повстанцами часть Вооруженных сил Бирмы – 
значительно пополнились бывшими сторонниками Коммунисти-
ческой партии [Козьма 2014, 75–76].

Такое вовлечение в ряды национальной военной элиты мас-
сы носителей традиционной политической культуры привело к 
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существенным изменениям во внутренней структуре самих бир-
манских Вооруженных сил. Разрастающуюся национальную ар-
мию в указанный период возглавило иное ответвление постко-
лониальной элиты Бирмы – не имеющее широкого европейского 
образования и сформировавшееся в бирманской глубинке, в 
специфических условиях закрытого военно-учебного заведения. 
С 50-х гг. ХХ в. подлинной кузницей кадров независимой Бирмы 
стала расположенная недалеко от Мандалая, в курортном местеч-
ке Мемьо (Пьин У Лвине) Академия оборонных служб (Defence 
Services Academy). Она была основана в 1954 г. в штате Шан, а с 
1957 г. находится в Пьин У Лвине. Примечательно, что в мест-
ных Вооруженных силах все офицеры изначально делятся на 
сменяющие друг друга в армейском руководстве наборы (интей-
ки) в военные учебные заведения, прежде всего в АОС. Именно 
внутри интейков, отмечает российский эксперт П. Н. Козьма, 
формируются неформальные группы, выдвигающие из своих ря-
дов кандидатов на позиции в армии и на гражданской службе. 
Как отмечает упомянутый российский исследователь, абсолют-
ное большинство средних и высших командиров бирманской ар-
мии, занявшее свои посты в 1960-е – 1980-е гг. и впоследствии 
возглавившее страну, провело свои молодые годы в стенах Ака-
демии. Упомянутый вуз в период независимости Мьянмы стал 
главным оплотом неофициальной армейской идеологии, согласно 
которой Татмадо (Вооруженные силы Бирмы) трижды за период 
независимости удерживали единство распадающейся и страдаю-
щей от гражданских конфликтов страны, вставая у власти и на-
водя порядок. При этом с момента основания Академии ее кур-
сантов традиционно учат, что даже в случае передачи власти в 
стране гражданским лицам, военные должны быть готовы вовре-
мя вмешаться в политический процесс и в очередной раз не до-
пустить дезинтеграции государства. Поскольку для руководства 
страной требуются не только навыки управления войсками, но и 
знание особенностей функционирования гражданских структур, 
то, как заявлено в официальных документах Академии, здесь го-
товят не просто будущих офицеров, а прежде всего людей, спо-
собных возглавить нацию и управлять государством [Козьма 
2014, 52–53]. По сути, Академия оборонных служб представляет 
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собой многофункциональный учебный центр для подготовки бу-
дущей элиты страны.

Неудивительно, что программа обучения в данном учебном 
заведении включает не только военные дисциплины, но и широ-
кий круг гражданских предметов – как гуманитарных, так и точ-
ных наук. Обязательным является изучение английского языка. 
В распоряжении курсантов – не только большой бассейн и раз-
нообразные спортивные площадки, но и планетарий с телеско-
пом, а также хорошо оснащенные лаборатории для физических и 
химических опытов.

Военная подготовка в Академии во многом скопирована с 
учебных программ западных военно-учебных заведений – аме-
риканского Вест-Пойнта и британского Сандхэрста. Заимствова-
на и система поддержания дисциплины. В ней младшие курсанты 
в большой степени отданы на попечение старших соучеников, 
а за самими старшими курсантами присматривают офицеры. 
Интересно, что разбивка курсантов на три учебных батальона 
(с 14 взводами в каждом) идет не по родам войск, а по сословной 
принадлежности курсантов. Каждый из трех батальонов назван в 
честь знаменитого средневекового царя (Аноратхи, Байиннауна 
и Аун Зейи). Причем, в батальоне “Аноратха” учатся в основном 
дети высокопоставленных военных и богатых мьянманцев, а 
“Байиннаун” и “Аун Зейя” включают выходцев из обычных дере-
венских семей. При этом, для более образованных и закончив-
ших хорошие школы курсантов “Аноратхи” программа обучения 
имеет некоторые отличия от учебных курсов в батальонах, пред-
назначенных для детей простолюдинов [Козьма 2014, 88–94].

После выпуска из Академии дальнейшая подготовка офице-
ров мьянманской армии проводится на Армейских курсах боевой 
подготовки (Defence Services Combat Force School), где обучаются 
военные в звании от лейтенанта до майора, в Армейском ко-
мандно-штабном колледже (Command and General Staff College), 
предоставляющем годовой курс обучения для майоров и подпол-
ковников – одно из условий присвоения звания полковника, а так-
же в Национальном военном колледже (National Defence College), 
повышающем уровень квалификации полковников (здесь курс 
обучения также длится один год и включает такие предметы, как 
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политическое устройство государства, национальные интересы, 
использование национальных ресурсов, стратегия народной войны 
и т. п.; окончание Колледжа является одним из условий присвое-
ния звания бригадного генерала и выше) [Кириченко 2011, 97].

Примечательно, что до середины 1990-х гг. в офицерском кор-
пусе Вооруженных сил Мьянмы при продвижении по службе не 
наблюдалось открытой дискриминации по национальной или ре-
лигиозной принадлежности. Офицеры, исповедовавшие хрис-
тианство, назначались на высокие должности в армии. Некото-
рые офицеры-христиане из народностей качин, кая, чин и др. 
дослуживались до звания бригадного генерала и выше (мусуль-
мане в армии тоже были, но могли достичь максимум звания 
майора). Однако к концу 1990-х гг. в Вооруженных силах многое 
изменилось и в подготовке офицерского состава, и в присвоении 
званий. Так, с начала 2000-х гг. прекратили набор в армию среди 
выпускников гражданских высших учебных заведений. Теперь 
высшее образование для офицерских кадров стало прерогативой 
только высших военно-учебных заведений, главным из которых 
безоговорочно стала Академия оборонных служб. В значительно 
большей степени, чем раньше, важным критерием статуса в ар-
мейской среде отныне стала религиозная принадлежность воен-
ного. Несмотря на отсутствие официальных ограничений, офи-
церы-небуддисты (или имеющие жену-небуддистку) на рубеже 
столетий почти лишились шансов дослужиться до звания старше 
майора или занять высокую должность. В какой-то степени упо-
мянутое обстоятельство явилось результатом специфических от-
ношений между расположенными в одном районе буддистскими 
монастырями и воинскими частями, а также следствием широко 
распространившегося представления, что связанные с местной 
Сангхой командир и его супруга являются духовными “отцом и 
матерью” бойцов подразделения, которые нуждаются в их опеке.

При этом, по установившимся в армии новым неписанным 
правилам, супруги командиров роты в чине, начиная с майора, 
обязаны иметь законченное среднее образование, а супруги коман-
диров батальона, в звании от подполковника и старше, должны 
закончить высшее учебное заведение. Поэтому молодые офице-
ры теперь выбирают себе невест только среди представительниц 
среднего класса или образованных слоев общества. Представители 
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командования часто связаны друг с другом через брачные узы 
своих детей, причем родственные связи с потомками когда-то 
оставшихся в Бирме британских офицеров в армейской среде це-
нятся весьма высоко. Такими родственниками гордятся и, при 
случае, эту информацию охотно афишируют на публике [Козьма 
2014, 200–201].

В этом плане можно констатировать, что армейская элита 
страны, не исключая и военных консерваторов, осталась едва ли 
не самым космополитическим сегментом замкнутого и патриар-
хального в основе мьянманского общества.

В то же время стоит отметить, что учитывающая опыт запад-
ных военных училищ программа обучения в Академии и других 
высших военно-учебных заведениях не означала формирования 
у выпускников этих учебных центров вестернизированного ми-
ровоззрения. Поступавшие в них выходцы из деревень и город-
ков глубинных регионов Бирмы отличались резко традициона-
листскими взглядами, которые не в силах было поколебать даже 
современное военное образование. Характерно, что на рубеже ХХ 
и ХХІ вв. мьянманское военное руководство регулярно участво-
вало в старинных магических обрядах с привлечением потусто-
ронних сил, призванных нейтрализовать политических против-
ников правящей группировки. При этом в подобных церемониях 
участвовали также и представители модернистского крыла воен-
ной элиты, такие как Кхин Ньюнт, инициатор последующей по-
литической либерализации военного режима Мьянмы. В ходе та-
ких обрядов, по сведениям П. Н. Козьмы, именно генерал Кхин 
Ньюнт переодевался в женское платье (что, кстати, не редкость 
для многих ритуалов мьянманцев, связанных с поклонением ду-
хам-натам) и исполнял роль лидера демократической оппозиции 
До Аун Сан Су Чжи [Козьма 2014, 214–215].

Как видно из приведенных примеров, даже либерально на-
строенные представители мьянманской постколониальной элиты 
никогда не были чужды традиционалистских воззрений; тем бо-
лее такие взгляды всецело довлели в среде выходцев из Акаде-
мии оборонных служб в 60-е – 80-е гг. ХХ в. Сам факт создания 
закрытого военно-учебного заведения как питомника для попол-
нения властвующей группировки целиком находился в русле тра-
диционных бирманских политических представлений, в рамках 
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которых аппарат власти противопоставляется всему остальному 
социуму как особая каста, скрепляемая изнутри собственной 
идеологией и прочими атрибутами избранности. В лице выпуск-
ников Академии традиционное бирманское общество, вытеснен-
ное из сферы легальной политики в эпоху колониализма, впервые 
обрело адекватное, учитывающее реалии современности, поли-
тическое представительство. При этом, после подавления опи-
равшегося на центральные районы страны коммунистического 
движения, военные кадры, формировавшиеся в данном учебном 
заведении, в первую очередь выражали интересы патриархальных 
слоев населения Верхней Бирмы/Мьянмы – региона, который го-
сподствовал в стране на протяжении столетий, но с 1885 по 1988 гг. 
практически не был представлен в правительстве страны.

Во многом благодаря деятельности Академии оборонных служб 
к концу 1980-х гг. консервативные бирманские военные оказа-
лись готовы открыто выступить на политическую арену и всту-
пить в конфликт с находящейся у власти модернистской группи-
ровкой генерала Не Вина, чей режим находился в состоянии 
углубляющегося внутреннего кризиса. Весной и летом 1988 г. от-
дельные выступления против Не Вина, как уже упоминалось, пе-
реросли в мощное стихийное движение под лозунгами демокра-
тизации политического режима [Листопадов, 1997б, 73–74].

На этом фоне очередной раз в истории страны в события вме-
шалась армия – 18 сентября 1988 г. в Мьянме произошел оче-
редной, после 1962 г., военный переворот. Всю полноту власти 
сосредоточили в своих руках набравшие силу традиционали-
сты – консервативно настроенные военные из командования су-
хопутных войск мьянманской армии. Для выхода из кризиса и 
оперативного руководства государством они сформировали фак-
тическое правительство страны – Государственный совет по вос-
становлению законности и порядка (ГСВЗП). Прекратила свое 
действие Конституция 1974 г. Партия бирманской социалисти-
ческой программы (ПБСП), поменяв название на Партию нацио-
нального единства (ПНЕ), перестала быть правящей и единствен-
ной. Военные были вынуждены разрешить оппозиции создавать 
партии. Ведущей из них стала Национальная лига за демокра-
тию (НЛД) во главе с Су Чжи и опальными генералами Тин У 
(бывшим министром обороны) и Аун Джи. НЛД, прежде всего 
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благодаря авторитету Су Чжи, завоевала подавляющее число 
мест в парламенте на всеобщих выборах в мае 1990 г., но ГСВЗП 
сразу же после выборов заявил, что передача власти гражданско-
му правительству невозможна до разработки и утверждения но-
вой Конституции [Листопадов 1997а, 108–109].

Однако впервые собравшаяся в январе 1993 г. Национальная 
конституционная конвенция работала над новым Основным за-
коном чрезвычайно медленно и с большими перерывами, что в 
итоге привело к консервации в стране на длительный срок пря-
мого военного правления. При этом, в отличие от городов, с кон-
ца 1980-х гг. попавших под влияние мьянманской оппозиции во 
главе с Национальной Лигой за Демократию, сельское население 
страны еще в предшествующий период, в правление генерала Не 
Вина (1962–1988 гг.), было взято военными властями Бирмы/
Мьянмы под плотный политический контроль [Агаджанян 1989, 
120]. Успешное подавление волнений 1988 г. мьянманскими воен-
ными во многом объяснялось именно тем обстоятельством, что 
деревенское население Мьянмы, хотя и симпатизировало оппо-
зиции (как показали выборы 1990 г.), в целом не подвергало со-
мнению право армии на власть над страной. Особенно широкой 
поддержкой свергнувшие режим Не Вина военные консерваторы 
пользовались на своей “малой родине” – среди патриархального 
населения традиционалистски настроенной мьянманской глу-
бинки.

Поэтому неудивительно, что предложенная новыми властями 
Мьянмы в середине 1990-х гг. комплексная программа выхода 
из кризиса и последующего развития страны целиком находи-
лась в русле традиционной мьянманской политической культуры. 
В каждом ее блоке определялось по 4 цели – явная перекличка с 
“четырьмя благородными истинами” буддизма (существует стра-
дание; существует причина страдания – желание; существует 
прекращение страдания – нирвана; существует путь, ведущий к 
прекращению страдания – Восьмеричный путь), а сами 3 блока 
правительственной программы соотносились с “тремя драгоцен-
ностями” буддийского учения – Буддой, Дхармой и Сангхой. Как 
видно, этот своеобразный кодекс модернизации и развития делал 
акцент на общегосударственных задачах, закрепляя за государ-
ством привычные для доколониальной Мьянмы патерналистские 
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функции [Листопадов 1997б, 65]. О правах и свободах личности 
в нем практически ничего не говорилось.

Реализуя на практике покровительственные функции тради-
ционного государства, правящие военные сохранили в стране об-
ширный (хотя и крайне неэффективный) государственный сектор 
экономики, ликвидация которого могла привести к обвальному 
росту безработицы и переходу ключевых отраслей под контроль 
иностранного капитала. Именно с помощью перераспределения 
средств внутри этого сектора даже после введения Западом в 
1997 г. масштабных санкций против военного режима Мьянмы 
властям удалось сохранить “социальные”, низкие цены на комму-
нальные услуги, электроэнергию, почту, некоторые виды транс-
порта. В условиях ренессанса традиционной политической куль-
туры новое дыхание по всей стране на рубеже ХХ и ХХІ вв. 
получила публичная благотворительность (строительство и ре-
монт школ, больниц, дорог, буддийских пагод и монастырей, по-
гребение неимущих и т. п.) влиятельных людей по отношению к 
своим землякам, проживающим на “малой родине” донаторов 
[Taylor 2009, 467–469].

Необходимо особо подчеркнуть, что, с точки зрения господ-
ствующей буддийской этики, любая власть считается в Мьянме 
доброй и справедливой только в том случае, если правящая вер-
хушка сполна отдает дань уважения основным хранителям до-
бродетели на земле – Сангхе и буддийскому учению [Агаджанян 
1987, 329]. Влияние религиозных представлений в рамках реани-
мируемой традиционной политической культуры закономерно 
привело к тому, что после прихода к власти в 1988 г. новое воен-
ное правительство Мьянмы поставило заботу об укреплении и 
распространении буддизма на уровень особых приоритетов госу-
дарства и при этом пересмотрело буддийскую доктрину и прак-
тику с националистической точки зрения. Руководство страны 
на протяжении двух с лишним десятилетий, начиная с 1988 г., 
пыталось сформировать основанный на буддизме общественный 
консенсус, когда государство, Сангха и простой народ говорят на 
одном языке, делая особый акцент на традиционной праведности 
и моральности мьянманцев по сравнению с западными нациями 
[Цеханова 2006, 360]. Такое обращение к буддизму со стороны 
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правящих консерваторов обеспечивало им поддержку со стороны 
традиционалистски настроенных слоев буддийского большин-
ства населения и в числе прочих мер укрепляло власть обновлен-
ной мьянманской элиты, легитимизируемую в сознании народа 
независимо от новой Конституции и назревшей демократизации 
внутренних порядков.

Личная и политическая эволюция ведущих представителей 
мьянманской консервативной элиты, в частности многолетнего 
главы военного режима старшего генерала Тан Шве, занимавшего 
свой пост с 1992 по 2011 гг., наглядно иллюстрирует вышеопи-
санный традиционалистский поворот в политике местной правя-
щей верхушки.

Тан Шве практически всю свою жизнь посвятил армии. Ро-
дился он 87 лет назад, 2 февраля 1933 г., в городе Чаусхе, распо-
ложенном в срединной части страны, которая традиционно явля-
лась оплотом патриархально настроенных слоев мьянманского 
общества. После окончания средней англо-бирманской школы 
Тан Шве непродолжительное время работал почтовым служа-
щим в городе Мейтхила. В 1953 г. молодой почтовый работник 
поступил на офицерские курсы, по окончании которых прошел 
все ступени армейской карьерной лестницы: последовательно 
был командиром взвода, роты, батальона, дивизии. Как специа-
листу в области психологической войны, Тан Шве пришлось 
поездить по стране, неоднократно бывать в горячих точках по-
лыхающей в Бирме гражданской войны. Будущий лидер военных 
консерваторов принимал активное участие в боевых действиях 
против повстанцев в Каренской и Шанской национальных обла-
стях и в Центральном административном округе. Воевать ему 
приходилось не только с этническими сепаратистами, но и с ком-
мунистами.

Тем временем, карьера Тан Шве сделала резкий скачок в на-
чале 80-х гг. прошлого века. В 1981 г. он избирается членом ЦК 
правящей Партии бирманской социалистической программы 
(ПБСП). Затем становится командующим Юго-западным воен-
ным районом. В 1988 г. – году революционных потрясений, он 
уже занимает посты первого заместителя начальника Генштаба 
Вооруженных сил и заместителя министра обороны, избирается 
членом ЦИК ПБСП.
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Генерал Тан Шве принял самое активное участие в событиях 
переворота 18 сентября 1988 г., когда вся полнота власти в Мьян-
ме перешла в руки консервативно настроенных высших офице-
ров. Он стал первым заместителем председателя Госсовета, за-
нимая, помимо этого, посты командующего сухопутными вой-
сками и заместителя главнокомандующего Вооруженных сил. В 
1990 г. ему было присвоено звание генерал-лейтенанта.

В это время здоровье председателя Госсовета старшего гене-
рала Со Мауна не выдержало груза ответственности управления 
страной в чрезвычайной ситуации. В апреле 1992 г. Со Маун был 
вынужден уйти в отставку. Власть плавно перешла к его заме-
стителю генералу Тан Шве. Одновременно он унаследовал по-
сты премьер-министра, министра обороны, главнокомандующего 
и начальника Генштаба Вооруженных сил. Через год Тан Шве 
получил высшее воинское звание старшего генерала [Листопа-
дов 2003, 62–63].

При этом, исходя из привычных представлений, генерала Тан 
Шве трудно было считать типичным диктатором – он не стре-
мился выделиться, никогда не упивался властью и не демонстри-
ровал своего всесилия. Еще в молодости, будучи инструктором 
по психологической войне в Центральном политическом коллед-
же в Янгоне, а также увлеченным шахматистом, У Тан Шве стал 
известен как спокойный, хладнокровный военный, всегда про-
считывающий свои действия и резко контрастирующий со своим 
вспыльчивым начальником генералом Не Вином. Сам его приход 
к власти совершился буднично. Она досталась ему не через бур-
ную предвыборную кампанию в парламент, как У Ну, и не в ре-
зультате решительного военного переворота, как Не Вину и Со 
Мауну. Впервые в новейшей истории страны Тан Шве стал гла-
вой государства и правительства как заместитель ушедшего в от-
ставку лидера [Mya Maung 1992, 87].

После назначения на пост лидера Тан Шве провел серию се-
кретных заседаний Кабинета министров. Их неофициально на-
зывали “нья кьяунг”, или “ночная школа”, потому что они прохо-
дили ночью. На этих встречах генерал Тан Шве, как сообщается, 
принимал важные, но осторожные и взвешенные решения отно-
сительно курса страны и Вооруженных сил. Неудивительно, что 
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после того, как Госсовет возглавил Тан Шве, военная админи-
страция стала проводить более умеренную и гибкую политику. В 
январе 1993 г. было созвано совещание по выработке основ но-
вой Конституции. Начался трудный диалог с До Аун Сан Су 
Чжи, с которой в июле 1995 г. сняли домашний арест. Понимая 
важность добрых отношений с соседями Мьянмы, Тан Шве стал 
добиваться вступления страны в АСЕАН, которое состоялось в 
1997 г. Также он разрешил работать в Мьянме таким междуна-
родным организациям, как “Международный комитет Красного 
Креста” и “Международная амнистия”.

При этом главное достижение, которое консервативные воен-
ные, в том числе Тан Шве, ставят себе в заслугу, – это замирение 
почти со всеми повстанческими организациями национальных 
меньшинств. Хотя данное примирение до сих пор носит хрупкий 
характер, невозможно отрицать, что обстановка на националь-
ных окраинах в правление военных консерваторов существенно 
стабилизировалась. Другим важным приоритетом старшего гене-
рала стало обеспечение необратимости рыночных преобразова-
ний и свободы для частного бизнеса. Благодаря его курсу на 
открытость и экономическую либерализацию наблюдалось опре-
деленное оживление хозяйственной жизни в Мьянме [Листопа-
дов 2003, 64].

Важным аспектом деятельности нового военного руководства 
во главе с Со Мауном и его заместителем Тан Шве стала военная 
реформа. Еще в 1989 г. были созданы отдельные должности глав-
комов и начальников штабов сухопутных войск, ВВС и ВМС, по-
дотчетные Генеральному штабу (Объединенному комитету на-
чальников штабов ВС). Им подчиняются командиры дивизий в 
звании бригадных генералов. Уровнем выше стоят командующие 
военными районами (региональными военными командования-
ми, эквивалентом армейских корпусов в западных терминах) в 
звании генерал-майоров. Последние находятся в подчинении на-
чальников 6 Бюро специальных операций (эквивалентом поле-
вых армий) в звании генерал-лейтенанта.

Существенно отметить, что предпринятое Тан Шве в 1997 г. 
преобразование ГСВЗП в Государственный совет мира и развития 
(ГСМР) не было простым переименованием военного правитель-
ства страны: оно сопровождалось разделением высшего военного 
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руководства и министерских функций (только сам старший гене-
рал Тан Шве одновременно остался министром обороны). По-
следние отныне стали поручаться старшим офицерам из военных 
районов и пехотных дивизий (в званиях генерал-майоров, бри-
гадных генералов и полковников), причем ротация министров и 
их замов стала происходить более активно. В связи с упомяну-
тым реформированием структуры военной верхушки в состав 
высшего руководства в рамках ГСМР наряду с генералами – ко-
мандующими военными районами (региональными военными 
командованиями) – вошли и руководящие последними начальни-
ки Бюро специальных операций [Кириченко 2011, 91–97].

В целом, Госсовет под руководством Тан Шве проводил до-
статочно взвешенную и прагматичную политику, направленную 
на стабилизацию положения в стране [Листопадов 1997б, 67]. В 
то же время старший генерал показал, что при необходимости 
может жестко тасовать даже сплоченную военную элиту Мьянмы. 
Так, в конце 2001 г. в правящей верхушке произошла масштабная 
реорганизация, коснувшаяся всех властных структур государ-
ства – Госсовета, Кабинета министров и корпуса командующих 
военными районами. Из состава Госсовета были выведены шесть 
его членов, то есть почти треть [Aung Zaw 2005]. “Младшее зве-
но” членов ГСМР (начальники БСО) было обновлено позднее, в 
ходе перестановок 2007–2008 гг.

Первое время после переворота 1988 г. считалось, что за спи-
ной нового руководства страны стоит фигура генерала Не Вина, 
который якобы оказывал решающее влияние на принятие реше-
ний. Генерал Со Маун не отрицал, что он с уважением относится 
к Не Вину как к одному из основателей Вооруженных сил. При 
Тан Шве роль Не Вина сошла на нет, особенно после подавления 
выступления его сторонников в 2002 г. После разгрома этого за-
говора мьянманских модернистов вся полнота ответственности 
за будущее Мьянмы легла на плечи генерала Тан Шве и его кон-
сервативных соратников. Надо сказать, им долго не удавалось 
достичь компромисса с находящимся под домашним арестом но-
вым лидером модернистов Аун Сан Су Чжи – старший генерал и 
его коллеги длительное время рассматривали последнюю как ма-
рионетку в руках западных демократий, которой нельзя доверить 
судьбы страны. Только к концу первого десятилетия ХХІ в. Тан 
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Шве разглядел в фигуре дочери генерала Аун Сана самостоятель-
ного политического игрока и задумался о возможном соглашении 
с Су Чжи и возглавляемой ею элитной группировкой – тем более, 
что сам генерал Тан Шве не раз признавал неестественным 
слишком долгое пребывание армии у власти [Aung Zaw 2018].

Другое важное решение Тан Шве – о переносе столицы стра-
ны в центральную Мьянму (происходившем в несколько этапов с 
ноября 2005 г.), на первый взгляд, было спорным, но веско моти-
вировалось стратегическими соображениями: Янгон слишком 
уязвим для нападения с моря. В конечном счете, Нейпьидо (“Сто-
лица царей”) после демократизации военного режима стал ме-
стом регулярных визитов иностранных чиновников, в том числе 
президента США Барака Обамы, и местом проведения нацио-
нальных и международных конференций. Город получил призна-
ние как среди простых мьянманцев, так и в среде национальной 
элиты. Так, Аун Сан Су Чжи в 2016 г. купила в новой столице 
Мьянмы более 90 акров земли для благотворительной организа-
ции, которую она основала в честь своей покойной матери. Не-
сколько политиков, в том числе бывший президент страны Тхин 
Чжо и его жена, также построили дома в этом городе.

Однако для правящей консервативной элиты Мьянмы город 
имеет значение, прежде всего, как военная столица страны, центр 
руководства Вооруженными силами, то есть на первый план 
ими выносится древний, традиционалистский аспект столичных 
функций. Ежегодно в День Вооруженных сил, 27 марта, в Ней-
пьидо проводится военный парад, который до 2011 г. неизменно 
принимал старший генерал Тан Шве. Представители всех родов 
войск под звуки военных маршей, в том числе японских, в краси-
вой парадной форме маршируют мимо огромных статуй трех 
наиболее почитаемых царей-полководцев – Аноратхи, Байин-
науна и Алаунпайи (Аун-Зейи). “Мы должны быть достойными 
наследниками традиций армии, созданной нашими великими ца-
рями...”, – сказал в своей речи Тан Шве, принимая парад в 2006 г. 
[Симония 2011, 302].

Характерно, что руководимое Тан Шве первое поколение 
военных консерваторов Мьянмы позиционировало себя скорее в 
качестве преемников и наследников царей доколониального пе-
риода, нежели скромных героев национально-освободительной 
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борьбы 1940-х гг. В частности, роскошь, которой окружили себя 
представители властвующей элиты в период правления Тан Шве, 
вполне можно сравнить с обстановкой доколониального цар-
ского двора. Об этом можно судить по появившемуся в Интерне-
те в ноябре 2006 г. видеофильму, снятому на поражающей своей 
пышностью и богатством свадьбе младшей дочери Тан Шве с 
майором Вооруженных сил. Тогда же распространились разгово-
ры о царских амбициях Тан Шве, который якобы хочет учредить 
новую правящую династию, тем более что бирманские цари в 
прошлом начинали свое царствование, как правило, со строи-
тельства новой столицы [Симония 2011, 301].

При этом, в отличие от предыдущих модернистских правите-
лей Мьянмы, действуя в глубоко религиозном обществе, прави-
тельство Тан Шве, как уже отмечалось, стало уделять особенно 
большое внимание покровительству Сангхе и буддийской рели-
гии. Сам генерал всегда позиционировал себя как преданного 
буддиста. Однажды в интервью он назвал себя “солдатом и буд-
дистом”. Буддийская медитация, по его словам, помогала лидеру 
Мьянмы в любых ситуациях сохранять выдержку и спокойствие. 
Лицо его всегда носило невозмутимое и даже бесстрастное вы-
ражение. Говорили, что он никогда не повышает голос. Как ве-
рующий человек, Тан Шве не курит и не употребляет алкоголь. 
Неприятие этих вредных пристрастий характерно и для многих 
других мьянманских офицеров-традиционалистов. Как отмечают 
наблюдатели, старший генерал ценит юмор, любит бирманские 
пословицы. Телесное здоровье он поддерживает игрой в гольф – 
традиционный вид спорта бирманской элиты еще с колониаль-
ных времен. Генерал хорошо владеет английским языком, а в 
начале ХХІ в. овладел навыками работы с персональным ком-
пьютером. Интервью журналистам, за редкими исключениями, 
он практически не дает.

При этом Тан Шве – примерный семьянин, у него восемь де-
тей: три сына и пять дочерей. Он женат на этнической па-о 
(представительнице народности, близкой к каренам), До Кхин 
Кхин, и этот факт помогал старшему генералу находить общий 
язык с лидерами национальных меньшинств. Многие друзья, ко-
торые знали их в 1970-х – 1980-х гг., вспоминают, что семья Тан 
Шве в то время вела необычайно скромный образ жизни. При 
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этом, как и многие другие патриархально настроенные жители 
Мьянмы, генерал и его жена нередко обращались за советом к 
астрологам и монахам [Листопадов 2003, 64–65].

Буддизм и семейное благополучие помогали старшему гене-
ралу выдерживать сильное внешнеполитическое давление и 
преодолевать внутриэлитные противоречия. Руководить генерал 
всегда стремился на основе консенсуса ведущих представителей 
элиты. В частности, уже к середине 1990-х гг. в мьянманской 
элите сложился своеобразный триумвират, оттеснивший от вла-
сти всех прочих членов ГСВЗП и включающий самого старшего 
генерала Тан Шве, его заместителя генерала Маун Эя и первого 
секретаря Госсовета, руководителя спецслужб генерала Кхин 
Ньюнта. Помимо безусловного расширения полномочий лидера 
военных консерваторов, новая конфигурация военной верхушки 
укрепила позиции генерала Маун Эя, так как командующие во-
енных районов, входящие в состав ГСМР, были ближе к нему, 
чем к Кхин Ньюнту (разведка на тот момент была фактически 
автономной структурой в составе Вооруженных сил). Теперь во 
власти были две основные группировки – старших интейков АОС 
во главе с Маун Эем и младших интейков, группирующихся во-
круг Кхин Ньюнта; Тан Шве играл по отношению к ним роль 
третейского судьи. Их сферы влияния жестко разграничивались: 
Маун Эй координировал вопросы, связанные с обороной и биз-
несом, а Кхин Ньюнт – внутреннюю безопасность, образование, 
культуру, развитие пограничных районов и здравоохранение (до 
своего ареста в октябре 2004 г.). После падения Кхин Ньюнта по 
приказу Тан Шве военная разведка была полностью реогранизо-
вана: большинство ее сотрудников, выражавших модернистские 
взгляды, были уволены, а саму разведку интегрировали в струк-
туру военных районов и лишили автономии. Не любивший пу-
стот во власти, новым противовесом Маун Эю старший генерал 
сделал генерал-лейтенанта Туру Шве Мана, ставшего в 2003 г. 
начальником Генерального штаба (Объединенного комитета на-
чальников штабов) и со временем получившего статус “номера 
третьего” в иерархии военного режима [Кириченко 2011, 85]. 
Среди других видных консерваторов из окружения старшего ге-
нерала, по словам западных дипломатов, в первом десятилетии 
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ХХІ в. выделялись генерал-лейтенанты Маун Бо и Е Мьинт, а 
также многолетний министр промышленности, отставной гене-
рал и богатый бизнесмен Аун Тан [Cимония 2011, 298–299]. По-
следний долгие годы являлся одним из неформальных лидеров 
влиятельной среди консерваторов группировки “хардлайнеров” 
(hardliners) – гражданских и военных сторонников жесткой ли-
нии во внутренней и внешней политике, с которыми вынуждены 
считаться и сам старший генерал, и все лидеры интейков Акаде-
мии оборонных служб.

Долгое время наблюдатели полагали, что после грядущей от-
ставки Тан Шве лидером Мьянмы станет заместитель старшего 
генерала Маунг Эй, заслуженный боевой генерал. Но он так и 
остался в тени председателя Государственного совета мира и раз-
вития (как и перспективный генерал Тура Шве Ман, которого 
тоже видели в роли нового национального лидера). В марте 
2011 г. президентом Мьянмы стал представитель следующего по-
коления военных консерваторов, всецело преданный ушедшему 
в отставку старшему генералу его бывший адъютант Тейн Сейн 
[Aung Zaw 2005].

После выхода в отставку бывший лидер военного режима, тем 
не менее, продолжает следить за политической ситуацией в стра-
не. Он читает прессу, ежедневно следит за новостями и прово-
дит встречи с влиятельными людьми. Тан Шве до сих пор под-
вергается обструкции со стороны западного истеблишмента, но 
пользуется большим уважением среди своих бывших подчинен-
ных – как из консервативной, так и из модернистской фракций 
национальной элиты [Aung Zaw 2018].

Так, лидер либерального крыла национальной элиты Аун Сан 
Су Чжи еще в 1990-е гг. встречалась с Тан Шве в безуспешной 
попытке договориться о политическом урегулировании. После 
его отставки они провели еще несколько конфиденциальных ра-
ундов переговоров. Первая такая встреча, как уже говорилось, 
произошла в начале декабря 2015 г., вскоре после того, как На-
циональная лига за демократию одержала победу на всеобщих 
выборах. По информации мьянманских источников, в ходе пере-
говоров отставной старший генерал, в частности, одобрил соз-
дание должности государственного советника, позволяющей Су 
Чжи управлять государством, не нарушая Конституции 2008 г.
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По некоторым данным, незадолго до того, как Тхин Чжо – 
креатура лидера НЛД – в марте 2018 г. по состоянию здоровья 
подал в отставку с поста президента Мьянмы, старший генерал и 
глава новой правящей партии снова провели несколько встреч в 
резиденции Тан Шве. Как и ранее, данные контакты были неофи-
циальными и, по информации П. Н. Козьмы, на них обсуждались 
поправки к Конституции и предстоящая смена главы государства. 
Вскоре после этих переговоров другой представитель НЛД, пред-
седатель нижней палаты парламента У Вин Мьинт стал новым 
президентом страны, а Аун Сан Су Чжи осталась государствен-
ным советником.

Другие важные контакты Тан Шве за последние годы каса-
лись продвижения общенационального мирного процесса – важ-
нейшего политического приоритета как бывшего военного руко-
водства, так и государственного советника Аун Сан Су Чжи. Так, 
в конце 2016 г. генерал встречался с генералом Со Муту Сай По, 
лидером Каренского национального союза, влиятельной этниче-
ской повстанческой группировки на юго-востоке страны. Летом 
2018 г. бывший военный лидер принимал у себя в резиденции 
этнических лидеров народа па-о; во время встречи он выразил 
обеспокоенность в связи с боестолкновениями в штате Шан, где 
возобновилась борьба между повстанческими группировками.

Помимо контактов с представителями национальных элит 
Мьянмы, Тан Шве в последнее время также принимал посланцев 
от важного иностранного союзника страны – Китая. Так, он про-
вел неожиданную встречу с Сун Тао, главой Отдела международ-
ных связей Коммунистической партии Китая, во время второй 
официальной поездки последнего в Мьянму в августе 2017 г. 
Данные переговоры состоялись непосредственно в резиденции 
Тан Шве, что свидетельствует о его сохраняющемся авторитете 
не только внутри страны, но и за границей [Aung Zaw 2018].

Пока еще рано говорить о том, связаны ли эти недавние встре-
чи У Тан Шве с приближающимися всеобщими выборами 2020 г. 
Известно, что на данный момент старший генерал дистанцируется 
от бывшей правящей Союзной партии солидарности и развития, 
которую он в свое время создавал вместе с ее высшими лидера-
ми. Об охлаждении в отношениях генерала и партии военных 
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консерваторов, в частности, свидетельствует тот факт, что в ав-
густе 2018 г. ряд отставных военных подали заявки на создание 
новой, конкурирующей с СПСР, политической организации – Де-
мократической партии национальной политики. С этой целью 
экс-министры и генералы У Со Маун и У Лун Маун обратились в 
Союзную избирательную комиссию. При этом, по данным мьян-
манских источников, У Со Маун близок как к У Тан Шве, так и к 
Tура Шве Ману, бывшему спикеру нижней палаты парламента, а 
ныне – близкому союзнику Аун Сан Су Чжи [Aung Zaw 2018]. 
При этом сам Тура Шве Ман в феврале 2019 г. подал заявку на 
создание собственной политической организации – Партии слу-
жения на благо Союза, также объединяющей отставных военнос-
лужащих [San Yamin Aung 2019].

Создание сразу двух “военных” политических партий – элек-
торальных соперников Союзной партии солидарности и разви-
тия – способно перекроить все политическое поле страны и сви-
детельствует о намерениях бывшего военного лидера страны 
усложнить созданную при его участии гражданскую политиче-
скую систему Мьянмы, сократить в ней влияние крайних консер-
ваторов из СПСР.

Все еще относительно здоровый в свои 87 лет (на обед он ест 
в основном только рисовый суп и всячески избегает тяжелой 
еды), Тан Шве, находясь за кулисами, продолжает влиять на по-
литические события.

В целом, несмотря на серьезнейшее преобразование мьянман-
ского общества в период колониализма, события показали, что 
традиционная политическая культура страны отнюдь не исчезла 
и под властью англичан. Ее носители – патриархально настроен-
ные слои бирманского общества – со временем обрели свое ин-
ституциональное выражение в лице выпускников главного воен-
ного вуза страны – Академии оборонных служб, которые в ходе 
военного переворота 1988 г. вышли на историческую арену. По 
мере нарастания проблем в стране неудивительно, что нацио-
нальные элиты Мьянмы в своей текущей деятельности продол-
жают искать одобрения бывшего лидера военных консерваторов 
генерала Тан Шве – одного из самых опытных и авторитетных 
политиков страны.
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Д. А. Бродяк
Генерал Тан Шве як лідер

і поліТичний Символ конСерваТивноЇ
армійСькоЇ еліТи Бірми/мʼянми

Під егідою сильної традиціоналістської держави в М’янмі, до мо-
менту приходу англійців, під впливом індійських і китайських зразків 
склалася самобутня політична культура, яка наклала відбиток на всі 
відносини місцевого суспільства. Пошук лідера-покровителя поступо-
во став основою м’янманської політичної культури на всіх рівнях сус-
пільної ієрархії. У колоніальний період головні носії місцевої політич-
ної культури – традиціоналістськи налаштовані верстви мʼянманського 
селянства – позбулися основних засобів інституалізації своїх громад-
ських переваг і з моменту ліквідації в 1885 р. незалежності М’янми 
досить слабко проявляли себе в легальному політичному полі країни. У 
той же час традиціоналістські риси бірманської політичної культури аж 
ніяк не зникли і під владою англійців. Після здобуття країною незалеж-
ності, в ході успішної аграрної реформи, здійсненої модерністським 
угрупованням генерала Не Віна в 1960-ті рр., найбільш відсталі патріар-
хальні шари бірманського селянства стали інтенсивно адаптуватися до 
нових політичних і економічних практик. Зростаючу національну ар-
мію в зазначений період очолило інше відгалуження постколоніальної 
еліти Бірми – яке не мало широкої європейської освіти і сформувалося в 
бірманській глибинці, в специфічних умовах закритого військово-нав-
чального закладу – Академії оборонних служб. В особі випускників 
Академії, які прийшли до влади в ході військового перевороту 1988 р., 
традиційне бірманське суспільство, витіснене зі сфери легальної полі-
тики в епоху колоніалізму, вперше знайшло адекватне політичне пред-
ставництво, яке враховує реалії сучасності. Показана в статті особиста і 
політична еволюція провідних представників м’янманської консерва-
тивної еліти, зокрема, багаторічного голови військового режиму стар-
шого генерала Тан Шве, який обіймав свою посаду з 1992 по 2011 рр., 
наочно ілюструє вищеописаний традиціоналістський поворот у політи-
ці місцевої правлячої верхівки. Особливо наголошується, що кероване 
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Тан Шве перше покоління військових консерваторів М’янми позиціонує 
себе скоріше як наступників і спадкоємців царів доколоніального періо-
ду, ніж скромних героїв національно-визвольної боротьби 1940-х рр. 
Підкреслюється, що у міру наростання проблем у країні національні 
еліти М’янми у своїй поточній діяльності продовжують шукати схва-
лення колишнього лідера військових консерваторів генерала Тан Шве – 
одного з найдосвідченіших і авторитетних політиків країни.

ключові слова: М’янма, армія, консерватори, модерністи, Не Він, 
Тан Шве

Д. А. Бродяк
Генерал Тан Шве как лидер

и полиТичеСкий Символ конСерваТивной
армейСкой элиТы Бирмы/мьянмы

Под эгидой сильного традиционалистского государства в Мьянме, 
к моменту прихода англичан, под влиянием индийских и китайских 
образцов сложилась самобытная политическая культура, наложившая 
отпечаток на все отношения местного общества. Поиск лидера-покро-
вителя постепенно стал основой мьянманской политической культуры 
на всех уровнях общественной иерархии. В колониальный период глав-
ные носители местной политической культуры – традиционалистски 
настроенные слои мьянманского крестьянства – лишились основных 
средств институализации своих общественных предпочтений и с момен-
та ликвидации в 1885 г. независимости Мьянмы слабо проявляли себя в 
легальном политическом поле страны. В то же время традиционалист-
ские черты бирманской политической культуры отнюдь не исчезли и 
под властью англичан. После обретения страной независимости, в ходе 
успешной аграрной реформы, осуществленной модернистской группи-
ровкой генерала Не Вина в 1960-е гг., наиболее отсталые патриархаль-
ные слои бирманского крестьянства стали интенсивно адаптироваться к 
новым политическим и экономическим практикам. Разрастающуюся 
национальную армию в указанный период возглавило иное ответвление 
постколониальной элиты Бирмы – не имеющее широкого европейского 
образования и сформировавшееся в бирманской глубинке, в специфи-
ческих условиях закрытого военно-учебного заведения – Академии обо-
ронных служб. В лице выпускников Академии, пришедших к власти в 
ходе военного переворота 1988 г., традиционное бирманское общество, 
вытесненное из сферы легальной политики в эпоху колониализма, 
впервые обрело адекватное, учитывающее реалии современности, поли-
тическое представительство. Показанная в статье личная и политиче-
ская эволюция ведущих представителей мьянманской консервативной 
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элиты, в частности многолетнего главы военного режима старшего ге-
нерала Тан Шве, занимавшего свой пост с 1992 по 2011 гг., наглядно 
иллюстрирует вышеописанный традиционалистский поворот в полити-
ке местной правящей верхушки. Особо отмечается, что руководимое 
Тан Шве первое поколение военных консерваторов Мьянмы позицио-
нирует себя скорее в качестве преемников и наследников царей доколо-
ниального периода, нежели скромных героев национально-освободи-
тельной борьбы 1940-х гг. Подчеркивается, что по мере нарастания 
проблем в стране национальные элиты Мьянмы в своей текущей дея-
тельности продолжают искать одобрения бывшего лидера военных кон-
серваторов генерала Тан Шве – одного из самых опытных и авторитет-
ных политиков страны.

ключевые слова: Мьянма, армия, консерваторы, модернисты, Не 
Вин, Тан Шве
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The article is devoted to the study of the Boundary Stelae of the ‘Earlier 
Proclamation’ dating from the Amarna Period. The author summarizes the 
history of previous studies and for the first time presents a Ukrainian trans�
lation, accompanied by transliteration and supplied with comments. The 
Boundary Stelae of the ‘Earlier Proclamation’ were carved in Akhetaten, 
the new capital of Egypt during the reign of king Amenhotep IV (Akhenaten) 
(сa. 1349–1333 BC) and are dated by the 5th Regnal Year. These stelae were 
intended to set the new city boundaries, and their decrees explained the cir�
cumstances of the foundation of the new capital of Egypt. The texts of the 
Boundary Stelae are important for the Amarna Period study. According to 
the style of the texts it can be assumed that it was the official proclamation 
of the king’s new theological view, as well as an explanation of the role of 
Akhenaten in this new cult. The new titles of Amenhotep IV and Nefertiti 
are presented in the texts, as well as a new king’s personal name – Akhena�
ten, based on the name of his protector god, who also had his own titulary 
modelled on the royal one. The Sun�disk god Aten is shown in the texts as 
the god, who created himself, the one who gives life to all creatures in the 
world and who expresses his will on Akhenaten, his beloved son. Moreover, 
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the king states in the texts that Aten leads him, talks to him. In accordance 
with the texts of the Boundary Stelae, the sun�disk god indicated to Akhe�
naten the place of his new city, where all buildings should be devoted to the 
Aten. In a certain sense, the city was the place of worship to Aten as well as 
the centre of political independence of Akhenaten, who based his power on a 
new cult without the influence of the Theban priesthood of Amun. As a re�
sult, judging from the inscription of the Boundary Stelae, the king has con�
centrated religious authority as the main and unique prophet of Aten and, 
therefore, strengthened his political power.

Keywords: Ancient Egypt, Amarna Period, Akhenaten, Boundary Stelae

О. А. Заплетнюк
текСт Прикордонних Стел
“ранньоГо ПроГолоШеннЯ”

аМарнСькоГо Періоду
Вступ та історія вивчення

Прикордонні стели (єг. wD ist)1 визначали територіальні межі 
давньоєгипетського міста Ахетатона – нової столиці та центру 
сонячного культу бога Атона в період правління царя XVIII ди�
настії Аменхотепа IV (Ехнатона) (бл. 1353–1336 рр. до н. е.). Ці 
кам’яні стели були висічені у скелях. Кожна з них мала прямо�
кутну форму із закругленою вершиною, часто поряд зі стелами 
були створені також скульптурні композиції царя Ехнатона, його 
дружини цариці Нефертіті та царівен. Стели були вкриті лініями 
ієрогліфічного тексту (вертикальними та горизонтальними) та 
зображенням царської сім’ї у поклонінні богу Атону. Сьогодні 
налічується шістнадцять прикордонних стел. Три з них розта�
шовані на західному березі Нілу (стели A, B, F), інші на східному 
(стели J, K, L, M, N, P, Q, R, S, U, V, X та H). Усі прикордонні сте�
ли поділяються на дві групи, залежно від дати їхнього встанов�
лення. Першими з’явилися стели K, X та M, що датуються п’ятим 
роком правління Ехнатона і мають сучасну назву “Раннього про�
голошення”, інші стели – “Пізнього проголошення” – були вста�
новлені на шостому та восьмому роках правління.

Перші стели були досліджені у 1892 р. археологом Ф. Пітрі, 
який призначив кожній із них літеру англійського алфавіту [Petrie 
1894, 6]. Особисто ним було відкрито шість із них, інші знайшов 

1 Букв.: “Межувальний камінь” [Erman, Grapow 1971, I, 398–399], 
зустрічається один раз у значенні прикордонної стели (K:5).
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П. Ньюберрі у 1893 р. [Newbarry 1893, 141–148]. У 1893 р. пере�
клад текстів прикордонних стел S та R опублікував французький 
єгиптолог Ж. Дарессі [Daressy 1893, 36–62]. Через декілька років 
тексти стел були скопійовані вченим Г. Штайндорфом [Steindorff 
1904, 11–12].

Стели K та M були відкриті К. Р. Лепсіусом ще у 1843 р. У 
1905 р. була відкрита стела X єгиптологом Н. де Г. Девісом. Його 
археологічні дослідження Прикордонних стел викладені у п’ятій 
частині монографії “The Rock Tombs of El Amarna”, де вперше 
були опубліковані усі знайдені на той час чотирнадцять стел, 
включаючи стели P, V та F, які сьогодні знищені [Davies 1908]. 
Також ієрогліфічний текст Прикордонних стел був виданий у 
1938 р. М. Сендмен [Sandman 1938, 23–36]. До дослідження 
Прикордонних стел Ахетатона звертався радянський єгиптолог 
Ю. Я. Перепьолкін, який ще на початку своєї наукової діяльності 
видав перший переклад російською мовою тексту стел “Пізнього 
проголошення” [Хрестоматия 1936, 30–33]. Надалі він звертався 
й до змісту стел “Раннього проголошення” та частково переклав 
їхній текст, досліджуючи зміну титулатури Ехнатона та членів 
його родини [Перепелкин 1967, 74–75] та роль і місце цариці в 
реформаторській діяльності Ехнатона [Перепелкин 1979, 20–21, 
23]. У 90-х рр. XX ст. на базі Дослідницького Комітету при Аме�
риканському Філософському товаристві був створений проєкт 
дослідження Прикордонних стел Амарни. Цей проект очолив 
єгиптолог В. Мюрнейн. Результатом цієї експедиції стала праця 
“The Boundary Stelae of Akhenaten”, яка вийшла у 1993 р. [Mur��
nane, Van Siclen 1993].

Основною метою встановлення перших трьох Прикордонних 
стел було визначення кордонів майбутнього міста на півночі та 
півдні. Також у текстах Ехнатон оголошує про побудову цілої 
низки будівель (храмів, палаців, гробниць тощо) на честь Атона, 
причини обрання ним саме цієї ділянки та засади нового соняч�
ного культу, який мав розповсюджуватися по всій країні з цен�
тром в Ахетатоні.

Першими були встановлені стели M та X, стела K була додана 
пізніше. Кожна з них має схожу композицію: у верхній частині 
розміщене зображення фараона із сім’єю біля столу з підношення�
ми перед богом Атоном, промені якого осяюють царську родину. 
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З обох боків зображення присутні картуші з титулами Ехнатона, 
Нефертіті, їхньої доньки Мерітатон, а також самого бога Атона. 
Нижче йдуть вертикальні (нумерація римськими цифрами) та го�
ризонтальні рядки (нумерація арабськими цифрами) тексту.

Тексти цих перших трьох стел є майже ідентичними, однак із 
деякими відмінностями. Стела K налічує XXI вертикальну ко�
лонку, стела X має XX вертикальних колонок, стела M – усього 
XII, однак рядки вертикального тексту на ній значно довші. Кіль�
кість горизонтальних рядків нам відома лише у стели K – 80 ряд�
ків. Також різною є кількість ієрогліфічних знаків у рядках на 
кожній зі стел: стела X, наприклад, налічує у середньому 62–64 
групи ієрогліфів у горизонтальному рядку, стела K – 52–54, стела 
M – 55–58 груп [Murnane, Van Siclen 1993, 11]. Зіставлення трьох 
копій вказує на різницю не тільки в наборі ієрогліфічних знаків, 
але й текстові варіації – різну вимову і навіть варіації слів, які 
можуть передаватися у пропусканні цілих фраз, що й приводить 
до змін у кількості ієрогліфічних груп у кожному рядку.

Тексти стел “Раннього проголошення” збереглися неушкодже�
ними лише на третину. Дві копії, які збереглися найкраще, – тек�
сти стел X та K. Перші переклади Прикордонних стел “Раннього 
проголошення” були здійснені Ж. Дарессі [Daressy 1893, 50–51], 
однак найважливіший внесок у вивчення стел був зроблений 
Н. де Г. Девісом [Davies 1908, 28–31], а їхнє найновіше текстоло�
гічне дослідження та переклад англійською мовою були виконані 
В. Мюрнейном та К. Ван Сікленом [Murnane, Van Siclen 1993, 
35–48]. Російською мовою текст стел “Раннього проголошення” 
повністю не перекладався й лише переклад окремих частин був 
наданий у монографіях Ю. Я. Перепьолкіна [Перепелкин 1979, 
20–21, 23; Перепелкин 1967, 74–75]. Українською мовою ці тек�
сти не перекладалися.

текст
За основу пропонованого  перекладу взятий текст найкращої з 

копій – текст стели K. Вертикальні колонки тексту мають нуме�
рацію римськими цифрами, горизонтальні рядки відмічені араб�
ськими цифрами. Цільний переклад тексту можливий лише до 
21-го горизонтального рядка стели K. Надалі текст майже по�
вністю знищений, і поданий у цій статті лише уривками зі збере�
жених фрагментів усіх трьох стел. Зруйновані фрагменти тексту 
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додаються з інших двох копій – стел X та M. В основі перекладу 
лежить копія ієрогліфічного тексту стел Н. де Г. Девіса (стели K, 
X) та В. Мюрнейна (стели K, X, M).

умовні позначення:
(...) – вставка, реконструкція;
[...] – відновлено за текстом стели X;
{...} – відновлено за текстом стели M;
<...> – гіпотетичне відновлення;
////// – лакуна;
(…)| – текст, розміщений у картуші.

транслітерація та переклад
I. @At-sp 5 Abd 4 prt 13 anx nTr nfr hrw Hr (mAat) nb pt nb (tA)2 

[Itn 3 ] (anx w)r (sHD) idb.wy it.i [(anx Ra @r Ax.twy Hay m Axt)| (m rn.f 
m Sw nty m Itn)|]

2 Атон на 5-ому році правління отримує титул nb pt nb tA – “володар 
неба і володар землі”, який завжди буде супроводжувати картуші з його 
іменем. Титулатура Атона пишеться перед царською, на Прикордонних 
стелах малий титул бога Атона стоїть збоку від сонячного диску, який 
зображений під знаком неба pt. На талататі з храму Gm(t)-pA-Itn [Gohary 
1992, pl. XL] картуш з іменем Атона теж стоїть під знаком неба pt. На 
Прикордонних стелах ієрогліф pt розтягується над зображенням соняч�
ного диска з променями, під якими стоїть фараон та його сім’я у про�
славлянні Атона.

3 Бог Атон – Itn стає центром нової ідеології в період правління 
Аменхотепа IV і теж отримує нове ім’я та титулатуру, схожу на царську. 
Слово Itn у Давньому царстві позначало “диск”, і вже згодом у Текстах 
саркофагів Itn прийняв значення “сонячний диск” [Hoffmeir 2015, 77]. 
Атон, як божество Ехнатона, буквально міг означати не сонячний диск, 
а “енергію сонця”, яка надає життя фараону та усьому живому. На тала�
татах із храму Gm(t)-pA-Itn Атон простягає своїми променями знак жит�
тя – anx до вуст Аменхотепа IV. Стійке слово Itn, яке завжди писалося з 
детермінативом сонця, фактично анулювало категорії “бог” та “боже�
ственний”. Слова “бог” та “божественний” не існували поряд з Атоном, 
який став синонімом цих значень. Адже якщо Атон – бог, то він має 
входити в категорію богів, де існують і інші, використання слова “боже�
ственний” після імені Атона призводить до розуміння, що ніби Атон 
один з інших “божественних”. Але основою була ідея панування єдино�
го бога-творця в особі Атона. Таким чином, Аменхотеп IV створив твер�
де монотеїстичне сприйняття сутності Атона [Goldwasser 2010, 160].
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Рік правління 5-й, 4-й місяць сезону перет, 13-й день4 (хай) 
живе бог добрий, задоволений (правдою), володар неба і володар 
(землі) [Атон] (живий, велич)ний, що (осяює) два береги, батько 
мій [(Живий Ра-Хорахті, що тріумфує в горизонті)| (В імені Його 
сонячне світло5)|]6.

II. Itn anx wr imy H(A)b-sd Hr ib7 Itn m Axt-Itn @r [Mry-Itn] nbty 
(wsr nsyt) m Axt-Itn @r-n(y)-nbw Tsy rn n Itn

Атон живий, величний у святкуванні хеб-седу, в домі Атона – 
в Ахетатоні8. Хор – [Улюблений Атоном], Небті – (Великий ца�
рюванням) в Ахетатоні, Золотий Хор – Той, що возносить ім’я 
Атона9.

4 Датування стели викликає дискусії через погане збереження ієро�
гліфів. Н. Девіс вважав, що стели K та X датуються 4-им роком прав�
ління Ехнатона [Davies 1906, 28], Ю. Я. Перепьолкін писав про 6-ий рік 
[Перепелкин 1967, 72]. Однак В. Мюрнейн вказує 5-ий рік [Murnane, 
Van Siclen 1993, 19].

5 Дослівно “в імені Його в якості світла, яке в сонячному диску”. Іє�
рогліф Sw тут дається як “світло”, а Itn як “сонячний диск”, “сонце”. Іс�
нує інша версія перекладу цієї частини титулу: “в імені його Шу, який є 
Атон” [Gunn 1923, 174]. Ієрогліф Sw з додаванням детермінатива бога 
дійсно має значення бога вітру Шу, однак у титулі Атона ніколи не зу�
стрічається цей ієрогліф із таким детермінативом, хоча в перші роки 
правління Ехнатона, до яких і належить цей сонячний титул, ще вико�
ристовувалися детермінативи богів. Лише на 12-тому році правління 
детермінативи зникають, але тоді змінюється і титулатура сонця і царя, 
де не знаходиться місця навіть для Ra @r Ax.twy. У своєму перекладі ти�
тулу бога Атона Ю. Я. Перепьолкін також пише: “под своим именем 
Шу, который есть солнце” [Хрестоматия 1936, 30].

6 Великий титул бога Атона II-го виду [Gunn 1923; Перепелкин 1967, 
54]. Цей титул на стелі K та X залишився лише частково, однак на стелі 
X добре читаються картуші титулу.

7 Тут пошкоджено ієрогліф, В. Мюрнейн допускає переклад як 
“within the [House] of the Orb” [Murnane, Van Siclen 1993, 35].

8 Місто Ахетатон (Axt-Itn – “Горизонт Атона”) – нова столиця Єгип�
ту, що була заснована фараоном Ехнатоном на честь бога сонячного 
диску Атона на 5-му році правління [Kemp 2012].

9 Титулатура Аменхотепа IV після 5-го року правління [Перепелкин 
1967, 144]. При сходженні на престол Аменхотепа IV його титулатура 
виглядала більш традиційно: Ім’я Хора kA-nXt-qAy-Swty – “Могутній бик, 
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III. Nsw-bit anx m mAat nb tA.wy (Nfr-xprw Ra wa-n-Ra)| sA Ra anx m 
mAat nb xaw (Axn-Itn)| (aA m aHaw) //////

Цар Верхнього та Нижнього Єгипту, що живе у правді, воло�
дар двох земель (Прекрасний своїми появами Ра, Єдиний для 
Ра10)| син Ра, що живе у правді, володар двох корон (Ехнатон)|11, 
(величний у своїх літах)12 //////

IV. xai Hrt isb.t Ra n<ty> anx mi it.f Itn ra-nb nTr nfr ////// pA Itn 
////// wbn.f nb wsr

(Він) з’являється на троні Ра живого, як батько його Атон, ко�
жен день. Бог прекрасний, ////// О, Атон, ////// (коли) світить Він – 
усі багаті
що у двох високих пір’їнах”, Небті ім’я Wsr – nswt m Iptswt – “Велич�
ний царською владою в Іпет-сут (Карнак)”, Золотий Хор WTs-xaw m 
Iwnw-Smay – “Той, що представ у величній короні Південного Іуну (Гер�
монту)”, тронне ім’я (Nfr-xprw-Ra Wa-n-Ra)| – “Прекрасний своїми поя�
вами Ра, єдиний для Ра”, особисте ім’я (Imn-Htp nTr HqA WAst)| – “Амен�
хотеп, бог та правитель Фів” [Beckerath 1999, 143]. Незважаючи на те, 
що рання титулатура відповідала усталеній традиції, навіть у ній можна 
побачити перші натяки на протистояння царя впливу фіванського жре�
цтва та культу Амона, зокрема в титулі згадується місто Гермонт, дав�
ній політичний та релігійний конкурент Фів.

10 Титул Wa-n-Ra – “Єдиний для Ра” Аменхотеп IV додав на 2-ому році 
правління, коли вже розпочалося будівництво храмового комплексу Ра-
Хорахті у Карнаці [Gohary 1992, pl. I]. Титул Wa-n-Ra відображав ту роль, 
яку відігравав Аменхотеп IV у новій релігійній ідеології, зокрема, Ейє 
говорить у тексті Великого Гімну Атону: “Ти (Атон) у моєму серці, ніх�
то не знає тебе, окрім твого сина Nfr-xprw Ra Wa-n-Ra, якого ти навчив 
своїм методам та своїй силі” [Lichtheim 1976, 99].

11 Саме на Прикордонних стелах “Раннього проголошення” вперше 
з’являється нове особисте ім’я фараона Аменхотепа IV – Ехнатон (Axn-
Itn – “Угодний Атону”). Стела K та X датуються 5-тим роком правління, 
тому можна стверджувати, що нове ім’я з’явилося до 6-го року, як вважа�
лося раніше. Однак Ю. Я. Перепьолкін припускає, що стели були встанов�
лені пізніше згаданої на них дати, тому це не означає, що ім’я Ехнатон іс�
нувало в “рік правління 5-й, перет 4-й, 13-й день” [Перепелкин 1967, 93].

12 aA m aHaw.f “величний у своїх літах” – ця частина титулу була уні�
кальною і притаманна лише титулатурі фараона Ехнатона [Перепелкин 
1967, 94–106]. Титул aA m aHaw.f з’являється вже на талататах із храму 
Gm(t)-pA-Itn [Gohary 1992, pl. XXX].
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V. fAw ////// ir Ax n ms.[sw] pA Itn anx nb pt rdi.f wb(n.f ra-nb) ////// 
Itn

їжею, ////// робить корисне для творця свого. О, Атон, живий 
володар неба, що дає (світло кожен день) ////// Атон,

VI. rdi.f sw r nHH ////// [mAA] stwt.f iw.f tp [tA ra-nb nsw-bit] anx m 
mAat nb tA[.wy] (Nfr-xprw Ra wa-n-Ra)| sA Ra anx m mAat nb xaw

Він дає йому вічність, щоб [бачити] промені його, (адже) є він 
на [землі кожен день. Цар Верхнього та Нижнього Єгипту], що 
живе у правді, володар двох земель (Прекрасний своїми появами 
Ра, єдиний для Ра)| син Ра, що живе у правді, володар двох корон

VII. (Axn-Itn)| aA m aHaw anx Dt irt-pat aAt m aH nfrt Hr ant m Swty nbt 
rSwt [Hay] ////// n sDm xrw.s

(Ехнатон)| величний у своїх літах, хай живе він вічно. (Та) ца�
риця велична у палаці, (що) красива обличчям, милосердна в ко�
роні з пір’їн, володарка радості, [радіє] (кожен), ////// хто чує 
голос її,

VIII. nbt imA.t aA.t mrw.t Hrw r nb tA.wy Hr qd wr(t) (xnrt) n pA Itn 
sHtp sw <m> wbn[.f m Axt Ddt (n).s Hr xt] nbt iri.tw n.s

володарка чарівності, велика кохана володаря обох земель, ве�
лична доброчесністю своєю в (гаремі) Атона, (що) радує Його 
при появі Його в [горизонті, пронизує (освітлює) її]. Все, що во�
ліє вона, все твориться для неї.

IX. @mt-n(y)-sw.t-wr.t mrwt.f nbt tA.wy (Nfrt-Ity)| anx.ti Dt [hrw pn 
iw.tw m Axt-Itn ////// @m.f] Hr wrry.t aAt

Царська дружина, велике кохання його, володарка двох зе�
мель (Нефертіті)|13, хай живе вона вічно. [Цього дня, (коли) Він 

13 Ім’я цариці Нефертіті Nfrt-Ity перекладається як “Прекрасна при�
йшла” [Перепелкин 1967, 160; Redford 1976, 82]. Ехнатон у центр ново�
го культу поставив себе та свою сім’ю: царицю Нефертіті та їхніх дітей. 
Протягом усього періоду правління біля фараона Ехнатона завжди була 
цариця Нефертіті, яка мала титул “Великої царської дружини” і супро�
воджувала чоловіка на усіх офіційних заходах. Вже на перших роках 
правління Ехнатона Нефертіті починає зображуватися із божественни�
ми атрибутами. Так, у сцені, де царське подружжя цілує землю під про�
менями Атона, на талататі A 0081(34–118) Нефертіті зображена у 
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(Атон) був в Ахетатоні //////, Його Величність] на колісниці ве�
личній,

X. nyt Damw mi Itn wbn.f m Axt.f mH.f tA m (mrw.t) ////// pA Itn [Ssp 
tp] (wAt nfrt r) Axt-Itn st.f nyt sp tpy iri.f

що з (найкращого) золота14, наче Атон, коли світить Він у го�
ризонті своєму і наповнює Він землю (любов’ю своєю). О, Атон, 
[вирушив він (цар) на] (дорогу чудову до) Ахетатону – місця, яке 
було вказано випадком, (місця), яке створив Він (Атон)

XI. n.f Htp.f m Xnw(s) <rdi> Xrt-hrw iri n.f sA.f Wa-n-Ra mnw.[f aA 
snT.f n.f (Axt.f) xpr Snw ////// iri tw.f] Hr rSwt tA m [Hay] 

для себе, щоб умиротворитися у домі, який <даний> Йому 
вдень. Створив для Нього син Його, Єдиний для Ра, [пам’ятник 
величний і встановив його для Нього, (горизонт Його) стає реаль�
ністю. ////// Він робить це] з радістю і земля у [тріумфуванні].

XII. ib nb m THHwt mAA.sn sw smAa aAbt aA n it.f (anx Ra @r Ax.twy 
Hay m Axt)| [(m rn.f m Sw nty m Itn)|] (m t) Hnqt 

Серце кожного у тріумфуванні, (коли) бачать вони Його. Пред�
ставлені величні підношення батьку його (Живому Ра-Хорахті, 
що тріумфує в горизонті)| [(В імені Його сонячне світло)|, що 
складаються з хліба], пива,

XIII. iwAw iHw iAw.t Apdw irp dqrw snTr Hnk.t rnp.wt nb(t) ra nb nfr 
(xft-Hr) Dw n Axt-Itn ////// [xrp qbHw] //////

великої рогатої худоби, дрібної худоби, птиці, вина, плодів, 
пахощів, овочів усіх. Кожен день прекрасний (перед) горою Ахе�
татону. ////// [Підношення (та) узливання] //////

вбранні богині. Зокрема, на ній корона з двох пір’їн та два урея, які 
увінчані сонячними дисками [Ertman 2009, 91]. Після 14-го року прав�
ління цариця Неферіті стала співправителькою свого чоловіка під іме�
нем Анхеперура Нефернефрутон [Allen 2010, 27–42].

14 Слово Dam перекладається як “електрум” [Lesko 1982, 264], але та�
кож має значення “золото” [Erman, Grapow 1971, V, 539]. Беручи до ува�
ги порівняння із сонячним світлом, я переклала як “на колісниці велич�
ній з (найкращого або чистого) золота”. Ю. Я. Перепьолкін дає переклад 
“на колеснице большой светлого золота” [Перепелкин 1967, 74], В. Мюр�
нейн переклав як “upon the great chariot of electrum” [Murnane, Van Siclen 
1993, 36].
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XIV. [Hr-tp] anx wDA snb nb tA.wy (Nfr-xprw Ra wa-n-Ra)| m xt nn 
irt Hsi pA Itn Htp Hr irt n.f rSwt [Haaw ib] (nb)

від імені – нехай буде він живий, цілий та здоровий – воло�
даря обох земель (Прекрасного своїми появами Ра, єдиного для 
Ра)|. Після того, як проводяться обряди для Атона, він задоволе�
ний тим, що робиться для Нього, в радості [тріумфує серце] 
(кожного).

XV. Axt-Itn m THHwt Htp Ht st r hrw(y).f [Hr.s Hr wTs] nfrw.f (im.f m 
Xrt-hrw nt ra nb)

Ахетатон у радості, покоїться (Атон) над місцем своїм, [радію�
чи прославлянню] красот Його (там вдень кожного дня).

XVI. @m.f m-bAH it.f (anx Ra @r Ax.twy Hay m Axt)| (m rn.f m Sw nty 
m Itn)| stwt (n) Itn [Hr.f m anx Dd] ////// (wAs n)HH Dd

Його Величність перед батьком своїм (Живим Ра-Хорахті, що 
тріумфує в горизонті)| (В імені Його сонячне світло)|. Промені 
Атона [над ним у житті, довговічності] ////// (у володарюванні) 
навічно. Говорить

XVII. @m.f in n nsw smrw wr aH imy-r mn[fA.t] ////// mi qd.f stAw //////
Його Величність: “Приведіть царю друзів великих, палацових 

(керуючих), тих, хто солдатами керуватиме, ////// подібно образу 
своєму //////”

XVIII. in.tw n.f Hr-a wn in.sn Hr Xtw.sn m-bAH @m.f Hr sn (tA n nTr 
nfr) Dd @m.f n.sn {ptr} Itn //////

І вони оточили його у ту саму мить. Тоді вони (були) на живо�
тах своїх перед Його Величністю, цілуючи (землю бога прекрас�
ного). Говорить Його Величність: «Атон {споглядає}! //////

XIX. Abi pA Itn r irt n.f m mnw Hr r nHH [Dt] xr m pA Itn pA it.i 
mtr[.i r.s]

Бажає Атон, щоб створили для нього пам’ятник на віки [вічні]. 
Атон, батько мій, підказав мені для цього (пам’ятника) (ім’я) –

XX. Axt-Itn bw pAy sr mtr.i r.s bw pAy rmT nb [m tA r Drf] mtr n.i r.s 
r Dd {n.i} (sxr pn) n
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Ахетатон. Ніхто зі знатних не порадив мені цього, ніхто із лю�
дей на [землі усій] не порадив мені цього і не сказав {мені} (по�
раду цю), (щоб)

XXI. irt Axt-Itn m tA st Hr Drw m pA Itn it.i {mtr.i} r.s r ir.s n.f {m 
Axt-Itn ptr}

створити Ахетатон у цьому місці на краю (віддаленому), це 
батько мій {порадив мені} це, щоб створити це для нього {як Го�
ризонт Атона. Подивись},

1. bw {gm.nw}.s m ////// wAbt ti m ////// Axt-Itn n pA Itn pA it.i ptr 
pr-aA {anx wDA snb gm(t) m s iw bn imy-r.s nTr iw bn imy-r.s nTr.wt iw 
bn n imy-r.s HqA iw bn n imy-r.s}

не був він (Ахетатон) {знайдений} ////// у сільськогосподар�
ській (землі) ////// Ахетатон для Атона, батька мого. Подивись, 
(це) фараон, {нехай буде він живий, цілий та здоровий, знайшов 
це (місце), що не було власністю ні бога, ні богині, не було це 
власністю ні правителя},

2. HqAt iw bn imy-r.s st rmT nb irt n.k wpw.t im bw ////// gm n.i iw.s 
xAa ////// pA Itn it.i ////// mtr.i r.s ptr ////// (Axt-Itn) m DfAw ////// mXr n xt 
nbt iw.s Dd n.i it.i (anx Ra @r Ax.twy Hay m Axt)| (m rn.f m Sw nty m 
Itn)| [iw].s n @m.f r Axt-Itn r nHH Hna {Dt}

ні правительки, не було (це місце) власністю людини будь-
якої для будь-якої місії там. ////// Знайшов я це місце занедбаним. 
Це Атон, батько мій, ////// підказав мені це. “Подивись, ///// на�
повни (Ахетатон) підношенням їжі, сховища усім” – сказав мені 
мій батько (Живий Ра-Хорахті, що тріумфує в горизонті)| (В іме�
ні Його сонячне світло)|. Належить це (місце) фараону, щоб стати 
Ахетатоном на віки {вічні}».

3. [Ptr] ////// anx Hr.s r Dd iw.i Hr irt.s Axt-Itn ////// iw mrw ////// Hr 
wbn Itn [im.sn m mnt] Hr mHw m n Awy.f stwt any mrw nty anx tA nb n 
pA ptr iw.f Hr r rditw Hr (Nfr-xprw Ra wa-n-Ra)|

[Подивись] (я дав) клятву, сказавши: “Зроблю я Ахетатон ////// 
будуть кохані, ////// доки світить Атон [над ними вдень], напов-
нюючи (їх) променями своїми, бачачи любов, яка живить землю 
усю. Він дає (Прекрасному своїми появами Ра, єдиному для Ра)|
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4. ////// m anx wAs r nHH Dt xr ir Axt-Itn m (st n) pAy.i it.i [r Dr.s iw 
ir n.i] ////// Hmt-n(y)-sw.t-wr.t [(Nfr nfrw Itn Nfrt-Ity)|] rpw rn n.f r 
nHH Dt Dd in tA smr.w wSb.sn nTr nfr ir it nb (anx Ra @r Ax.twy Hay m 
Axt)| (m rn.f m Sw nty m Itn)| m wD n.f //////

у житті та у володарюванні на віки вічні. І створю я Ахетатон 
в (цьому місці) для Атона, батька мого, [в Його вічності. Створю 
я] /////// для царської дружини величної [(Прекрасні красоти Ато�
на, Нефертіті)|15] і в ім’я Його на віки вічні”. Сказали друзі царя, 
відповідаючи Богу Прекрасному: “Створив батько твій усе (Жи�
вий Ра-Хорахті, що тріумфує в горизонті)| (В імені Його сонячне 
світло)|, що описав ти //////

5. ntk r (n)HH m nsw wAH Dt Hr ist pA Itn bw nsw n (hAw.k iri mitt m 
irt Axw n it.f m) mnw Hr mnw n pA Itn sSm [n.f xr] mry n.k ir.k m wD 
n.f ntk HqA iwi m Axwt rx Hn (n)HH ntf is rdi m ib.k r st nbt mry.f bw 
wTs.f n nsw nb n wnt @m.k bw

Ти навіки цар, і триватиме це вічність на прикордонній стелі 
для Атона. Немає царя, (котрий зробив би подібне підношення 
батьку своєму), пам’ятник на пам’ятнику для Атона. Веде Він 
любов’ю своєю, робиш ти все так, як наказує Він. Ти правитель, 
що робить добрі справи та пізнає межі вічності. Він, воістину, 
один дає любов у серце твоє у будь-якому місці. Любов’ю своєю 
Він не обдарував царя іншого, а саме Твою Величність. Не

6. wD n.f di(t).f nbwt n.f ky wpi-Hr ////// n.f pr Itn Hr Axt-Itn [r nb] 
pr wrt n wrt rx.s mnx tA-mry twt ti mi Axt n pt Axt-Itn mH DfA.w nb Hr 
aAt n irt mnw n pA Itn anx am nb r ////// ntf <sSm> m ////// anx.w n Dt16 
Xrp nb.f

наказав Він дати усе іншому, і дозволяє побачити ////// (ство�
рив) для Нього, для Атона в Ахетатоні, величний дім, величніше 
якого не знає Єгипет, що наповнюється, подібно горизонту в 
небі. Горизонт Атона наповнюється ////// підношеннями усіма, 

15 Розширена форма імені цариці Нефертіті Nfr-nfrw-Itn Nfrt-Ity – 
“Прекрасні красоти Атона, Нефертіті”, вперше зустрічається саме на 
Прикордонних стелах Ахетатону [Перепелкин 1967, 166].

16 В. Мюрнейн подає такий варіант інтерпретації цього рядка: ntf 
(pw) m (irt) anxw – “[it is] he who is in [the eye(s) of] the living” [Murnane, 
Van Siclen 1993, 59].
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щоб створити пам’ятник Атону, який життя вдихає в усе. ////// Він 
один веде (керує) /////// живих у вічність. Панує володар його 

7. m Axt-Itn stt.k n.f tA nb Htr.k n.f dmi iwy niwt nb ////// Itn ////// 
ir(w) m wD.f n.f Ds.f tAw nbw xAswt nb Haw.nb.w(t) Xr bAk.sn inw.sn Hr 
psdw.sn pA anx ir.sn pA nty Anx.w mAA stwt.f sst tw TAw mr.f

в Ахетатоні. Надав керувати Ти йому самому землею усією, 
дозволив обкласти податками міста та острови. Кожне місто ////// 
Атону ////// діє так, як Він наказує йому. Усі землі, усі гористі краї�
ни, острови морські збирають данину свою на спини свої для 
того, хто життя дає, для того, при кому живуть вони, коли бачать 
промені Його. Подихом своїм вдихають з вітром любов Його

8. iw r nHH Hr mAA stwt.f iw nb.f Hr wDy ////// iw.k m Axt-Itn rnp.ti 
mi Itn m pt rn (n)HH Dt aHa n.f fA.n @m.f awy.f r pt n ms.sw (anx Ra @r 
Ax.twy Hay m Axt)| (m rn.f m Sw nty m Itn)| Hr sDd anH it.i (anx Ra @r 
Ax.twy Hay m Axt)| (m rn.f m Sw nty m Itn)|

у вічності, доки видно промені Його, і поки володар виконує 
Його накази. ////// Доки ти в Ахетатоні, молодим будеш, подібно 
Атону в небі, на віки вічні”. (Тоді) встав і підняв Його Велич�
ність руки свої до неба, до свого творця – Атона і говорить: «Жи�
вий батько мій (Живий Ра-Хорахті, що тріумфує в горизонті)| (В 
імені Його сонячне світло)|,

9. [pA Itn] nfr anx SA anx wAD anx pA it.i /////// pAy.i snb.t n HHw n mH 
pAy.i sxAw nHH pAy.i mtrw nAt [Dt] pA qd.sw ds.f m awy.f bw rx.sw Hmw 
pA ir Ssm //////

[О, Атон], красивий, живий, що дає життя (і) обдаровує жит�
тям17, батько мій, /////// мій захисник у мільйон ліктів, мій провід�
ник у [вічність]! Мій свідок вічності, що створив сам себе своїми 
руками, той, що не знає форми18 (не має форми), один, хто ке�
рує //////

17 Ю. Я. Перепелкін подає такий варіант перекладу “Йот большой 
жизнью, начавший (первым) жизнь, зеленеющий жизнью” [Перепелкин 
1979, 20].

18 В. Мюрнейн подає такий варіант перекладу фрази bw rx.sw Hmw – 
“who knew not crafting” [Murnane, Van Siclen 1993, 39]. Ю. Я. Перепел�
кін переклав як “не познал его мастер” [Перепелкин 1979, 20].
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10. wbn Htp ra nb bnn Ab iw.f m pt m tA iw ir(t) Hr ptr n.f bn ////// iw 
mH.f tA m stwt.f sanx.f Hr nb nty rdi.t sA irty.i m ptr.f m mnt iw.f wbn m 
pA Pr-Itn m Axt-Itn iw mH.f sw im.f r haw.f m nAy.f stwt

(сонцем), що сходить і заходить кожен день без кінця, (коли) є 
Він у небі, на землі очі бачать Його /////// наповнює Він землю 
променями своїми і живить Він усіх, надаючи заспокоєння моїм 
очам у спогляданні Його вдень, коли світить Він у “Домі Атона”19 
в Ахетатоні, (адже) наповнює Він його собою, своїми променями 

11. any mrwt i di.f st Hr.i m anx wAs r nHH Dt ir.i Axt-Itn n pA Itn pA 
it.i m tA st bn ir.i n.f Axt-Itn m rsw.s m mHty.s m imnty.s m iAbty.s bn 
sn.i [thm].i pA wD rsw n Axt-Itn rsy.w xr bn sn.i thm.i pA wDA mHty n 
Axt-Itn r (mHty)

улюбленими, які дав він мені у житті та процвітанні на віки 
вічні. Створю я Ахетатон для Атона, батька мого, у цьому місці. 
Не створю я для нього Ахетатон на південній, північній, західній 
або східній стороні цього місця, не просунуся я за (кордони) пів�
денної стели Ахетатона і не пересічу я північну стелу Ахетатона 
на (півночі),

12. n irt n.f Axt-Itn im xr bn ir.i n.f Hr tA ri.t imnty n Axt-Itn Hr is.t 
ir.i Axt-Itn n pA Itn pA it.i Hr tA ri.t wbnw n Axt-Itn tA st ir.f inH.s n.f m 
Dw Ds.f ir.f hri Hr ib.s wdn.i n.f Hr.s nt.s tA rx bn Dd n.i

19 Pr-Itn – “Дім Атона” – головний храмовий комплекс бога Атона в 
Ахетатоні [Kemp 2012, 87; Badawy 1962, 84]. “Дім Атона” займав площу 
розміром 800 на 300 метрів, основна частина цієї площі була порож�
ньою. Це найбільший храм в історії Стародавнього Сходу. Всередині 
було лише дві будівлі: Святилище і, так званий, Довгий храм (The Long 
Temple). Святилище мало західний вхід і пілони заввишки 22 × 5 м. Між 
пілонами була відстань близько 6 метрів для процесій, це дуже велика 
відстань, яка не передбачає двері. Довгий храм мав вхід з заходу через 
колонний зал з кришею та шість подвір’їв, де 3-й та 4-й двори були роз�
ділені іншим невеликим критим колонним залом. При розкопках Вели�
кого храму Атона було знайдено близько 1700 жертовників, які розташо�
вувалися з обох боків храму [Badawy 1962, 82]. Скоріше за все, кожен з 
жертовників наповнювався лише раз на рік [Badawy 1973, 66]. У відкри�
тому дворі храму розташовувалися статуї фараона Ехнатона, а рельєфи 
колонади храму нагадували перший храм Атона у Фівах – Gm(t)-pA-Itn, 
збудований у перші роки правління Аменхотепа IV [Redford 1987, 145].
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щоб зробити для Нього Ахетатон тут. І не створю я для Нього 
(місто) в західній стороні Горизонту Атона (Ахетатона), створю я 
Ахетатон для Атона, батька мого, в стороні східній Горизонту 
Атона – місця, яке створив Він сам, щоб оточували (це місто) 
гори. Отримає Він спокій тут20, (і) я буду робити підношення 
Йому тут21. Це воно! І не сказала мені 

13. (tA Hmt-n(y)-swt)-wrt mk wn st nfrt n Axt-Itn m kt st m tw.i sDm 
n.s xr bn Dd n.i sr nb xr.i m srw n Hsy m srw n bnr wAt m imy-xnt rmT 
nb nty m tA r Dr.f mk wn st nfrt n Axt-Itn [m kt st] m tw.i sDm n.sn iw.s 
n (xdi) iw.s n rsi

(це) (Велика царська дружина): “Дивись! Є місце чудове для 
Ахетатона в іншому місці”. Не послухав би я її. І не говорили 
мені знатні люди усі у моїй присутності, вельможі прихильні та 
вельможі ззовні, (і якби) управитель або людина будь-яка на зем�
лі усій сказали б мені: “Дивись! Є місце гарне для Ахетатона [в 
іншому місці]”, – не слухав би я їх! Чи є там течія, (чи) буде (це 
місце) на півдні,

14. [iw.s n imnty] iw.s n wbnw bn Dd.i xma.i Axt-Itn [Hn].i ir.i Axt-
Itn m tA kt st nfrt ////// Hna.s Dt n wpi-Hr ////// m tA Axt-Itn n pA Itn Abi n.f 
Ds.f hri.f Hrs r nHH Hna Dt ir.i Pr-Itn n pA Itn it.i m Axt-Itn m 

[(чи) буде воно на заході], (чи) буде воно на східній стороні, 
не відмовлюся я від Горизонту Атона квапливо і (не) зроблю я 
Ахетатон в іншому красивому місці. ////// Разом із цим назавжди 
я відкрию ////// у (цьому місці) Ахетатон для Атона, як бажає Він 
сам, щоб спокійним Він був там на віки вічні. Створю я “Дім 
Атона” для Атона, батька мого, в Ахетатоні в

15. [tA st ir.i] tA @wt-pA-Itn n pA Itn pA it.i m Axt Itn m tA st ir.i tA 
^w.t-ra Hmt-[n(y)-swt-wrt (Nfr nfrw Itn Nfrt-Ity)|] n pA Itn pA it.i m 
Axt-Itn m tA st ir.i Pr-@ay n [pA Itn] pA it.i m iw n Itn tny Hab-sdw m 
Axt-Itn m tA st ir.i Pr-

20 Дослівно фраза ir.f shri Hr ib.s має перекладатися як “Отримає Він 
спокій в серці (місця) цього”. Ю. Я. Перепьолкін подає такий варіант 
перекладу: “сам, в сердце коего (т. е. посреди) он (остался) доволен” 
[Перепелкин 1979, 20].

21 Ю. Я. Перепьолкін подає такий варіант перекладу: “(с тем чтобы) 
приносил жертву я ему на нем” [Перепелкин 1979, 20].



О. А. Заплетнюк

84                                                                         Сходознавство, 2020, № 85

[цьому місці. Створю я] “Храм Атона”22 для Атона, батька 
мого, в Ахетатоні, в цьому місці. Створю я тут “Сонячний Навіс”23 
для Великої царської дружини [(Нефертіті)|] для Атона, батька 
мого, в Ахетатоні в цьому місці. Створю я “Дім Тріумфування”24 
[для Атона], батька мого, на “острові Атона, відміченого ювіле�
єм” в Ахетатоні, у цьому місці. Створю я “Дім

16. [@ay m Axt-Itn] n pA Itn pA it.i m iw n Itn tny Hab-sdw m Axt-Itn 
m tA st ir.i [bAkw nb n tA] (nb) r ir.tw n pA Itn it.i m Axt-Itn m tA st ir.i 
(wAH) bAH n pA Itn it.i m Axt-Itn m tA st ir.i n.[i] 

[Тріумфування в Ахетатоні”]25 для Атона, батька мого, на 
“острові Атона, відміченого ювілеєм” в Ахетатоні, у цьому місці. 
Зроблю я [підношення усі з (усієї) землі], щоб стали вони нале�
жати Атону, батьку моєму, в Ахетатоні, в цьому місці. Зроблю я 
(підношення), (які) будуть переповнені26 для Атона, батька мого, 
в Ахетатоні в цьому місці. Створю я [собі]

17. [Pry Pr-aA] anx wDA snb ir.i pry n tA Hmt-n(y)swt-wrt m Axt-Itn 
m tA st ir.tw n.i xr m pA Dw wbnw (m Axt-Itn) irw qrs.i m.f m pA HH n 
H(A)b-sdw wD n.i pA Itn pA (it.i) ir.tw qrs Hwt-n(y)-swt-wrt (Nfr nfrw 
Itn Nfrt-Ity)| im.f m pA HH (n rnp.wt wD n.s pA Itn)

22 @wt-Itn – “Храм Атона” (“Маєток Атона”) – малий храм Атона, 
який розташовувався на півдні від царського палацу. Загальна площа 
храму становила 192 на 111 метрів. Храм був поділений на три нерівні 
частини. Перші два двори мали по 106 глинобитних столів для підно�
шень. Третій двір мав набагато більшу площу та містив монументальне 
святилище з каменю [Kemp 2012, 86–87].

23 ^w.t-ra – “Сонячний навіс” – палац або храм для цариці Нефертіті. 
Однак, локалізація його місця розташування є суперечливою [Kemp 
2012, 78].

24 Pr-@ay – “Дім Тріумфування” – будівля, що була зведена на “ост�
рові Атона, відміченого ювілеєм”. У стелах “Раннього проголошення” 
згадуються дві будівлі зі схожою назвою. Їхнє місце розташування та 
культове значення точно невідомі. Б. Кемп припускає, що Pr-@ay є Ве�
ликим царським палацом в Ахетатоні [Kemp 2012, 122].

25 Pr-@ay m Axt-Itn – “Дім Тріумфування в Ахетатоні” – друга будів�
ля, що має таку назву [Kemp 2012, 123].

26 Букв.: вийдуть за межі.
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[“Резиденцію фараона”], хай буде він живий, цілий та здоро�
вий, (і) створю я “Резиденцію Великої царської дружини в Ахе�
татоні” в цьому місці. Створять для мене гробницю у горах схід�
них (в Ахетатоні). (Нехай) поховають мене у ній через мільйони 
ювілеїв, що призначив мені Атон, (батько мій), (нехай) буде по�
хована (і) Велика царська дружина (Прекрасні красоти Атона, 
Нефертіті)| в ній, через мільйони (ювілеїв, що подарує їй Атон).

18. (Ir.tw qrs) sA.t-nsw Mryt-Itn im.f m pA HH n rnp.wt ir mwt.i m 
dmi nb n xdi n rsw n imnty n wbnw [m pA HH n rnp.wt] in.tw.i r qrs.i 
m Axt-Itn ir mwt Hmt-n(y)-swt-wrt (Nfr nfrw Itn Nfrt-Ity)| anx ti m 
dmi nb n xdi n rsw n imnty n wbnw m pA HH (n rnp.wt in.tw.s r qrs.s 
m Axt-Itn)

(Нехай поховають) царську дочку Мерітатон27у ній через міль�
йони ювілеїв, (що подарує їй Атон). (Якщо) я помру в місті іншо�
му в пониззі, в південній, західній (або) східній стороні [у міль�
йони років], хай доставлять мене для поховання в Ахетатон. 
(Якщо) помре Велика царська дружина (Прекрасні красоти Ато�
на, Нефертіті)|, хай живе вона, у місті іншому в пониззі, в пів�
денній, західній (або) східній стороні у мільйони років, (хай до�
ставлять її для поховання в Ахетатон).

19. (m(w)t sA.t-nsw) Mryt-Itn m dmi nb n xdi n rsw n imnty n wbnw 
m pA HH n rnp.wt in.tw.s r qrs.s [m Axt-Itn xr ir.tw spA.t n mr]-wr m pA 
Dw wbnw n Axt-(Itn) (qrs).f im.f ir.tw aHa.tw n wr-mAw nA it-nTr (n pA 
Itn n Itn) m pA Dw wbnw n Axt-Itn //////

27 Мерітатон була старшою донькою Ехнатона та Нефертіті з шести, 
серед яких Макетатон, Анхесенпаатон, Нефернеферуатон-ташеріт, 
Нефернеферура, Сетпенра [Dodson, Hilton 2010, 144]. У текстах при�
кордонних стел “Раннього проголошення”, що датуються 5-тим роком 
правління, згадується лише Мерітатон, яка, скоріш за все, народилася 
на 2-ому році правління Ехнатона, і фігурує в більшості офіційних сцен 
із Карнацького хромового комплексу Атона. Фігура другої доньки – 
Макетатон – також присутня на рельєфах стел, однак її зображення 
було додано пізніше [Davies 1908, 25]. Можна стверджувати, що на мо�
мент створення перших трьох Прикордонних стел Макетатон ще не 
було, тоді царівна могла народитися на 5–6-ому роках правління фарао�
на Ехнатона.
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(Якщо) (помре царська дочка) Мерітатон у місті іншому в по�
низзі, в південній, західній (або) східній стороні у мільйони ро�
ків, хай доставлять її для поховання [в Ахетатон. І зроблю я не�
крополь для бика Мне]віса28 в горах східних в Ахет(атоні), і 
(поховаємо) його в ньому. Створимо гробниці жерців іт-нечер 
(Атона, для Атона) в горах східних Ахетатона //////.

20. (Ir.tw spA.t n [Hm-nTr] n) [Itn qrs.tw im.f] xr anH it.i [(anx Ra @r 
Ax.twy Hay m Axt)|] (m rn.f m Sw nty m Itn)| /////// im Axt-Itn iw bin st r 
nA sDm.i m HAt-sp 4 (im Axt-Itn) iw [bin st] r (nA) sDm.i m HAt-sp 3 im 
Axt-Itn iw bin st r nA sDm.i (m HAt-sp 2 im Axt-Itn iw) bin (st r nA 
sDm.i)

(Створимо гробниці [жерців]) [Атона, і поховають їх там]. Хай 
живе батько мій, [(Живий Ра-Хорахті, що тріумфує в горизонті)|] 
(В імені Його сонячне світло)| /////// в Ахетатоні. Не чув я гіршого 
на четвертому році правління (в Ахетатоні), [не] чув я гіршого на 
третьому році правління, не чув я гіршого (на другому році прав�
ління), не (чув я гіршого)

21. (m HAt-sp 1) {iw bin st} (r) [nA sDm (Nb-mAat-Ra)|]29 ////// [iw 
bin st r nA sDm (Mn-xprw-Ra)|]30 (iw) bin (st r n)A {sDm nsw nb} HDt ir 
sDm.i smi m rn sr m r n (HqAw) m r n ////// m r n nHsy m r ny rmT nb 
////// it.(i) ////// 

(на першому році правління), {це було гірше того}, [що чув 
цар (Неб-маат-Ра)|], ////// [це було гірше того, що чув цар (Мен-
хеперу-Ра)|], це було гірше того, що чув цар кожен, що носив 

28 Ехнатон оголошує про будівництво некрополя для священного 
бика Геліополя. Бик Мневіс шанувався в Геліополі як живе втілення Ра. 
Цією заявою він підкреслив безпосередній зв’язок між своєю рефор�
мою і найдавнішими єгипетськими культами. Текст датується 5-тим ро�
ком правління Ехнатона, і в Амарні не знайдено поховання священного 
бика, якого, скоріш за все, тут і не було через сильний зв’язок цього ри�
туалу зі старим культом Амона. Це свідчить, що реформа Ехнатона від�
бувалася поетапно, він поступово віддаляв свій новий культ від тради�
ційних давньоєгипетських вірувань.

29 Nb-mAat-Ra – “Володар маат Ра” – тронне ім’я фараона Аменхоте�
па III, батька Ехнатона [Beckerath 1999, 140].

30 Mn-xprw-Ra – “Довга поява Ра” – тронне ім’я фараона Тутмоса IV, 
діда Ехнатона [Baker 2008, 474–475].
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білу корону коли-небудь. (Якщо) я почую подібне з вуст знатного 
вельможі, з вуст (правителя округу), з вуст //////, з вуст нубійця 
або з вуст людини будь-якої ////// батька мого» //////

22. ////// mr srt m s mr irt n mr iw /////// m r nb iw ir.i mr ////// Itn 
it //////

////// (це був) злочин, хоча не мав бути ////// у кожного на вустах 
(говорить, що) скоїв злочин (проти) ////// Атона, батька (мого) //////

23. ////// m tw.i sDm pA ////// m a.s //////
////// чув я це ////// в руці її //////

24. ////// .sn m Axt-Itn m mitt #Arw //////
////// вони в Ахетатоні, подібно Хору //////

25. ////// KAS nfrty ////// I(tn) (pA) //////
////// Куш красивий ////// О, А(тон) //////

(Х: 29) ////// (m rn.f m Sw nty m Itn)| ////// m mitt m //// 
 ////// (В імені Його сонячне світло)| ////// подібно до //////

30 ////// n pA Itn ////// (m) Itn m Axt-Itn nHH Dt //////
////// для Атона ////// в Ахетатоні на віки вічні //////

31 ////// Hby.t m mitt Hb nbw tr nb //////
////// підношення, подібно фестивалям усім кожен сезон //////
(M: 31) ////// Hwt-n(y)-sw.t-wrt (Nfrt-Ity)| ////// iw pA Itn ///////
////// Велика царська дружина (Нефертіті)| ////// є для Атона //////

32 [shry.f] ////// im bn iri.i n(sw) m tA mnt ////// (bin) iri.i st n.f. 
m ////// Hr pA wD mHty n Axt-Itn Hr bn iri.{i st} //////

[спокій його] ////// не робив я царського у цю ////// укриття (не) 
зробив я це йому у ////// перед стелою північною Ахетатона (і) не 
робив я цього //////

33 ////// wAH.i n pA Itn pA it.i m Axt-Itn ////// ink ir.i wdn.t Ds.i //////
///// Роблю я підношення для Атона, батька мого, в Ахетато�

ні ////// Я роблю підношення сам (власноруч) //////



О. А. Заплетнюк

88                                                                         Сходознавство, 2020, № 85

34 n pA [Itn] it.i m Pr-Itn m Axt-Itn bn wdn.t n.f im ////// iw.i m niwt 
nbt m dmi nb ////// Axty.f ////// n pA Itn ////// it.i ////// m Pr-Itn m Axt-Itn 
{m} ////// nHH //////

Для [Атона], батька мого в “Домі Атона” в Ахетатоні. Не (ро�
бляться) підношення йому там //////// (якщо) я є у місті іншому 
або в поселенні будь-якому ////// Горизонт його ////// для Атона ////// 
батька мого ////// в “Домі Атона” в Ахетатоні навічно //////

35 ////// m mitt Hp Itn m tA Abt Hr itrw iw /////// Aw.t n tA ////// Hm.t-
n(y)-sw.t-wrt //////

////// Подібно святу Атона у цей розлив річки ////// підношення 
ці ////// Велика царська дружина (Великою царською дружи�
ною) //////

36 ////// Itn m Pr-Itn m Axt-Itn ////// iw.i Hr ///// ib.i //////
////// Атон в “Домі Атона” в Ахетатоні ////// є я у ////// серце 

моє //////

37 ////// irt (.i) st nb nty ib.i ir mSa imp r ////// Hbw ////// pA Itn it.i m 
Axt-Itn //////

////// Роблю (я) у місті кожному, яке хочу навідати, Дім Атона 
////// фестивалі ////// для Атона, батька мого в Ахетатоні //////

(X: 37) drp.sn it.i ////// m hrw iw ////// Itn it.i ////// m Itn st gm.f n.f 
Ds.f ////// (nHH) Hna Dt //////

Робили підношення батьку моєму ////// у день, коли ////// Атон, 
батько мій ////// місце, яке Він знайшов для себе сам ////// (на віки) 
вічні //////

38 ////// iri.i st ////// xdi rsy wbnw ////// r irt swAw ////// pA Itn it.i aai 
n.i pA Itn ////// pA it.i m Pr-Itn m Axt-Itn //////

///// створив я місце ////// униз по річці на півдні //////// промені 
сонця (на сході) ////// створив я місце для Атона, батька мого ////// 
гробниця моя, о, Атон, батько мій, ////// О, батько мій, що в “Домі 
Атона” в Ахетатоні //////

39 ////// m xt nbt m Axt-Itn r rdi DA.f DAi xdi rsy wbnw ////// Itn it.i 
////// n pA Itn pA it.i m Pr-Itn m Axt-Itn ////// nHH Hna Dt ////// 
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///// З усім в Ахетатон наказую перейти течію річки на пів�
дні ////// Атон, батько мій, ////// О, Атон, батько мій, що в “Домі 
Атона” в Ахетатоні /////// на віки вічні //////

40 ////// (m rn.f m Sw nty m Itn)| ir pA (HHw) n HAb-sd wD n.i ////// pA 
wD rsy n Axt-Itn ////// ir.i HAb-sd Hr (idbA) nty ////// ir.i HAb-sd m Axt-
Itn //////

////// (В імені Його сонячне світло)|, що мільйони ювілеїв (хеб-
сед)31 надав мені ////// (для) стели південної в Ахетатоні ////// 

31 Традиція святкування хеб-седу, яке іноді єгиптяни називали юві�
леєм, походить з часів І династії, тобто Раннього царства. Хеб-сед вва�
жався найважливішою подією царювання. На жаль, до нас не дійшла 
повна презентація проведення цього свята. Точне значення слова sd у 
значенні свята хеб-сед не встановлено. Раніше написання за часів І ди�
настії супроводжувалося детермінативом, що означав подвійний павіль�
йон. Часто слово sd пов’язують зі значенням “хвіст”, іноді його відно�
сять до значення ритуального танцю, який слугував одним із ритуалів 
хеб-седу. Інша теорія припускає, що sd означав одяг, який надягав цар у 
період фестивалю. Однак у цьому вислові – ir pA (HHw) n HAb-sd wD n.i 
“що мільйони ювілеїв (хеб-сед) надав мені” у тексті прикордонних сте�
лах Ахетатона слово sd могло позначати відрізок часу [Gohary 1992, 2]. 
Починаючи з XII династії хеб-сед, скоріш за все, відзначали в Іпет-
Іттауї або у храмах Ра в Геліополі (Сенусерт І звів два обеліски на 
честь ювілею хеб-сед перед храмом бога Ра), а згодом у Фівах [Gohary 
1992, 2]. Основною метою свята є підтвердження царської влади та 
оновлення сил фараона, воно святкувалося на 30-ому році правління або 
пізніше. Хеб-сед уособлював зібрання знаті та богів зі всього царства. 
Часто на хеб-сед приїздили вельможі з-за кордону. Головною подією хеб-
седу була реконструкція коронації. Отримавши дозвіл та благословення 
від усіх богів та знаті, цар сідав на подвійний трон та коронувався по�
двійною короною. Завдяки джерелам, можна припустити, що Аменхотеп 
IV святкував хеб-сед не один, а два або більше разів. Аменхотеп IV, ско�
ріше за все, відсвяткував два хеб-седи, що доводить дослідження зміни 
імені бога Атона [Gunn 1923, 172]. Існує версія, що фестивалів сед могло 
бути і три: на 2-ому, 6-ому та 9-ому році правління [Aldred 1959, 32–33]. 
Місцем проведення хеб-седу став храм Gm(t)-pA-Itn. Незважаючи на те, 
що схема проведення хеб-седу залишилася традиційною, головним бо�
жеством у святкуванні став Сонячний диск Атон, адже на талататах із 
храму Gm(t)-pA-Itn немає зображень статуй богів, які мали б стояти у 
критих святилищах у дворі храму. Замість них усюди сяють промені 
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зробив я свято хеб-сед на річці, яка ////// (але) я святкуватиму хеб-
сед в Ахетатоні //////

(X: 42) ////// Sw.t n pA Itn /// m wAt mHyty ////// dhn.t n pA wD //////
////// (створив) прохолоду Атона ////// на дорозі ////// до стели //////

(X: 43) ////// aA n pA Itn ////// it.i Ab.f n.f Ds.f ////// Itn r nHH //////
////// величний для Атона, ////// батька мого, бажав Він для себе 

самого ////// Атон навічно //////

(X: 44) ////// mnw aA n inr ////// aA.t nb m //////
////// пам’ятники усі з каменю ////// дорогоцінний камінь увесь 

//////

(X: 45) ////// Dd ra nb /// m nwtw.f ir anx ////// mi qd.f //////
////// говорить кожен день ////// у променях Його створюється 

життя усе //////

(X: 46) mH Axt-Itn ////// mnw ////// .f Hr tA ir.i xrp n pA Sni //////
Наповнює Ахетатон ////// монументами ////// Його на землі. 

Здійснюю я управління (для Нього) ///////

(X: 47) ////// niwt mitt n (xni) ////// nTr nb nTrt nbt r Axt-Itn m wD n 
nTr nb nTrt nbt //////

////// (у) місті наче (відпочиває) ////// бог будь-який та богиня 
будь-яка в Ахетатоні за (наказом) будь-якого бога чи богині //////

(X: 48) ////// (Nfr nfrw Itn Nfrt-Ity)| m ////// Itn //////
////// (Прекрасні красоти Атона, Нефертіті)| в /// Атон ////

Атона, якому робить підношення цар у святилищах без даху. Основною 
причиною проведення хеб-седу стала демонстрація нового релігійного 
курсу та посилення влади царя, який тепер виступав головним пропо�
відником цього культу. На зображеннях процесії усі вельможі залиша�
ються безіменними, в присутності царської родини було заборонено 
стояти. Аменхотепу IV для проведення подальшої релігійної реформи 
була необхідна сильна царська влада, очищена від впливів будь-яких 
жрецьких корпорацій. Зображення також демонструють нам і той факт, 
що вже на той час існувала опозиція новим реформам. Аменхотепа IV 
постійно супроводжують військові загони та озброєна охорона [Gohary 
1992, 130]. Можливо, саме зростаюча опозиція в Фівах призвела до рі�
шення фараона про заснування нової столиці Єгипту.
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(X: 49) wD ////// n Axt-Itn n pA Dw imnty r pA Dw iAb.ty /////// itrw n 
Xni ////// n ////// Dw ////// Axt-Itn m pA mw m //////

Стела ////// Ахетатона в горах західних і (східних) горах ////// 
(включає в себе територію), річку для плавання ////// Ахетатон 
(біля) води //////

(X: 50) pA Itn pAy.sn nb pA nb n Axt-Itn //////
О, Атон, їхній господар, володар Ахетатону //////

(X: 51) ////// r imn.t r wbnw rDw r mw m pA itr n //// dpt nty ////
////// на захід, на схід до гір, до води і до річки на ////// човнах, 

які //////

(X: 52) <bAkw> m <StA> m xt nty m tA r ////// n it.i ////// Pr-Itn n 
Axt-Itn nHH Hna Dt //////

<Слуги> гаїв <в гаях>, володіннях, які на землі всій належать 
батьку моєму ////// “Дім Атона” в Ахетатоні на віки вічні //////

(X: 53) m Axt-Itn (n) xt pA aA n pr n Axt-Itn xr iw pAy.f gsti m tA //////
В Ахетатоні у розпорядженні “Великого слуги в домі Ахета-

тона”32 ////// І його палетка (писця?) у //////

(X: 54) (nSp) Hr ir.sn sxr Hr Xt.sn n pr-aA anx wDA snb pAy.s(n) nb 
nA (Hmt-n(y)-sw.t-wrt) //////

(Дихати), (і) примушує їх падати на животи свої перед фарао�
ном, нехай буде він живий, цілий та здоровий, їхнім володарем і 
перед (Великою царською дружиною) //////

(X: 55) ////// m Axt-Itn ////// 
////// В Ахетатоні //////

77 /////// r nHH Hna Dt ////// it.i ////// 
////// на віки вічні ////// батько мій //////

78 ////// mS mi qd.f ////// xrp m tpy ////// Hr nh ////// 
/////// армії, подібно його образу ////// 

79 ////// m Aht-Itn n Hr nb Hr ////// Hr.f m anx wAs (Nfr-xprw Ra wa-
n-Ra)| wn in tA r xr n ////// <nhm> m ra nfr 

32 Титул жерця в храмі Атона [Перепелкин 1984, 247].
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////// в Ахетатоні для кожного (і) на ////// (промені) над ним (ца�
рем), що дарують життя та владу (Прекрасному своїми формами 
Ра, єдиному для Ра)| і земля уся в радості, ////// (адже) прибуває 
вона у (святі).

80 ////// pA Itn rdi.tw mni im Axt-Itn r nHH Dt
////// для Атона, що наказав улаштуватися в Ахетатоні на віки 

вічні.

Значення текстів Прикордонних стел ахетатона для дослі-
дження амарнської доби

Тексти Прикордонних стел Ахетатона відіграють важливу 
роль у дослідженні Амарнського періоду, адже містять основні 
засади релігійної реформи Аменхотепа IV та свого часу слугува�
ли офіційною прокламацією встановлення в державі нової ідео�
логії. Саме на стелах “Раннього проголошення” вперше зустрі�
чається новий титул та нове особисте ім’я фараона, зміна якого 
для єгиптян була неприпустимою. В уяві давнього єгиптянина 
ім’я – це безсмертна частина людської істоти. Воно продовжує 
життя і після фізичного зникнення свого володаря і містить у 
собі духовну енергію, яку необхідно зберегти, щоб воскреслий, 
мандруючи “чудовими дорогами іншого світу”, не втратив своєї 
ідентичності [Большаков 2001, 65–69]. Одним із найтяжчих по�
карань, до якого міг засудити винного суд, була зміна особистого 
імені або, ще гірше, “скасування” цього імені (означало знищен�
ня надії на загробне життя) [Тарасенко 2005, 119–121]. Зміна 
власного імені фараона на Ехнатон символізує радикалізм нових 
звершень у релігійному та політичному житті країни.

Особливу увагу тексти приділяють визначенню ролі царя в 
новому культі бога сонячного диску. Ехнатон називає Атона бать�
ком, що наказав сину на землі трактувати свою волю і повернути 
людей до правильного вірування. І хоча традиція визнання бога 
батьком правлячого фараона існувала давно, тут вона набула осо�
бливого контексту. Ехнатон не просто син Атона, він єдиний, хто 
може розуміти волю бога сонячного диску і бути жерцем його 
культу. Іншими словами, фараон несе важливу місію – розповсю�
дження вірування в Атона людям.
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Але влада Ехнатона, як релігійного лідера, залежала від тієї 
ролі, яку відігравав бог Атон у пантеоні єгипетських богів. І в 
текстах Прикордонних стел Ехнатон наголошує, що Атон “дає 
життя (і) обдаровує життям”, Атон «створив сам себе своїми ру�
ками, той, що не знає форми (не має форми), один, хто керує ////// 
(сонцем), що сходить і заходить кожен день без кінця, (коли) є 
Він у небі, на землі очі бачать Його /////// наповнює Він землю 
променями своїми і живить Він кожного, хто дивиться на Нього 
вдень, коли світить Він в “Домі Атона” в Ахетатоні» (Стела K:8–
11). Атон проголошується таким, що створив усе живе і надає 
життя усім, хто живе на землі: «Сказали друзі царя, відповідаючи 
Богу Прекрасному: “Створив батько твій усе, Живий Ра-Хорахті, 
що тріумфує в горизонті, В імені Його сонячне світло, що описав 
ти //////”» (Стела К:4). Ця ідея підтверджується також у тексті Ма-
лого Гімну Атону: ir tA nb qmA nty Hr.f m rmT mnmn. t aw.wt nb Snw 
nb rd Hr sAtw anH.sn wbn.k n.sn ntk mwt it n iri.k – “Творець землі 
всієї, творець, що являє себе в людях, стадах, тваринах усіх, в де�
ревах усіх, що ростуть на землі. Живуть вони, коли світиш ти їм. 
Ти мати (і) батько для створінь твоїх”33. Атон представляється як 
всесильний бог, культ якого тяжіє до монотеїзму. Таким чином, 
посилюючи культ Атона над іншими богами Єгипту, які у тек�
стах цього періоду ще згадуються, Ехнатон посилює свою владу, 
проголошуючи себе сином Атона і його головним жерцем. Свою 
владу Ехнатон отримав від Атона, який обрав його серед інших. 
Також у текстах фараон часто порівнюється з богом Атоном: 
“(Він) з’являється на троні Ра живого, як батько його Атон, ко�
жен день” (Стела K:IV).

Ейє говорить у рельєфах своєї гробниці: “О, живий Атон... 
Твій син дарує маат з твого милостивого схвалення, коли ти ба�
чиш його. Він вийшов з тебе, син, що вийшов з Атона... один, хто 
радує серце Атона, коли той світить у небі... Nfr-xprw Ra Wa-n-Ra, 
мій бог, хто створив мене, хто оживив моє Ка. Дозволь мені на�
сититись спогляданням тебе без кінця. Твоя природа як в Атона, 
рясніє чеснотами... О, ти єдиний, кого породив Атон, ти будеш 
вічним, О, Nfr-xprw-Ra Wa-n-Ra, живий і здоровий так, адже він 

33 Див.: [Заплетнюк 2014, 43. Пор.: Davies 1906, 28; Lichtheim 1976, 
91].



О. А. Заплетнюк

94                                                                         Сходознавство, 2020, № 85

(Атон) породив тебе!” [Murnane 1995, 111]. Тобто Ехнатон ви�
знається єдиним, хто розуміє волю бога, який надав йому право 
трактувати божественну волю. У текстах Прикордонних стел 
“Раннього проголошення” Ехнатон вказує, що Атон наставляє 
(mtr) його, говорить (sDd) та висловлює своє бажання (Aby) побу�
дувати такий монумент собі. Тобто Ехнатон діяв за прямим нака�
зом бога Атона [Hoffmeier 2015, 156].

Між Ехнатоном та Атоном не стояло жрецтво, піддані могли 
отримувати трактування та релігійні настанови лише від самого 
фараона. У храмах Атона в Ахетатоні були жерці, які признача�
лися для виконання повсякденних робіт, однак сам фараон Ех�
натон відігравав головну роль у відправленні культу, напряму 
виконуючи функції головного жерця. Якщо фараон був відсутній 
в Ахетатоні, то церемонії підношення богу Атону не відбували�
ся, як було зазначено у тексті Прикордонних стел: «Не (здій�
снюються) підношення йому там //////// (якщо) я є у місті іншому 
або в поселенні будь-якому ////// Горизонт його ////// для Атона ////// 
батька мого ////// в “Домі Атона” в Ахетатоні навічно //////» (Стела 
K:34). Тобто без Ехнатона навіть не проводилися храмові обря�
ди. Він один намагався контролювати політичні й релігійні про�
цеси в державі.

Посилення нового культу завдяки розриву його з пантеном ін�
ших давньоєгипетських богів не призвело до створення класич�
ної теократії. Ехнатон залишався, в першу чергу, царем, якому 
була дана влада богом Атоном. Завдяки релігійно-політичній ре�
формі, він зумів об’єднати адміністративну та релігійну владу в 
руках однієї особи. Головною зміною, яку Ехнатон вніс у тради�
ційні функції єгипетського монарха, було зменшення ролі прави�
теля як історичного гравця на користь правителя як історичного 
бога [Hornung 1957, 133]. Цей факт підтверджує і те, що Аменхо�
теп IV після переїзду до Ахетатона відмовився від більшості вій�
ськових титулів, таких як nb xpS, які стосувалися розширення 
кордонів Єгипетської держави. Таким чином, Ехнатон намагався 
об’єднати в собі дві ролі: політичного та релігійного лідера. 
При цьому, делегувавши будь-кому прямі жрецькі функції, Ех�
натон втратив би провідну роль у новоствореному релігійному 
культі. Отже, під час свого правління він намагався одночасно 
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виконувати прямі владні й адміністративні повноваження, як цар 
Єгипту, і релігійні, як засновник культу бога Атона, що особливо 
чітко простежується та прокламується саме в текстах Прикор�
донних стел “Раннього проголошення”.
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О. А. Заплетнюк
текСт Прикордонних Стел
“ранньоГо ПроГолоШеннЯ”

аМарнСькоГо Періоду
Стаття присвячена дослідженню текстів Прикордонних стел “Ран�

нього проголошення”, що датуються Амарнським періодом в історії 
Стародавнього Єгипту. Автор узагальнює історію попередніх досліджень 
стел та вперше представляє український переклад, супроводжуючи 
його транслітерацією та коментарями. Прикордонні стели “Раннього 
проголошення” були висічені в Ахетатені (сучасна Тель Ель-Амарна), 
новій столиці Єгипту в період царювання фараона Аменхотепа IV (Ех�
натона) (бл. 1349–1333 рр. до н. е.) і датуються 5-м роком його правлін�
ня. Ці стели мали на меті встановити межі міста та пояснити обставини 
заснування нового міста. Тексти Прикордонних стел є важливим джере�
лом дослідження Амарнського періоду. Виходячи зі стилю тексту, можна 
припустити, що це було офіційною прокламацією нового релігійного 
курсу Ехнатона, а також поясненням ролі самого фараона в новому куль�
ті. У текстах представлені нові титулатури Аменхотепа IV та його дру�
жини Нефертіті, а також особисте ім’я нового царя – Ехнатон (“Угодний 
Атону”), яке мало в основі ім’я його бога-захисника Атона, який також 
мав власний титул на зразок традиційного царського. Атон показаний у 
текстах як бог, який створив сам себе, той, хто дарує життя всім істотам 
у світі і який диктує свою волю Ехнатону. Більше того, цар заявив у тек�
стах, що Атон веде його, розмовляє з ним і висловлює своє бажання. 
Відповідно до текстів стел, саме Атон вказав Ехнатону місце розташу�
вання свого нового міста, а всі будівлі там мали бути присвячені лише 
богу сонячного диску. У певному сенсі місто було місцем поклоніння 
Атону, а також осередком політичної незалежності Ехнатона, який ба�
зував свою владу на новому культі, будучи вільним від впливу Фіван�
ського жрецтва Амона. У результаті, судячи з текстів Прикордонних 
Стел, фараон зосередив у своїх руках релігійну владу як головний і єди�
ний пророк Атона і, таким чином, зумів зміцнити свою політичну владу.

ключові слова: Стародавній Єгипет, Амарнський період, Ехнатон, 
Прикордонні стели

О. А. Заплетнюк
текСт ПоГраниЧных Стел

“раннеГо ПроВоЗГлаШениЯ”
аМарнСкоГо Периода

Статья посвящена исследованию текстов Пограничных стел “Ранне�
го провозглашения”, датируемых Амарнским периодом в истории Древ�
него Египта. Автор резюмирует историю предыдущих исследований 
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стел и впервые представляет украинский перевод, сопровождая его 
транслитерацией и комментариями.

Пограничные стелы “Раннего провозглашения” были высечены в 
Ахетатоне (современная Телль Эль-Амарна), новой столице Египта в 
период царствования фараона Аменхотепа IV (Эхнатона) (ок. 1349–
1333 гг. до н. э.) и датируются 5-м годом его правления. Эти стелы имели 
целью установить пределы города и объяснить обстоятельства основа�
ния новой столицы.

Тексты Пограничных стел являются важным источником исследова�
ния Амарнского периода. Исходя из стиля текста, можно предположить, 
что это было официальной прокламацией нового религиозного курса 
Эхнатона, а также объяснением роли самого фараона в новом культе. В 
текстах представлены измененные титулатуры Аменхотепа IV и его 
жены царицы Нефертити, а также новое личное имя царя – Эхнатон 
(“Угодный Атону”), которое имело в своей основе имя его бога-защит-
ника Атона, который также получил собственный титул по образу тра�
диционного царского.

Атон показан в текстах как бог, создавший сам себя, тот, кто дарует 
жизнь всем существам в мире и который диктует свою волю Эхнатону. 
Более того, царь заявляет, что Атон ведет его, разговаривает с ним и вы�
ражает свое желание. Согласно текстам стел, именно Атон указал Эх�
натону местоположение своего нового города, здания которого должны 
были непременно быть посвящены только богу солнечного диска. В 
определенном смысле город был местом поклонения Атону, а также 
центром политической независимости Эхнатона, который основывал 
свою власть на новом культе, будучи свободным от влияния Фиван�
ского жречества Амона.

В результате, судя по текстам Пограничных стел, фараон сосредото�
чил в своих руках религиозную власть как главный и единственный 
пророк Атона и, таким образом, сумел укрепить свою политическую 
власть.

ключевые слова: Древний Египет, Амарнский период, Эхнатон, 
Пограничные стелы

Стаття надійшла до редакції 27.12.2019
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The paper devoted to Spell 148 of the Coffin Texts includes a review 
of the previous studies and a new Russian translation, accompanied by 
transliteration and supplied with comments. The myth touches on the 
birth of Horus by the goddess Isis. It has been preserved on five coffins 
dated to the 11th – 12th Dynasties, mainly come from Asyut (Upper Egypt). 
Being different versions of the same spell, these records allow to recreate 
a relatively complete exposition of the birth of the lord of gods and a fu-
ture ruler, expressing the Egyptians beliefs common during the First In-
termediate period.
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М. В. Панов
МиФ О “приНЯТии ОБлика СОкОла” (CT 148)

Введение и история изучения
Тема рождения богиней Исет ее сына Хора и последовавших 

за этим событий – одна из центральных в древнеегипетской ми-
фологии. Этот сюжет повторялся с новыми деталями в ряде не 
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только заупокойных, литературных1, но и исторических2 источ-
ников.

Один из ранних вариантов сказания доносит т. н. 148-я глава3 
“Текстов саркофагов”. В настоящее время известно пять сарко-
фагов, синопсис надписей на которых позволяет сделать относи-
тельно цельный перевод мифа, сложившегося как полноценный 
текст уже в Первый переходный период. Основные происходят 
из Асьюта: внешний и внутренний саркофаги номарха Месехти 
(датировка: конец XI – начало XII династии)4 и казначея Нехти 
(датировка: XII династия)5, а название сохранилось только на 
внешнем саркофаге женщины по имени Сатхеджхетеп из эль-
Берше (датировка: XII династия)6. Копии со всех этих надписей 
были опубликованы уже в начале XX в.

1905 г. П. Лако сделал синопсис трех источников рассматри-
ваемой главы, получившей номера XVII и XVIII7.

1911 г. Публикация Э. Шассина и Ш. Паланка находок из 
некрополя Асьюта, в т. ч. саркофагов Нехти. В примечаниях к 

1 Так, строки о беременной Исет, родившей сына в Ахбит, встречают-
ся на целительной стеле Несатума (Metternich = MMA 50.85, 168–170; 
датировка: IV в. до н. э.).

2 В описаниях качеств многих земных правителей Египта, олицетво-
рявшихся с Хором, часто встречаются слова о том, что ум, сила и пр. 
были даны каждому из них еще в божественном яйце, до вылупления 
из него сокола.

3 Принятые на русском языке обозначения разделов в данном своде 
(“изречение, заклинание”) не соответствуют характеру изложения.

4 Обозначения в CT II: S1C (= CGC 28118), S2C (= CGC 28119). Ба-
зовая публикация для главы 148: [Lacau 1905, 55–61]. На этих двух сар-
кофагах записано в общей сложности 213 глав, см. [Arquier 2014, 15], 
они стали одними из главных источников данного свода текстов.

5 Обозначения в CT II: S1Chass, S1P, S2P. Внешний саркофаг: S1P 
(= Louvre 11981); при этом задняя часть S1P и фрагмент S1Chass пропа-
ли, первое издание рассматриваемой главы: [Chassinat, Palanque 1911, 
41–45]; внутренний: S2P (= Louvre 11936).

6 Обозначение в CT II: B4C (= CGC 28086). Базовая публикация: 
[Lacau 1905, 56–58].

7 Ранее текст по его изданию был расписан с переводом на немецкий 
язык на карточки для Берлинского словаря [TLA], см. [DZA 50.141.380–
50.141.440].
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выкопировке надписей приведены разночтения по текстам на 
саркофаге Месехти и др.

1938 г. Вышел второй том сводного издания “Текстов сарко-
фагов” А. де Бёка, в котором данная глава получила условный 
порядковый номер 148.

1954 г. Э. Дриотон перевел текст и определил его как произве-
дение, предназначенное для исполнения мистерий8.

1956 г. Под большим влиянием перевода Э. Дриотона миф 
был переведен на русский язык М. Э. Матье9.

1960 г. Дж. Г. Гриффис10 включил перевод на английский язык 
этого рассказа в книгу о Хоре и Сете.

1968 г. С этого года в течение 15 лет на страницах журнала 
египетской археологии в Лондоне выходит несколько статей, по-
священных 148-й главе. Р. О. Фолкнер11 опубликовал свой перевод 
на английский язык, различия в интерпретации начальной фразы 
стали темой небольшой дискуссии. Суть полемики Дж. Г. Гриф-
фиса и Р. О. Фолкнера раскрыта в последовательно вышедших в 
печати статьях: согласно Дж. Г. Гриффис, в первом предложении 
просто констатируется время описываемых событий (“the croco--
dile star trembles”), а Р. О. Фолкнер предполагал прямую связь 
между природным явлением (“the lightning-flash strikes (?)”) и за-
чатием Исет12.

1971 г. Новый комментированный перевод на английский язык 
представлен в статье М. Гилула13.

1983 г. Публикация Р. Х. О’Коннелла: представлены “рекон-
струируемая” надпись, перевод, грамматический анализ и “поэ-
тическая структура” текста.

1984 г. В книгу Я. Ассманна, посвященную верованиям, фор-
мам и нормам благочестия древней цивилизации, включен перевод 

8 См. [Drioton 1954, 61–62]; повтор перевода с расширенными ком-
ментариями см. [Drioton 1957, 270–284].

9 Последнее переиздание см. [Матье 1996, 247–248]. Относить это 
произведение к оригинальным переводам с египетского языка нельзя, 
см. также [ET I, 356, № 3.35.8].

10 См. [Griffiths 1960, 52–53].
11 См. [Faulkner 1968], повтор: [Faulkner 2004, 125–127].
12 См. [Griffiths 1970; Faulkner 1973].
13 См. [Gilula 1971].
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на немецкий язык первой части главы (по CT II, 209d–218a)14. 
Позднее (практически без изменений к работе 1984 г.) вышел 
полный перевод15.

1986 г. Перевод главы на французский язык в книге П. Барге16, 
сопровождается краткими пояснениями.

2004 г. Перевод главы на французский язык с транслитерацией 
текста в работе К. Карье, комментарий отсутствует.

2013 г. Перевод главы на французский язык с транслитерацией 
текста стал частью диссертационного исследования Б. Аркье, по-
священного каирским саркофагам Месехти17. В продолжение ра-
боты была опубликована статья, в которой рассматривалась специ-
фика включения имени владельца в главы “Текстов саркофагов”18.

Название главы “Принятие облика сокола” указывает на рож-
дение Хора, момент “вылупления из яйца” и становления соко-
лом. Мифологическая история хорошо накладывается на обстоя-
тельства междоусобной войны периода распада Египта (ср. упо-
минание о “резне обеих земель”): Хор еще только назван будущим 
правителем, в конце рассказа он витает в небе, вдали от своего 
врага, людей и других богов, он еще не опустился на землю. Сло-
ва о том, что Сет помещен под его сандалии, явно относятся к 
числу наиболее поздних вставок переписчиков, так как по из-
вестному сюжету до наступления этого времени Хор еще должен 
вырасти, выступить в суде богов и пр.

Транслитерация и перевод19

Положение Исет
209c jrt xprw m bjk

Название. Принятие облика сокола.
209d qj sSd snD nTrw

Сцена. Бьет молния (?), боги боятся.
210a rs jst bkA.t(j) Xr mtwt sn=s wsjr

Просыпается Исет, беременная семенем ее брата Усира.

14 См. [Assmann 1984, 157–158].
15 См. [Assmann 2008, 171–174].
16 См. [Barguet 1986, 434–436].
17 См. [Arquier 2013, 172–173].
18 См. [Arquier 2014].
19 Номера параграфов следуют изданию А. де Бёка [CT II, 209–226].
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210b Ts.n sj Hmt wn.t(j)20

Женщина спешно поднялась.
210c jb=s nDm m mtwt sn=s wsjr

Ее сердце услаждено семенем ее брата Усира.

Обращение к богам 
211a Dd=s wjj nTrw

Она говорит: “Эй, боги!
211b–c jnk jst snt wsjr rmt Hr jtw21 wsjr

Я – Исет, сестра Усира, оплакивающая предков (?) Усира,
211c wp Sawt tAwj

пресекшего резню обеих земель,
211d–
212a

jw mtwt=f m-Xnw Xt=j
находится его семя в моем теле,

212b–c Ts.n=s22 jrw nTr m swHt
m sA=j xntj psDt23

а оно сформировало образ бога в яйце, 
в виде моего сына, (который окажется) во главе девятки (бо-
гов):

212d HqA.tj=fj tA pn jwa.tj=fj gb
он будет править этой страной, он унаследует Гебу,

20 См. Wb I, 313.10; HL 5, 667. Иначе в переводе К. Карье “(la femme) 
négligée” [Carrier 2004, 351], следуя значению “widow” у Р. О. Фолкнера 
[Faulkner 1968, 40, 41, n. 3].

21 Оба варианта чтения:  jtw “отцы, предки” и  jt nTrw 
“отец богов”, неудовлетворительны, т.к. речь идет об Усире. Отцы у 
него те же, что и у Исет, а эпитет “отец богов” для Усира не встречается 
ранее 19-й дин. согласно LGG I, 583.

22 Местоимение 3 л. ед. ч. ж. р. употреблено в тексте B4C, учтено в 
[Carrier 2004, 351], но традиционно его игнорируют и переводят в пер-
вом лице как действие самой Исет, хотя знак  в других списках служит 
не местоимением 1 л., а первым иероглифом в слове  .

23 В версии S1C: xntj snwt “(стоящего) впереди братьев и сестер”. 
Возможно, здесь содержится намек на Сета, который считался старшим 
братом Хора. Э. Дриотон полагал, что это слово служит подменой 
pAwtjw “первозданные (боги)” (так он прочитал слово , ср. столбец 
261a), приводя примеры пар (брат и сестра) богов “Шу и Тефнут”, “Геб 
и Нут” [Drioton 1957, 273, n. 5].
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213a–b mdw.tj=fj Hr jt=f smA.tj=fj stx xftj n jt=f wsjr
он вступится за своего отца, он убьет Сета, врага его отца Уси-
ра.

213c mjj nTrw jr=Tn mkwt=f m-Xnw jdt
Придите, боги! Вы сделаете его защиту в материнском чре-
ве.

214a–b rx m jb=Tn nb=Tn js pw 
nTr pn jmj swHt=f
Изведайте вашими сердцами, что ведь это ваш господин, – 
этот бог, который находится в своем яйце,

214c Tfrr jrw24 nb nTrw
чей облик с голубым цветом волос, владыка богов, –

214d aA=sn nfr=sn
а они25 и великие, и прекрасные26, –

215a Hww Swtj xsbD
с бородками на обоих перьях из лазури”.

Диалог Ра-Атума и Исет
215b jhj27 jn ra-jtm sA jb=T Hmt

“Ах, – сказал Ра-Атум, – наберись разума, женщина!

24 Слова tfrr jrw могут служить характеристикой Хора, как и nb nTrw 
“владыка богов” (см. столбец 219b). Ср. построение эпитета wAH(t) jrw 
“смирная, добродушная” [ET X, 28]. В “Лексикон имен и эпитетов бо-
гов” выражения Tfrr jrw и nb nTrw [LGG VII, 411; III, 676–677, n. 171] 
внесены как эпитеты Хора (без учета примера в 219b для nb nTrw), соот-
ветствующие этому переводы: [Barguet 1986, 434; Carrier 2004, 351; 
Arquier 2013, 172]. Иное прочтение: “blue-haired, [befitting] the form of 
the lord of the gods” [O’Connell 1983, 73].

25 Местоимение sn “они” может указывать только на слово nTrw 
“боги”. Однако перечисление качеств богов представляется спорным; 
возможно, до этой фразы пропущен текст. По сюжету должно продол-
жаться описание внешнего вида Хора, что подтверждается последним 
предложением в этом отрывке.

26 В тексте нет противопоставления Хора богам (превосходной сте-
пени сравнения), как это показано у Я. Ассманна: “größer und schöner 
als sie” [Assmann 1984, 158; Assmann 2008, 171].

27 См. Wb I, 117.12. К. Карье предлагает спорное разделение на ча-
стицу jh и глагол j “говорить” [Carrier 2004, 351].
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215c–d
216a

jrx=Tn28 jr=f mj jSst nTr js pw nb jwaw psDt
Ну вы-то откуда знаете, что это бог, владыка и наследник де-
вятки (богов)?

216b jr=Tn r=f m-Xnw swHt
при этом действуете ради него, находящегося в яйце”.

216c <Dd.jn jst>
jnk jst Axt Spst r nTrw
<Сказала Исет:>
“Я – Исет, более просветленная и почтенная, чем (все) боги.

216d–
217e

jw nTr m-Xnw Xt=j tn mtwt wsjr pw
Есть бог в этом моем теле, и это семя Усира!”

28 Употребление местоимения-суффикса 2 л. мн. ч.  “вы” здесь и в 
следующей фразе расценивается как обращение к богам. Различия в 
подходах состоят лишь в том, кто задает вопрос, некая женщина (слово 
Hmt не как обращение, а указание на действующее лицо) [Drioton 1954, 
62], Ра-Атум [O’Connell 1983, 73] или Исет [Faulkner 1968, 42, n. 11]. 
Боги не принимают участия в диалоге, после обращения к Исет в ед. ч. 
в уста Ра-Атума стилистически невыверенно вложено обращение “а вы 
(боги)...”. После вопроса Ра-Атума поставлен ответ Исет, а не богов.

Здесь можно предложить реконструкцию несохранившейся ранней 
версии текста. По контексту использование местоимения 2 л. мн. ч. 
представляется ошибочным (  “вы, (боги)” вместо  “ты, (женщи-
на)”). Либо диалог был сокращен, поэтому обращения к богам и их ре-
плики выпали, либо первое местоимение (  “(да поумнеет) твое 
(сердце, женщина”)) было выправлено, а далее осталось из исходной 
рукописи редкое местоимение 2 л. ед. ч. ж. р.  , которое встречается 
и в “Текстах саркофагов” (CT I, 141d, см. Edel 1955, § 160, bb), и позд-
нее в мифологической рукописи “Гимнов диадемам” (см. в транслите-
рации и переводе на русский язык в ET VIII, 283–284, 293 для строк 
10,4–5; 12,1; 19,5). Тогда это будет диалог между Ра-Атумом и Исет, в 
котором он говорит ей примерно следующее: поумней, женщина, ты-
то откуда знаешь, что это наследник и пр.? А она ему отвечает, что 
будет сообразительнее других богов, и что речь идет о семени Усира. 
После чего дается пояснение, что она скрывала это от богов. В следую-
щем отрывке Исет пересказывает богам слова Ра-Атума, что было бы 
излишним, если бы они были участниками данного диалога. Подобное 
значение местоимения (без пояснения) см. в переводе этого отрывка у 
Я. Ассманна [Assmann 1984, 158; Assmann 2008, 171: “woher weißt du...”, 
“du... machst”].
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217c Dd.jn ra-jtm
Сказал Ра-Атум:

217d–e jwr=T sdx=T Hwnt pw
mss=T jwr=T r nTrw
wnt mtwt wsjr js pw 
“(Значит) ты беременна и ты скрываешь, девица,
что ты собираешься родить, ты беременна, а (утаиваешь) от 
богов, 
что это оказывается семя Усира!

217f jm jw rqw pw smA jt=f 
Да не придет этот противник, убивший его отца,

217g sD=f swHt m-Xnw nxn=s
(иначе) он раздавит яйцо, внутри (которого) ее ребенок!

218a nr r=f wr HkAw
Трепещет перед ним (т. е. Сетом) даже великий магией”.

Объявление Исет
218b sDm nw nTrw jt.jn jst

Dd.n ra-jtm nb Hwt aXmw
“Послушайте это, боги, – сказала Исет, – что
сказал Ра-Атум, владыка Хутахму29.

218c–d wD.n=f n=j mkt sA=j m-Xnw Xt=j tn
Он повелел мне защитить моего сына, что в этом моем 
теле.

218e Ts.n=f Snwt HA=f m-Xnw jdt=j tn
Он поставил свиту вокруг него, (находящегося) в этом моем 
чреве,

219a rx=f jwaw wsjr js pw
т. к. он знает, что это наследник Усира.

219b djj sA bjk jmj Xt=j tn jn ra-jtm
Дана защита соколу, (который) в этом моем теле, Ра-
Атумом”.

29 Буквально: дом с (божественными) изображениями (= статуя-
ми).
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Обращение30 к неродившемуся Хору
219b–d nb nTrw m prj Hr tA dj=j n=k jAw

Владыка богов, давай, выходи на землю! Я воздам тебе хва-
лу.

219e–f Sms Tw Smsw jt=k wsjr
jr=j rn=k
Станут служить тебе служащие твоему отцу Усиру.
Я сделаю твое имя.

220a pH.n=k31 Axt swAt Hr snbw(t) Hwt jmn rn
Ты добрался до горизонта, минуя стены дома скрытого име-
нем32.

220b prj pHtj m-Xnw jwf=j
Уходит сила из моей плоти,

220c pH.n At m-Xnw jwf=j
наступило (положенное) время в моей плоти,

220d–e pH.n At ks=f sqdd jAxw
наступило время его силы, достигающей (?) (букв. доплы-
вающей до) света.

30 Согласно Э. Дриотону [Drioton 1954, 62; Drioton 1957, 277], это 
слова Атума (так, не “Ра-Атум”), при этом эпитет nb nTrw “владыка бо-
гов” (219b) он относил к Хору, как обращение, что можно подтвердить 
интерпретацией столбца 214c (см. выше). Во всех других переводах 
эпитет nb nTrw отнесен к Ра-Атуму.

Следует обратить внимание, что по стилистике сначала требовалось 
ввести лицо, к которому идет обращение, и лишь потом отдавать указа-
ние. Таким образом, косвенно можно определить, что эпитет “владыка 
богов” не должен относиться к Ра-Атуму. Ср. стелу MMA 50.85, 3, 45, 
58–59: mtwt... prj Hr tA “яд... выйди на землю!”. 

31 П. Лако начал с этой фразы раздел XVIII [Lacau 1905, 59].
Об использовании формы sDm.n=f для выражения будущего времени 

см. [Gilula 1971, 18, n. 28]. Возможно, Исет представляет себе, что она 
сделает, когда это уже произойдет.

32 Эпитет “скрытый именем / скрытый своим именем” указывал на 
разных богов, часто относился к Амону и Усиру, а к Тоту – крайне 
спорно, и требует подтверждения на примере, такое объяснение дала 
М. Э. Матье [Матье 1956, 99, прим. 6]: краткие примечания, в отличие 
от перевода, не были переняты у Э. Дриотона. Здесь имеется в виду 
солнечное божество, см. [LGG I, 343].
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221a–b jr.n=f st / wAt=f Ds=f
Hms m xntj nTrw m Snwt wHa <m> xrp
Он сам сделал свое место / проделал свой путь,
усевшись во главе богов в свите Уха33, <как> руководи-
тель34.

221c–d bjk sA=j Hr Hms (j)r=k m tA pn n jt=k wsjr
Сокол, сын мой Хор, садись же в этой стране твоего отца 
Усира 

221e m rn=k pw n bjk Hr(j) snbw(t) Hwt jmn rn
в этом твоем имени “Сокол над стенами дома скрытого име-
нем”.

221f–
222a

dbH=j wnn kt35 m Smsw ra-Axt(j)
m HAt wjA pAt nHH Dt
Я прошу, чтобы другой (т. е. Сет) был среди служащих Ра-
Ахти 
на носу самой первой барки навечно”.

222b hAj jst m wHa jn Hr
Исет спустилась к Уха, принесшему36 Хора.

222c dbH.n jst wnn=f m wHa m sSmw nHH
Исет испросила, чтобы он стал, как37 Уха, управляющим веч-
ности.

Появление Хора
222d mAj (j)r=Tn Hr nTrw

Посмотрите же вы на Хора, боги:

33 Одно из имен Усира (?), ср. [LGG I, 515 –516].
34 Слово xrp употреблено только в одной версии (см. S1C).
35 Написание kt “другой” (вместо kjj) следует считать верным, ис-

правление на местоимение =k {t}, указывающее на Хора, ошибочно, 
так у нескольких авторов, см. [Barguet 1986, 435; Carrier 2004, 351–352; 
Assmann 2008, 173; Arquier 2013, 173]. Изображения и описания Сета, 
стоящего на носу солнечной барки, были традиционны. Возможной це-
лью Исет было отдалить своего брата от сына.

36 Неизвестная сюжетная линия. 
37 Полагаю, что предлог m дважды используется в значении “как, в 

качестве”, схоже в [Arquier 2013, 173]. Слово “Уха” используется как 
личное имя (эпитет), поэтому перевод “in the WHa (as ruler)” [O’Connell 
1983, 75] является спорным.
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222e–
223a

jnk Hr bjk aA Hr(j) snbw(t) Hwt jmn rn
“Я — Хор, великий сокол над стенами дома скрытого име-
нем!

223b–c pH.n aXt=j Axt swA.n=j nTrw nwt
Мой полет достиг горизонта, я миновал богов неба.

223d sxntj=j st=j r pAwtjw
Я установил свое место впереди первозданных.

223e n pH.n jAAw38 aXt=j tpt
Не может соперник (?) настигнуть <меня в> моем первом по-
лете.

224a wAj st=j r stx xftj n jt=j wsjr
Далеко мое место от Сета, врага моего отца Усира.

224b jn.n=j wAwt nHH n anDw
Я прошел дороги вечности к солнечному свету,

224c–d Tnj {=j} m aXt=j
поднимаясь в своем полете.

224e nn nTr jr jr.t.n=j
Нет бога, делающего сделанное мною.

224f Ad=j r xftj n jt=j wsjr
Я разъярен против врага моего отца Усира,

224g djj Xr Tbwt=j
помещенного под мои сандалии,

225a m rn=j pw n Admw
в этом моем имени воинствующего.

225b jnk Hr ms n jst jrjj mkwt=f m-Xnw swHt
Я – Хор, рожденный Исет, тот, кому сделали защиту в яйце.

225c–d n Ad wj hh n rA=tn
Не достанет меня пламя из ваших уст.

225e n pH.n wj Dd.t=Tn r=j
Не доберется до меня сказанное вами против меня.

225f jnk Hr wAj st=j r rmT nTrw
Я – Хор! Далеко мое место от людей и богов.

226a jnk Hr sA wsjr
Я – Хор, сын Усира”.

38 Значение спорное, см. [LGG I, 96].
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Рецензія: Секерська О. П. освіта в державах Стародавнього 
Сходу (ІІІ–ІІ тис. до н. е.). Навчальний посібник. Ізмаїл: Ір-
біс, 2018. 96 с.

Навчальний посібник, підготований О. П. Секерською, при-
свячений темі, яка стисло висвітлена як у сучасній українській 
науковій літературі, так і в спеціальних курсах, які викладаються 

у вищих навчаль-
них закладах гума-
нітарного профілю 
нашої країни. А 
саме освіті в держа-
вах класичного Ста-
родавнього Сходу – 
Єгипті, Шумері, Ва-
вилоні, Ассирії та 
Хетському царстві. 
Ця тема торкається 
початку самого іс-
нування цивілізова-
ного світу, оскільки 
саме в державних 
утвореннях старо-
давнього Близького 
Сходу  зародилася 
писемність, яка є од-
нією з обов’язкових 
ознак   цивілізації. 
Ранні системи пи-
семності сформува-
лися на базі пікто-
графічних знакових 
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систем, які мешканці долин великих рік Близького Сходу вико-
ристовували первинно для господарських потреб вже у IV тися-
чолітті до н. е. При цьому в різних культурах шляхи розвитку 
писемності відрізнялися і залежали, певною мірою, від чинни-
ків зовнішнього середовища. Так, у долині Нілу постала цивілі-
зація Стародавнього Єгипту, сформувалася ієрогліфічна система 
письма, однією з ознак якої була наявність потужного ідеогра-
фічного компонента, який виходив із можливостей візуального 
коду зображення як знакової системи [Baines 2007; Writing 2013, 
213–238; Graff 2017, 221–232]. Єгиптяни фактично від початку 
створення держави мали можливості наносити ієрогліфічні на-
писи на монументальні кам’яні споруди, бо мали великі запаси 
каменю різних порід. Винайдення в III тис. до н. е. матеріалу для 
письма рослинного походження – папірусу – відкрило додаткові 
можливості для письмової фіксації різноманітної інформації як 
господарського, так і релігійного змісту. До того ж, поява папіру-
су дала змогу розвинути і саму систему письма – протягом Ста-
рого царства з’являється ієратика – скоропис ієрогліфічних зна-
ків, чудово адаптований до цього матеріалу.

Іншим шляхом розвивалася система письма в південній Месо-
потамії, де сформувалася шумерська цивілізація. Тут не було ані 
покладів каменю, ані рослин, з яких можна було б виготовити 
матеріал для письма на кшталт папірусу. Проте на берегах Тигру 
та Євфрату було вдосталь алювіальної глини, яку можна було ви-
користовувати не тільки як матеріал для будівництва, але і як ма-
теріал для письма. Специфіка глини, як матеріалу, не давала змо-
ги розробити складну образну писемність, на кшталт ієрогліфіки, 
а тільки більш придатну для швидкого нанесення та абстрактно-
символьну систему. Таким видом письма став клинопис, в основі 
своїй логографічний [Writing 2013, 65–74]1. Розроблена в Шумері 
клинописна писемність виявилася вдалою і знайшла подальший 
розвиток та вдосконалення в інших, більш пізніх державах Ста-
родавнього Близького Сходу – Аккадському царстві, Вавилоні, 

1 Попри те, що логографічне письмо шумерів має суттєві відміннос-
ті від єгипетської ієрогліфіки, в основі обох систем покладено систему 
знакової (ідеографічної) передачі морфем [Петровский 1975; Канева 
2006].
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Ассирії, Еламі, Хетському царстві, Ахеменідському Ірані тощо. 
В середині ІІ тис. до н. е. аккадська клинописна мова стає lingua 
franca для країн Передньої Азії, нею ведеться міждержавне ди-
пломатичне листування [Edzard 2018, 321–338].

Обидві стародавні системи письма, ієрогліфіка та клинопис, 
відрізнялися значною складністю, яка зумовлювала необхідність 
у професійній підготовці фахових писців. Власне, тут бере по-
чаток шкільна та вища освіта, як така, оскільки саме в держа-
вах Стародавнього Сходу з’являються перші подібні осередки. 
Процес навчання у школах Стародавнього Сходу був довгим і 
надзвичайно складним. Втім, по завершенню учень зазвичай 
обіймав високу посаду і мав усі шанси зробити непогану кар’єру. 
Професія писців мала надзвичайно високу соціальну престиж-
ність, існував навіть культ книжності, що не дивно, оскільки 
школи зазвичай функціонували при храмах. В очах пересічних 
мешканців давньосхідних держав письмо набувало сакрального 
значення, а освіченість сприймалася як надзвичайна якість лю-
дини, дар богів (єгиптяни прямо називали ієрогліфи mdw-nTr.w 
“письменами богів”, відповідно, той, хто вмів їх читати та писа-
ти, в очах безписемних сучасників знав мову богів). Кількість 
грамотних людей, тобто тих, хто пройшов багаторічне навчання 
у відповідних школах, була дуже незначною. У часи розквіту ци-
вілізацій Близького Сходу вона ледь сягала 20 %, а отже освіта 
була прерогативою еліти, і аж ніяк не широких мас. Це, однак, не 
заперечує факту, що саме на Стародавньому Сході бере початок 
система державної освіти (храми тоді були невід’ємною части-
ною державної системи).

Отже, рецензований посібник О. П. Секерської “Освіта в дер-
жавах Стародавнього Сходу (ІІІ–ІІ тис. до н. е.)” за змістом має 
узгоджену та логічну структуру. Він складається з передмови, 
двох частин (перша є викладенням матеріалу, а друга – хрестома-
тією), методичних рекомендацій та програми до семінарських за-
нять, завдань для самоконтролю, словника термінів імен та назв, 
а також списку рекомендованої літератури. Відзначимо також 
наявність кольорових вкладок з ілюстративним матеріалом, який 
містить 10 малюнків (на жаль, цей додаток на знайшов відобра-
ження у змісті, проте в тексті посилання на малюнки присутні). 
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Навчальний спеціальний курс, до якого укладено цей посібник, 
орієнтовано на студентів гуманітарного профілю напряму “істо-
рія” та “педагогіка”.

Викладення матеріалу посібника згруповано навколо освіти в 
п’яти державах Стародавнього Сходу: Єгипті, Шумері, Вавилоні, 
Ассирії та Хетському царстві. У першій частині (стор. 11–50) при-
ділено увагу таким складовим системи освіти, як структура на-
вчальних закладів; матеріальна складова (писемне приладдя); 
перелік та огляд доволі різноманітних предметів, які виклада-
лися, методика викладання та виховання; вік, коли учнів прийма-
ли до шкіл, і тривалість навчання; гендерні та соціальні вимоги 
до учнів; подальше кар’єрне зростання учнів після закінчення 
навчання тощо. Весь цей матеріал викладено на базі залучення 
даних автентичних джерел, письмових та образотворчих, а також 
даних археології, що дає цілісну історичну картину.

Текстова частина викладена в доступній і водночас інформа-
тивній формі, що робить цей навчальний посібник корисним не 
тільки для студентів, але й фахівців низки гуманітарних дисци-
плін і тих, хто цікавиться історією Стародавнього світу. Загалом, 
доволі складний давньосхідний матеріал у посібнику розглянуто 
на цілком адекватному рівні. У тексті присутні лише незначні 
термінологічні огріхи. Наприклад, на стор. 16 стосовно давньо-
єгипетської храмової освіти авторка пише: «У школах для жер-
ців, окрім знань по загальним предметам, давали релігійну осві-
ту, навчали астрономії та медицині. Крім звичайних приміщень, 
тут існували приміщення для бібліотеки, де зберігалися релігійні 
та наукові тексти, та спеціальні зали переписування папірусів, їх 
називали “будинки життя”». Насправді функції та значення “бу-
динків життя” (єг. pr-anx) були набагато більш комплексними та 
важливішими, ніж звичайна бібліотека при школі для жерців. 
“Будинки життя” були інституціями, що існували в межах храмо-
вих комплексів, функцією яких вже з І династії було збереження 
культурної та релігійної традиції та пам’яті. Писці “будинків жит-
тя” вважалися найбільш компетентними, вченими та обізнаними, 
це була еліта серед писців [Gardiner 1938, 157–180; Nordh 1996; 
Коростовцев 2001, 79 и сл.; Лаврентьева 2017, 54–74]. Натомість, 
звичайні храмові бібліотеки, до яких могли мати доступ учні, 
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називалися інакше, єг. pr-mDAt “дім книг” та pr-sS “дім писань”, 
і окремі приміщення [Коростовцев 2001, 74–78]2. Далі, на стор. 17 
посібника зазначається: “В огорожі Рамессеума, в Танаїсі, в Дейр-
ель-Медині та в інших святилищах знайдені фрагменти кераміки 
із шкільними вправами”. Власне, до “святилищ” із наведених назв 
можна якоюсь мірою віднести лише Рамессеум – заупокійний 
храм Рамсеса ІІ в Західних Фівах. Місто Таніс (у тексті помилко-
во “Танаїс”) (суч. Сан-ель-Хагар, єг. ©ant) – столиця ХІХ ниж-
ньоєгипетського нома, але не святилище. Нарешті, Дейр ель-Ме-
дина (єг. c.t mAa.t “Місце істини”) – це також не святилище, а 
спеціальне поселення майстрів у Західних Фівах, які за доби Но-
вого царства займалися оформленням фараонівських гробниць у 
Долині царів. Втім, попри окремі термінологічні недоліки, ви-
кладений у першій частині праці матеріал заслуговує на високу 
оцінку з точки зору інформативності та змістовності й цілком ви-
конує свою навчальну функцію.

У другій частині посібника (стор. 51–75) надано хрестоматію 
давньосхідних текстів українською мовою, дотичних до теми. 
Переклади надані за країнами походження: Єгипет, Шумер, Ва-
вилон, Ассирія, Хетська держава. Щодо підбору джерел, жодних 
заперечень немає, залучені всі необхідні тексти, які дозволяють 
студенту розкрити тему освіти на Стародавньому Сході мовою ав-
тентичних джерел. Крім того, переклади текстів супроводжуються 
стислим, але інформативним та коректним описом і характерис-
тикою самих джерел, що дає змогу глибше і точніше зрозуміти 
їхній зміст. Єдине, на що б ми звернули увагу, це відсутність по-
силань на літературу, звідки було взято ті чи інші переклади, та 
даних про перекладачів з оригінальних текстів. Втім, можливо, 
це компенсується наявним списком російськомовних спеціалізо-
ваних хрестоматій та російськомовної і перекладної фахової лі-
тератури наприкінці посібника (стор. 92–94).

Методологічна частина посібника (стор. 76–82) зроблена на 
високому рівні й показує добру продуманість та спланованість 
навчального курсу, для якого був підготовлений рецензований 
посібник. Позитивним і важливим є наявність словника назв, 
імен та термінів (стор. 83–91). Водночас, можна було б побажати 

2 Див. докладніше: [Hagen 2018, 71ff].
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побачити в довіднику ще й таку сучасну ознаку, як список елек-
тронних посилань на сайти та веб-ресурси, які присвячені тема-
тиці Стародавнього Сходу і, зокрема, містять фотографії та описи 
єгипетських, месопотамських та анатолійських артефактів та ар-
хеологічних об’єктів. Втім, це побажання може бути цілком реа-
лізовано в межах безпосереднього викладення спецкурсу з 
урахуванням мінливості електронного медійно-інформаційного 
середовища.

Отже, рецензований навчальний посібник О. П. Секерської є, 
на наш погляд, вдалим. Проте він є доволі рідкісним зверненням 
на рівні спеціального курсу до тематики Стародавнього Сходу. 
Такий аспект, як процес освіти та виховання, був головним фак-
тором продовження життєдіяльності цих цивілізацій протягом 
трьох тисячоліть, а отже цей досвід залишається важливим і для 
сьогодення. Можна тільки побажати вдалого викладання цього 
цікавого курсу і надалі та впровадження подібних спеціальних 
курсів, орієнтованих на історію Стародавнього Сходу, в навчаль-
ний процес в українських вищих навчальних закладах педагогіч-
ного та історичного профілю.
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Хроніка

Українсько-румунський науковий проект
‘Ancient Eastern Artifacts and other Oriental Items

in Public and Private Collections of Romania and Ukraine
(19th – first half of the 20th century)’ (2018–2019 рр.)

У 2018–2019 рр. Інститутом сходознавства ім. А. Ю. Крим�
ського НАНУ та Інститутом історії ім. Н. Йорга Румунської ака�
демії проводилася робота над спільним науково-дослідницьким 
проектом “Ancient Eastern artifacts and other Oriental items in pub��
lic and private collections of Romania and Ukraine (19th – first half of 
the 20th century)” (“Давньосхідні артефакти та інші східні об’єкти 
в державних і приватних колекціях Румунії та України (XIX – 
перша половина ХХ ст.)”). 29 жовтня – 17 листопада 2018 р. нау�
кові співробітники Інституту сходознавства М. О. Тарасенко та 
Г. В. Вертієнко перебували у науковому відрядженні у м. Буха�
рест (Румунія) на запрошення румунських колег у межах цього 
проекту. За час відрядження було оглянуто низку колекцій дакій-�
ських та давньосхідних старожитностей, зокрема єгипетських, у 
Національному музеї колекцій мистецтва, Національному музеї 
історії Румунії, Музеї Г. Сервені та фондах Інституту археології 
Румунської академії, де зберігається колекція колишнього Націо�
нального музею старожитностей (1864–1956). Дослідники опра�
цювали низку східних манускриптів у Відділі рукописів та ста�
родруків Бібліотеки Румунської академії. Г. В. Вертієнко скон�
центрувала увагу на іранських рукописах, зокрема на рукописі 
“Шагнаме” Фірдоусі Ms. Or. 333 (XVIII ст.). М. О. Тарасенко до�
слідив фрагмент папірусу давньоєгипетської Книги мертвих 
XVIII династії, щодо якого було досягнуто домовленість про 
його переклад та подальшу публікацію. За тематикою проекту 
було опрацьовано наукову літературу в бібліотеках Румунської 
академії, Інституту історії ім. Н. Йорга, а також опрацьовані до�
тичні документи в Національному архіві Румунії. Г. В. Вертієн�
ко мала можливість працювати з іраністичною літературою в 
бібліотеці Інституту історії релігії Румунської академії, який, 
поміж іншого, досліджує й східні релігії. Було досягнуто домов�
леність про майбутню співпрацю та обмін літературою між цим 
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науковим закладом і Інститутом сходознавства. Керівництво Ін�
ституту історії релігії подарувало бібліотеці Інституту сходо�
знавства свої видання.

У межах зазначеного проекту до м. Києва було запрошено на�
укового співробітника Інституту досліджень Південно-Східної 
Європи Румунської академії Іоану Феодоров, яка перебувала у 
столиці України в період 21–28 червня 2018 р. Дослідниця висту�
пила з доповіддю на ХXІІ Сходознавчих читаннях А. Кримсько�
го (Інститут сходознавства, 22–23 червня 2018 р.) про стан 
досліджень арабо-християнської рукописної спадщини в євро�
пейських наукових та освітніх центрах. Хоча за основним фахом 
І. Феодоров є філологом-арабістом, її наукові інтереси охоплю�
ють широку культурологічну тематику – зокрема, вона є редакто�
ром багатотомного каталогу румунських артефактів, наявних 
поза межами Румунії, один із випусків якого присвячений румун�
ській культурній спадщині в Україні1.

Своєю чергою, науковий співробітник Інституту сходознав�
ства Ю. І. Петрова перебувала у відрядженні до м. Бухарест у 
період 13–26 жовтня 2018 р. Під час відрядження було опрацьо�
вано низку арабських (передусім арабо-християнських) рукопи�
сів, які зберігаються у Бібліотеці Румунської академії, а також 
арабо-християнські стародруки у Синодальній бібліотеці Ру�
мунської Патріархії, з метою подальшої підготовки їхніх науко�
вих описів.

2–6 вересня 2019 р. у м. Бухарест відбувся 12-й Міжнародний 
конгрес із досліджень Південно-Східної Європи (12th International 
Congress of South-East European Studies). Організаторами цього 
масштабного наукового заходу, який проводиться раз на чотири 
роки, є Румунський Національний комітет досліджень Південно-
Східної Європи Румунської академії та Міжнародна асоціація 
досліджень Південно-Східної Європи. Цього року у Конгресі 
взяли участь понад 400 осіб із 30-ти країн. Роботу було орга-
нізовано за 35-ма секціями; у тому числі відбулося засідання 
секції, присвяченої зв’язкам країн Південно-Східної Європи зі 

1 Cândea, Virgil. Mărturii româneşti peste hotare: creaţii româneşti şi iz�
voare despre români în colecţii din străinătate. Vol. 6. Partea 1: Ucraina – 
Vatican / ed. coord. Ioana Feodorov şi Andrei Timotin. Bucureşti, 2016.
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Східним Середземномор’ям. Ця тематика об’єднала науковців із 
низки країн (Італія, Кіпр, Ліван, Румунія, Німеччина, Україна, 
Сербія, Туреччина, Франція, Росія), інтереси яких пов’язані з іс�
торією та культурною спадщиною християнських та мусульман�
ських спільнот Близького Сходу. Ю. І. Петрова виступила на цій 
секції з доповіддю про зібрання арабських рукописів у фондах 
Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вер-�
надського, розповівши про історію формування й дослідження 
колекції, представивши детальний огляд її християнської складо�
вої та окресливши перспективи подальшого дослідження. Робота 
над цією тематикою проводиться як у межах спільного з румун�
ськими колегами проекту, так і в руслі планових досліджень Ін�
ституту сходознавства з виявлення, ідентифікації, опису, катало�
гізації, публікації та перекладу пам’яток Сходу, що зберігаються 
в українських архівних, бібліотечних та музейних фондах.

Г. В. Вертієнко, Ю. І. Петрова, М. О. Тарасенко 

Міжнародне наукове співробітництво
Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського

НАН України в галузі єгиптології (2018–2019 рр.)
У рамках діяльності Міжнародного наукового проекту “The 

Gate of the Priests. Bab el-Gasus Project: Funeral Pragmatics of the 
Ancient Egyptian (Religious) Elite in the Third Intermediate Period” 
(Centre of Classical and Humanistic Studies, Faculdade de Letras 
da Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal) та планових тем 
Відділу Близького та Середнього Сходу Інституту сходознавства 
ім. А. Ю. Кримського НАН України “Східні рукописи та артефак-�
ти в архівних та музейних фондах Східної Європи” та “Східні 
артефакти в публічних і приватних колекціях України” протягом 
2018–2019 рр. було організовано та проведено низку заходів.

14–21 червня 2018 р. відбулася науково-дослідницька поїздка 
єгиптологів професора А. Нівинського (Prof. Dr. hab. Andrzej Ni��
wiński, University of Warsaw, Poland) та Н. В. Лаврентьєвої (Дер�
жавний музей образотворчих мистецтв ім. О. С. Пушкіна, Мо�
сква) до Києва та Одеси. Протягом цього візиту були досліджені 
давньоєгипетські саркофаги Третього перехідного періоду в фон�
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дах Національного Києво-Печерського історико-культурного за�
повідника (НКПІКЗ) та Одеського археологічного музею НАН 
України (ОАМ) з метою підготовки сумісної монографії та ката�
логу «Bāb el-Gusūs, “Russian” Lot VI» («Баб ель-Гусус, “росій-�
ський” лот VI»).

15 червня 2018 р. в Національному Києво-Печерському істо-
рико-культурному заповіднику (м. Київ) була прочитана відкрита 
лекція проф. А. Нівинського “At the door of a sensational discovery: 
the archaeological works of the Cliff Mission at Deir el-Bahari 1999–
2015” (“На порозі сенсаційного відкриття: археологічні роботи 
Скельної експедиції у Дейр ель-Бахарі, 1999–2015 рр.”)2.

19 травня 2018 р. в Одеському національному університеті 
ім. І. І. Мечникова були прочитані відкриті лекції проф. А. Ні�
винського “The most beautiful coffins in the history. Theban coffins 
of the 21–22 Dynasties” (“Найкрасивіші саркофаги в історії. Фі-�
ванські саркофаги періоду XXI–XXII династій”) та старшого нау-
кового співробітника Інституту сходознавства М. О. Тарасенка 
“Пам’ятки ХХІ династії в музеях України”. Остання була присвя-�
чена огляду та музейній історії датованих ХХІ династією (1069–
945 рр. до н. е.) давньоєгипетських старожитностей, які збері-�
гаються в чотирьох музеях України – Одеському археологічному 

2 https://bit.ly/2ro84Cr

Дослідження саркофага в Одеському археологічному музеї НАН України, 
червень 2018 р. На фото М. О. Тарасенко та А. Нівинський
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музеї НАН України, Національному Києво-Печерському істори-
ко-культурному заповіднику, Львівському музеї історії релігії та 
Музеї східного мистецтва у Золочівському замку.

* * *
1 липня – 30 вересня 2018 р. за Грантом програми Німецької 

служби академічних обмінів (DAAD, ‘Research Stays for University 
Academics and Scientists, 2018’) старший науковий співробітник 
Інституту сходознавства М. О. Тарасенко здійснив тримісячну 
поїздку для стажування в Інституті єгиптології Вільного універ�
ситету м. Берлін, Німеччина (Freie Universität Berlin, Fachbereich 
Geschichts� und Kulturwissenschaften, Ägyptologisches Seminar) за 
проектом “Ancient Egyptian Funerary Statuettes (shabtis) in the 
Odessa Archaeological Museum” (“Давньоєгипетські поховальні 
статуетки (ушебті) в Одеському археологічному музеї”). Керів-�
ником з боку приймаючої сторони виступив професор Й. Кахль 
(Univ. Prof. Dr. Jochem Kahl).

* * *
23–26 жовтня 2018 р. співробітники Інституту сходознавства 

М. О. Тарасенко та Г. В. Вертієнко здійснили наукове відряджен�
ня до м. Афіни, протягом якого 24 жовтня 2018 р. в Культурному 
центрі при Посольстві України в Грецькій республіці в Афінах 
була прочитана відкрита лекція М. О. Тарасенка “The Double 
Lion (Rwty) Scene in the Egyptian Book of the Dead” (“Сцена з по-�
двійним левом (Rwty) в єгипетській Книзі мертвих”)3. Захід було 
організовано Інститутом сходознавства ім. А. Ю. Кримського 
НАН України та Грецьким інститутом єгиптології (Hellenic Insti��
tute of Egyptology). Протягом цього заходу було затверджено Ме�
морандум про співробітництво між Грецьким інститутом єгипто�
логії та Інститутом сходознавства, що був підписаний Директор�
кою Грецького інституту єгиптології, професором А. Маравелією 
(Prof. Dr. Dr. Alicia Maravelia) та Директором Інституту сходо�
знавства НАН України О. В. Богомоловим. Меморандум передба�
чає подальше поглиблене співробітництво між закладами, орга�
нізацію сумісних наукових та освітніх проектів, проведення лек�
цій, академічний обмін тощо.

3 https://bit.ly/2Lz8zQX ; https://bit.ly/2LvmEic
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* * *
На запрошення та за підтримки Центру з вивчення Стародав�

нього Єгипту “Мехен” (Studiecentrum voor het Oude Egypte “Me��
hen”, Leiden) 28 квітня 2019 р. в Музеї Стародавнього Сходу 
(Rijksmuseum van Oudheden) в Лейдені (Королівство Нідерланди) 
науковий співробітник Інституту сходознавства М. О. Тарасенко 
виступив із двома лекціями, присвяченими єгипетським колек�
ціям у музеях України: “The Book of the Dead in Ukraine” (“Книга 
мертвих в Україні”) та “The 21st Dynasty Egyptian objects in the 
museums of Ukraine” (“Пам’ятки XXI династії в музеях України”). 
Наступного дня, 29 квітня 2019 р. в рамках “Book of the Dead 
Workshop” (“Семінару з Книги мертвих”) М. О. Тарасенко прочи-�
тав студентам-єгиптологам Лейденського університету (University 
of Leiden) лекцію “Studies on the vignettes from Chapter 17 of the 
Book of the Dead: iconography and typology of the ‘double lion’ 
scene” (“Студії з віньєток 17-ї глави Книги мертвих: іконографія 
та типологія сцени з подвійним левом”)4.

* * *
7 травня 2019 р. на кафедрі археології Єгипту та Нубії (Zakład 

Archeologii Egiptu i Nubii) в Інституті археології Варшавського 
університету співробітник Інституту сходознавства М. О. Тара�
сенко прочитав лекцію “The 21st Dynasty objects in the museums 
of Ukraine” (“Пам’ятки ХХІ династії в музеях України”)5. Лекція 
була організована в рамках візиту М. О. Тарасенка до Польщі на 
запрошення проф. А. Нівинського (Prof. Dr. hab. Andrzej Niwiński, 
University of Warsaw, Poland) з метою ознайомлення з давньоєги�
петськими пам’ятниками Третього перехідного періоду в музей�
них зібраннях Польщі (Варшава, Краків, Познань).

* * *
12–22 червня 2019 р. Київ відвідав єгиптолог, професор Буха�

рестського університету М. Чіхо (Prof. Dr. Miron Ciho, University 
of Bucharest, Romania). На меті візиту було ознайомлення з єги�
петськими колекціями музеїв Києва та обговорення можливостей 
наукового співробітництва між українськими та румунськими 

4 https://bit.ly/2Lyf8TO
5 https://bit.ly/2Lyf8TO
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науковцями в галузях дисциплін про Стародавній Cхід. Органі-�
затором візиту проф. М. Чіхо в Україну виступив співробітник 
Інституту сходознавства М. О. Тарасенко.

* * *
У рамках діючого Меморандуму про співробітництво між Ін�

ститутом сходознавства та Грецьким Інститутом єгиптології 
(Афіни), 30 вересня – 2 жовтня 2019 р. в Києві відбувся цикл від�
критих лекцій директорки Грецького Інституту єгиптології про�
фесора А. Маравелії (Prof. Dr. Dr. Alicia Maravelia, Athens, Greece). 
Організатором і модератором візиту та лекцій А. Маравелії був 
співробітник Інституту сходознавства М. О. Тарасенко. 30 верес�
ня 2019 р. на Історичному факультеті Київського Національного 
університету імені Тараса Шевченка були прочитані лекції “An-�
cient Egyptian Astronomy: from the Heliacal rising of Sirius and the 
Decans to orientation of monuments” (“Давньоєгипетська астроно-�
мія: від геліакального сходу Сіріуса та Деканів до орієнтації па-
м’яток”) та “An Introduction to Ancient Egyptian Mathematics” 
(“Вступ до давньоєгипетської математики”). 

Лекція А. Маравелії в Інституті сходознавства
ім. А. Ю. Кримського НАН України
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1 жовтня 2019 р. в Інституті сходознавства була наступна лек�
ція “Egyptian Collections in Hellas: National Archaeological Museum 
of Athens and the Benaki Museum” (“Єгипетські колекції в Греції: 
Національний археологічний музей в Афінах та Музей Бенакі”). 
2 жовтня 2019 р. в Національному Києво-Печерському історико-
культурному заповіднику була прочитана лекція “Mummification 
in Ancient Egypt and the Mummy Project of the Hellenic Institute of 
Egyptology” (“Муміфікація у Стародавньому Єгипті та Проект 
по дослідженню мумій Грецького інституту єгиптології”).

Г. В. Вертієнко, О. Ю. Заплетнюк, М. О. Тарасенко 

Східна тематика на Щорічній
науково-практичній конференції

Національного музею історії України
(Київ, 28–29 листопада 2019 р.)

29 листопада 2019 р. у Музеї історичних коштовностей Украї�
ни (МІКУ) (філіалі Національного музею історії України (НМІУ)) 
відбулася щорічна конференція6, присвячена історії ювелірного 
мистецтва. Доповіді, оголошені на конференції, були присвячені 
різним періодам від давнини до сучасності.

У п’яти доповідях розглядалися різні аспекти культури скіфів 
та інших іранських народів давнини. У доповіді Г. В. Вертієнко 
(Інститут сходознавства НАН України) було проаналізовано авес�
тійську термінологію позначення коштовних металів та контекст, 
в якому вона вживається. Міфологічну складову цієї термінології 
можливо порівняти з ритуальними реаліями скіфів, зокрема з об�
рядом поховання володарів у золотому одязі (концепт “золотих 
людей”), традицією оздоблення золотом зброї, посуду, кінської 
збруї.

Скіфська традиція прикрашання золотими нашивними плас�
тинками одягу була розглянута в інших доповідях. О. В. Ліфан�
тій (НМІУ) присвятила свою доповідь розгляду ключових пи�
тань класифікації нашивних пластинок (аплікацій), що є базовою 
основою для будь-якого подальшого їхнього дослідження.

Л. С. Клочко (МІКУ) розглянула фантастичні образи (грифони, 
рогаті та крилаті хижаки і сфінкси), зображення яких прикрашали 

6 https://bit.ly/2P0koSe
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одяг із комплексів двох поховань початку IV ст. до н. е. з Бердян-�
ського кургану (Північне Приазов’я).

Доповідь Є. О. Величко та Ю. Б. Полідовича (МІКУ) була при�
свячена фантастичному образу крилатого кабана, зображення яко�
го відомі за нашивними пластинками другої половини V – першої 
половини IV ст. до н. е. Художній образ такої істоти зародився в 
деяких грецьких містах узбережжя Малої Азії та прилеглих ост�
ровів наприкінці VI ст. до н. е., коли ця територія увійшла до 
сфери впливу Ахеменідської держави. Міфологічна складова об�
разу, вірогідно, співвідноситься з образом авестійського Вере�
трагни у подобі вепра, що летить.

Ю. О. Білан (МІКУ) проінформував про золоті зооморфні 
пластинки, що походять з розкопок Л. П. Крилової скіфських 
курганів на Криворіжжі, а також ознайомив із головними факта�
ми життя дослідниці.

Одна доповідь була присвячена єгипетській тематиці. Студент�
ка історичного факультету Київського національного університе�
ту імені Тараса Шевченка Н. М. Бондаренко виголосила доповідь, 
присвячену відкриттю Великого Єгипетського музею в Каїрі та 
задіяним при його створенні новаторським ідеям, які можуть бути 
корисними для зберігання та формування майбутніх експозицій 
єгипетських старожитностей у музеях України.

Одразу кілька інформаційних повідомлень було об’єднано в 
одній великій доповіді, присвяченій історії перснів, співавторами 
якої були С. А. Березова, Є. О. Величко, Н. І. Малюк, Т. М. Савчен�
ко та Ю. Б. Полідович. Приводом для підготовки такої доповіді 
стала виставка “Персні. Тисячолітні історії звичних речей”, що 

Персні з колекції Музею історичних коштовностей України.
© МІКУ; фото Д. В. Клочко
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проходить у МІКУ. Серед представлених у доповіді 51 персня 
найдавнішими були скіфські IV ст. до н. е., з яких один на щитку 
має зображення лева і барана, що, можливо, втілює одну з версій 
міфологеми фарну. Візантійські персні, з одного боку, були пред�
ставлені ранніми виробами IІІ–V ст., прикрашеними вставками 
коштовних каменів, переважно сердоліку. Один із таких перснів 
має вставку з оніксу із зображенням мурахи. Два персні є пізньо�
візантійськими, зокрема перстень-печатка, в центрі якої зобра�
жено птаха. Середньовічні персні, з одного боку, презентують 
типові прикраси салтівського (хозарського) типу VIII–Х ст., а з 
іншого – вироби золотоординського часу: персні з “архітектур�
ним” коробчастим щитком. Унікальним є срібний перстень ХIV ст. 
(походить із колекції Б. і В. Ханенків) з багато орнаментованою 
шинкою та масивним щитком, прикрашеним чотирма гранатами 
та трьома філігранними конусами, що у поєднанні утворюють 
два трикутники, накладені один на одного (“Щит Давида” або 
“Печатка Соломона”). З-поміж перснів ХVII–ХІХ ст. вирізняються 
два східних персні: срібний перстень із великою сердоліковою 
вставкою, на якій відтворено шість імен, священних для мусуль-
ман-шиїтів (1), а також китайський срібний пластинчастий пер�
стень, на щитку якого у рельєфі зображено собаку Фу (лева Буд�
ди), а на шинці вигравірувано кілька ієрогліфів (2).

Доповідь З. Б. Шинчук (Одеський муніципальний музей осо�
бистих колекцій ім. О. В. Блещунова) була присвячена казахській 
жіночій підвісці-оберегу з колекції ісламського ювелірного мис�
тецтва ХІХ – початку ХХ століття ОММОК імені О. В. Блещуно�
ва. В доповіді також було коротко охарактеризовано центрально�
азійську колекцію музею.

Планується видання збірника за матеріалами конференції, а 
також роботу самої конференції наступного року.

Ю. Б. Полідович
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