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ДВОВІДМІНКОВІ ІМЕНА АРАБСЬКОЇ 
КЛАСИЧНОЇ МОВИ У СИСТЕМІ ВІДМІНЮВАННЯ 

СУБСТАНТИВІВ

Бурик К. Ю.

В означеному стані та у status constructus усі імена арабської 
мови розрізняють три відмінки. У неозначеному стані імена за ха-
рактером кінцевої флексії поділяються на дві групи. Перша група 
імен розрізняє усі три відмінки та приймає “танвін” – неозначений 
член -n (нунацію). Імена другої групи, які у неозначеному стані не 
мають “танвіна” та розрізняють лише два відмінки, у вітчизняній 
арабістиці традиційно називаються “двовідмінковими”. Слід за-
значити, що даний термін є досить незручним, оскільки, не відо-
бражає сутності позначуваного явища. Головною відмінною рисою 
цих імен є неприйняття “танвіна”, адже в означеному стані вони 
розрізняють усі три відмінки. Щодо арабської національної грама-
тики, то вона використовує по відношенню до таких імен термін اسم 
 що перекладається як “ім’я, що не , اسم الذي ال َیْنَصِرف або غیر ُمْنَصِرف
відмінюється”, на рівні з цим терміном функціонує також термін 
ْرف -що перекладається як “ім’я, позбавлене від , االسم الَمْمنوع من الصَّ
мінювання (َصْرف)”, проте арабський термін صرف по відношенню 
до імен позначає не відмінювання за відмінками у нашому тради-
ційному розумінні, а зміну за кінцевими флексіями невід’ємно від 
“танвіна”. Та й визначають арабські граматисти ці імена як такі, 
що не приймають “танвін” в неозначеному стані, і вже деталізую-
чи ознаки двовідмінкових імен, додають, що вони також розрізня-
ють у неозначеному стані лише два відмінки. Так, В. Гіргас зазна-
чав, що арабський граматист Абу аль-Касим Мухаммад аль-Харірі 
пояснював походження терміну ُمْنَصِرٌف від слова َصرِیٌف , що озна-
чає “скрип”, адже, за його словами, приєднання “танвіна” утворює 
звук, схожий на скрип, яким супроводжується діставання води з 
колодязя [Гіргас 1873, 63]. Суттєвим для нас є не стільки точне по-
ходження терміну, скільки той факт, що в арабській класичній гра-
матиці َصْرٌف ототожнюється саме з нунацією.

Слід зазначити, що вже В. Гіргас прагнув точності терміноло-
гії, перекладаючи ُمْنَصِرٌف як “вполне склоняемый, который прини-
мает танвин и допускает троякое изменение конечной гласной”, 
а ُمْنَصِرٌف  як “невполне склоняемый, который не принимает – َغْیر 
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танвина и допускает только двоякое изменение конечной глас-
ной” [Гіргас 1873, 63]. Також він вказує на те, що по відношен-
ню до імен, що позначаються терміном ُمْنَصِرف , використовується 
термін ُمَتَمكِّن أْمَكُن , який В. Гіргас перекладає як “вполне допуска-
ющий флексию”, а по відношенню до імен, що позначаються тер-
міном َغْیر ُمْنَصِرف , використовується термін ُمَتَمكِّن َغْیر أْمَكن , перекла-
дений В. Гіргасом як “не вполне допускающий флексию”.

Услід за В. Гіргасом Н. В. Юшманов теж спробував виріши-
ти проблему термінології. Він зазначає, що “загальноприйняті у 
європейських сходознавців терміни «тривідмінкові» та «двовід-
мінкові», у західноєвропейських мовах «triptota» і «diptota» (з 
грецької), виявляються однобічними: вказується лише на число 
відмінків, але не вказується на прийняття чи неприйняття відмін-
ковою формою неозначеного члену –n. Між тим, визначення, яке 
дає словник арабської класичної мови «Lisān al-‘Arab», підходить 
до розглядуваного явища з більшою мірою визначеності: َصْرُف 
بالتنوین إمواءھا  -тобто «флексія слова – це додання нуна , الَكِلمِة 
ції»” [Юшманов 1998, 252–253].

Щодо західних арабістів, то, зокрема, Дж. Оуенс ُمْنَصِرٌف пере-
кладає як “fully inflected” (“повністю флективний”), а ُمْنَصِرٌف  َغْیر 
як “partially inflected” (“частково флективний”) [Owens 1988, 209]. 
Щодо подібних варіантів Н. В. Юшманов зазначив, що між тер-
мінами َصْرٌف і “флексія” немає повної кореляції [Юшманов 1998, 
253].

З огляду на усе вищевказане, нам видається слушною пропо-
зиція Н. В. Юшманова ُمْنَصِرٌف -перекладати як “ім’я, що при اْسٌم 
ймає нунацію”, а ُمْنَصِرٌف َغْیر  -як “ім’я, що не приймає нуна – اْسُم 
цію”, а уточнення “тривідмінкове” та “двовідмінкове” використо-
вувати факультативно.

Імена, що не приймають нунації можна розділити на наступ-
ні групи:

1. Імена у розбитій (ламаній) множині за наступними моделями:
; َفَعاال та ُفَعالُء , أْفِعالُء , َفْعَلى , َفَعاَلى 1 .1
َمفاِعیُل , .2 .1  , َمفاِعُل   , َیفاِعیُل   , َتفاِعیُل   , َتفاِعُل   , أفاِعیُل   ,  أفاِعُل 

 ; َفَواِعُل , َفَواِعیُل , َفَعاِئُل ,َفَعاِلُل , َفَعاِلیُل
. ُفَعُل .3 .1
(Окремої студії потребують моделі َفعاٍل та َفواٍع , “танвін” (ну-

нація) яких є “танвіном” усічення, а не “танвіном” неозначеного 
стану. Результат засвідчить їх приналежність до імен, які початко-



5

во або приймали “танвін”, або його не приймали. Якщо ж ці мо-
делі будуть віднесені до других, то вони становитимуть четверту 
підгрупу даної групи імен).

2. Серед власних імен та назв не приймають нунацію:
2. 1. усі іншомовні власні імена та назви;
2. 2. назви країн, міст, річок, наприклад: ِمْصُر “Єгипет”, َحَلُب 

“Халеб”, ِدْجلٌة “Тигр”;
2. 3. усі жіночі імена, за виключенням лише імен, які склада-

ються із трьох літер та є односкладними, тобто містять три приго-
лосні та один голосний (короткий) після першого приголосного, 
або замість другого приголосного довгий голосний, наприклад, 
 такі імена можна вживати як з нунацією, так і без неї за ; ِھْنٌد , َدْعٌد
двовідмінковим типом відмінювання; 

2. 4. усі власні імена та назви із суфіксами: ة , ان , اء (некорене-
вим), ا ُعْمراُن ,наприклад ,(некореневим) ى/   , ُبْشَرى   ,  .жін – َفاِطمُة 
імена, ُسْفیاُن , َطَرفُة – чол. імена;

2. 5. власні назви, що складаються з двох слів, які сприймаються 
як одне поняття ( -також є двовідмінковими, не прийма ,(ّ مركٌب َمَزجيٌّ
ють нунацію, наприклад: حضرموت ,ُ بعلبك , معدي كرب, قالي قُال ;

2. 6. власні імена за моделями перфекту та імперфекту усіх 
дієслівних порід, крім моделей َفُعل  , َفِعل   , -на , َفْعَلل та َفَعل 
приклад, َیْشُكُر (імперфект І породи), َیْحیى (імперфект І породи), 
 ,іменник) إْسَتْبَرٌق від إْسَتْبَرُق ,(перфект ІІ породи) َشمََّر від َشمَُّر
за формою – перфект Х породи);

2. 7. будь-яке чоловіче ім’я, що початково вживалось як жіноче, 
або як іменник/прикметник жіночого чи спільного роду (крім од-
носкладових, які складаються з трьох літер), наприклад, َعْنَكبوُت 
від َعْنَكبوٌت “павук” (спільного роду), َعْقَرُب від َعْقَرٌب “скорпіон” 
(спільного роду);

2. 8. усі власні імена та назви за моделлю أْفَعُل , наприклад, 
;чол. імена – أْحَمُد , أْزَرُق

2. 9. усі власні імена за моделями ُفَعُل  , -напри , َفعاِل та ُفعاُل 
клад, ُعَمُر , ُزَفُر , ُغالُب – чол. імена, ُسعاُد , َفطاِم , َنواِر – жін. імена.

3. Іменники (загальні назви):
3. 1. іменники в однині жіночого роду з суфіксом اء (некорене-

вим): َصْحراُء “пустеля”, َعْذراُء “діва”;
3. 2. іменники в однині жіночого роду з суфіксом 

 ,”вагітна“ ُحْبَلى ,”примхлива“ َوْحَمى ,наприклад ,(некореневим)ى/ ا
;”спогад“ ِذْكرى
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3. 3. деякі іменники чоловічого роду за моделлю أْفَعُل , напри-
клад, أْرَجُع “піщана земля”, أْبَطُح “широке русло річки”.

4. Прикметники:
4. 1. усі прикметники з суфіксами (некореневими) اء та ى/ ا, до 

яких належать форма жіночого роду َفْعالُء від прикметників мо-
делі أْفَعُل , що позначають кольори та фізичні вади, наприклад, 
 дурень”, “нерозумний”, а“ أْحَمُق від َحْمقاُء ,”червоний“ أْحَمُر від َحْمراُء
також форма жіночого роду моделі ُفْعَلى від якісних прикметни-
ків у вищій ступені порівняння (елативі) моделі أْفَعُل , наприклад, 
;”найдовший“ أْطَوُل від ُطوَلى ,”найбільший“ أْكَبُر від ُكْبَرى

4. 2. усі прикметники моделі َفْعالُن, які утворюють жіночий 
рід за моделлю َفْعال)  .спраглий” – ж.р“ َعْطشاُن ,наприклад ,( َفْعَلى 
َسْكراُن  , َوْسناُن .п’яний” – ж.р“ َعْطشى   , -сонливий”, “дріма“ َسْكرى 
ючий” – ж.р. َوْسنى .

5. Числівники:
5. 1. роздільні числівники моделей َمْفَعُل та ُفعاُل , наприклад, 

; واِحٌد واِحٌد по одному” від“ َموَحُد або ُأحاُد
5. 2. кількісні числівники в абстрактному значенні матема-

тичних величин, наприклад, َثالثَة من  أْكَثُر   п’ять більше“ َخْمَسُة 
трьох”, тоді як у своєму предметному значенні вони приймають 
“танвін”.

Завершуючи огляд груп двовідмінкових імен, слід зауважити, 
що будь-яке двовідмінкове ім’я може стати тривідмінковим у по-
езії, де того потребує ритм чи римування.

Одним із перших до проблеми двовідмінкових імен звернув-
ся К. Брокельман. Він у свій час стверджував, що двовідмінко-
ві імена являють собою нове явище відносно тривідмінкових 
[Brockelmann 1908, 461]. Вчений висунув припущення, що дво-
відмінковий тип відмінювання утворився від власних імен дієс-
лівного походження. Його обґрунтування розгортається наступ-
ним чином: деякі дієслова, наприклад, перфект َشمََّر “швидко біг” 
та імперфект َیزیُد “збільшує” дали власні імена َشمََّر та َیزیُد , за-
кінчення яких були переусвідомлені як відмінкові і перероблені у 
нову парадигму: називний відмінок – یزیُد  , -непрямий від , َشمَُّر 
мінок – یزیَد  , ر  -Утворена таким чином парадигма розповсю . َشمَّ
дилась на прикметники моделі أْفَعُل , оскільки ця модель є також 
дієслівною (перфект ІV породи). Звідси ця ж парадигма пошири-
лась на форму жіночого роду прикметників кольорів і вад / َفْعالُء 
-у значенні елативу пере أْفَعُل Далі від прикметників типу .ُفْعلى
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йшла до ламаної множини моделі أفاِعُل , наприклад, أْكَبُر “біль-
ший” – мн. أكاِبُر , а вже цей тип ламаної множини розповсюдився 
на велику кількість інших випадків (наприклад, ِرساَلٌة “послан-
ня” – мн. َرساِئُل тощо). Іноземні ж власні імена пішли слідом за 
власними іменами дієслівного походження.

Наразі цей погляд вважається недостатньо обґрунтованим та 
непереконливим. Як бачимо, К. Брокельман не пояснює багатьох 
груп двовідмінкових імен. Зокрема, він залишає без уваги наступ-
ні групи імен:

1) власні імена та назви із закінченням ة – (наприклад, ,  فاِطمُة 
;(тощо راِقشُة , طلحُة

2) власні імена без закінчення ة – недієслівних моделей та не-
похідних від дієслів (наприклад, َزْیَنُب , ُسعاُد , َرباُب тощо);

3) група власних імен моделей ُفَعُل  , , ,наприклад) ُفعاُل   ُعَمُر 
;(тощо ُزَفُر , ُغالُب

4) групу прикметників та усі власні імена моделі َفْعالُن ;
5) роздільні числівники моделей ُفعاَل та َمْفَعَل ;
6) власні жіночі імена моделі َفعاِل (наприклад, َفطاِم  ,  َنواِر 

тощо).
Дещо пізніше припущення К. Брокельмана спростовує 

Н. В. Юшманов, звівши питання двовідмінкових імен до двох про-
блем: існування іменних класів у архаїчному стані арабської мови 
та становлення граматичної категорії означеності-неозначеності.

Ряд положень Н. В. Юшманова слід розглянути детальніше та 
проаналізувати, оскільки, наразі зрозуміло, що його гіпотеза ви-
значить подальші тенденції у дослідженні даної категорії імен.

Передусім, вчений зазначає, що означений член ال з’явився піз-
ніше неозначеного члену [Юшманов 1998, 258]. Тобто, означений 
артикль виробився і закріпився як такий у той період, коли за нуна-
цією вже закріпилася функція неозначеного члену. Це уточнення – 
необхідна деталь, оскільки, імовірним є те, що функції нунації від 
часу її появи зазнавали змін. Н. В. Юшманов припускає, що нуна-
ція/мімація як в північноарабській, так і в південноарабській мовах 
виробилася з неозначеного займенника ما, що, як відомо, є супер-
ечливим твердженням. Також на його думку, відмінкові закінчен-
ня з’явились раніше неозначеного члену, з чим теж можна не по-
годитись. Цілком імовірно, що вироблення відмінкових закінчень 
та неозначеного члену відбувалось одночасно. Про це свідчить вже 
той факт, що “танвін” обов’язково включає в себе голосний звук 
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відмінкового закінчення. А от із думкою вченого, що на первинно-
му етапі розвитку граматичної категорії означеності-неозначеності 
стан імені визначався виключно контекстом, важко сперечатись. 
Нам видається можливим поетапний розвиток цієї категорії, про 
що свідчить, зокрема, відсутність єдиного способу протиставлення 
імен в неозначеному та означеному станах.

Що стосується означеного артикля ال , то він завжди вказує на 
означеність імені, більш того, він єдиний для усіх імен, незалеж-
но від роду і числа. Це свідчить, що від часу його появи за ним за-
кріпились конкретне значення та функції, що не зазнавали змін. 
Напевно, до появи означеного артикля категорія означеності-
неозначеності визначалась двочленною парадигмою: неозначе-
ний член –n та ø , на що вказують наступні приклади протистав-
лення означеного та неозначеного станів:

а) при звертанні до означеної особи, наприклад: َرُجٌل “чоловік” 
та یا َرُجُل “о чоловіче”, ِبْنٌت “дівчина” та یا ِبْنُت “о дівчино”;

б) при протиставленні власних імен загальним:فاِطمٌة “та, що 
відлучає від грудного годування” – فاِطمُة “Фатима” (жін. ім’я), 
 ,Рабаб” (жін. ім’я)“ َرباُب – рабаб” (смичковий інструмент)“ َرباٌب
 ,”населеність“ ُعْمراٌن ,Даляль” (жін. ім’я)“ دالُل – ”манірність“ دالٌل
“цивілізація” – ُعْمراُن “Умран” (жін. ім’я); ُة -Єги“ مصُر ,”Мекка“ َمكَّ
пет”, َزْیَنُب “Зейнаб” (жін. ім’я), ُعَمُر “Омар” (чол. ім’я), ُغالُب “Гу-
ляб” (чол. ім’я);

в) при загальному чи видовому запереченні, наприклад: َرْیَب  ال 
“нема ніякого сумніву”, ال َبأَس “нема нічого поганого”, “не біда”, ال 
;неминуче” (букв.: “нема ніякого місця, куди можна втекти”)“ َمفرَّ

г) при деяких іменах, що означають якусь частину дня, напри-
клад: َسَحَر “сьогодні на світанку”; ُبْكَرَة “сьогодні зранку”; َضْحَوَة 
“сьогодні пізнього ранку”; َمساَء َیْوَم ; ”зранку до вечора“ َصباَح   َیْوَم 
“з дня у день”, “щодня”.

Але цій стадії, певно, передувала інша, за якої до виражен-
ня категорії означеності-неозначеності неозначений член –n мав 
або опосередковане відношення, або взагалі його не мав. Дійсно, 
прийняття “танвіна” серед багатьох груп імен видається несис-
темним. Так, “танвін” приймає велика кількість імен, які по сво-
їй суті є означеними. (Зрештою, тому “танвін” і не визначають як 
неозначений артикль.) Це стосується наступних випадків:

а) власні назви та імена людей: ٌد ُمَحمَّ  , َزْیٌد   ,  ;імена людей – ِھْنٌد 
;назви міст – َیْنبوٌع , راِبٌغ , َحَرٌض
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б) в деяких випадках імена, що означають час чи загальний на-
прямок, можуть бути означеними, зберігши нунацію, наприклад, 
غٍد  зараз”, “у цей“ حاًال ,”завтра”, “в найближчий день“ غدًا і في 
момент”, سنًة “цього року”, َیمینًا “направо”, َیسارًا “наліво”, أمامًا 
“прямо”.

Найбільше ж нас цікавлять групи імен, які у неозначеному ста-
ні не мають “танвіна”, взагалі, ні за яких обставин не вживаються 
з ним, – це двовідмінкові імена. Тут нам варто повернутись до гі-
потези Н. В. Юшманова, який помітив, що велика кількість дво-
відмінкових імен містять суфікси, що, без сумніву, колись були 
показниками граматичної категорії іменних класів. Науковець ви-
діляє чотири суфікси: ة  , اء   , ى   ,  Справді, усі імена арабської . ان 
мови, які містять суфікси (не кореневі) ى та اء є двовідмінковими. 
Що стосується морфем ان та ة , то у власних іменах вони завжди 
передбачають неприйняття “танвіна”, проте, ситуація із загаль-
ними іменами дещо інакша: імена з ة тривідмінкові, а імена з ان 
бувають як двовідмінкові, так і тривідмінкові. Щодо цього вче-
ний стверджує, що “класові показники у своєму тодішньому зна-
ченні не допускали неозначеного члену, так як самі по собі були, 
певним чином, членами” [Юшманов 1998, 262]. Н. В. Юшманов 
має на увазі, що класові показники від початку несли не лише ін-
формацію про належність до певного класу, а й також про стан 
означеності. Тобто, він схиляється до думки, що до закріплення 
за “танвіном” значення неозначеного члену ім’я було означеним 
чи неозначеним залежно від контексту, а семантика деяких класів 
наперед надавала іменам певної означеності. Так, вчений робить 
висновок, що перші імена двовідмінкові не прийняли нунацію як 
неозначений член через означеність за змістом (власні назви) та 
означеність за формою (усі інші випадки).

Слід зазначити, що дослідження Н. В. Юшманова також не є 
повним, оскільки він не пояснює закріплення двовідмінковості, 
зокрема, за групами імен у розбитій множині, що не містять кла-
сових показників. Він лише припускає, що ці моделі могли мати 
значення “множини від множини”, тобто, “абсолютної множини” 
предметів. Тоді “зміст сприяв би неприйняттю неозначеного чле-
на, так як «все» може бути рівноцінним власному імені” [Юш-
манов 1998, 264]. Вочевидь, науковець під визначеннями “мно-
жина від множини” та “абсолютна множина” має на увазі збірне 
ім’я. Справді, певні моделі ламаної множини можна віднести до 
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збірних імен. Проте, якщо спеціальне дослідження виявить спів-
віднесеність з іменами збірними не лише двовідмінкових моде-
лей, а й тривідмінкових, то припущення Н. В. Юшманова вия-
виться безпідставним. Тому, наразі було б дещо легковажним 
приймати на віру дане припущення. Тим більше, що Н. В. Юшма-
нов у своїй гіпотезі спирається на думку, що “танвін” від початку 
слугував неозначеним членом, що не відповідає дійсності.

Із дослідження Б. М. Гранде категорії іменних класів ми мо-
жемо вивести кілька припущень щодо двовідмінковості моделей 
ламаної множини. Так, він констатує наявність в архаїчному ста-
ні мови розгалуженої системи іменних класів, яка згодом спрос-
тилася стягненням усієї множини класів у два великі, що потім 
визначились як чоловічий і жіночий рід. Моделі ламаної множи-
ни віднеслись до другого класу (жіночий рід) [Гранде 1998, 267]. 
Проте, частина з них тривідмінкові, інша – двовідмінкові. Чому 
ці моделі піддалися такому розподілу, не зрозуміло. Та моделі ла-
маної множини дуже різняться складом словотворчих формантів, 
що може свідчити про те, що до стягнення в один клас вони від-
носились до різних класів. Зокрема, можливі морфологічні кла-
сові показники містять, щонайменше, третина з них. Неприйнят-
тя нунації моделями з класовими показниками можна пояснити 
хоч би з огляду на гіпотезу Н. В. Юшманова, решту моделей, у 
зв’язку з відсутністю логічно спроможних пояснень, наразі вида-
ється складним пов’язати з даною гіпотезою.

А. Г. Бєлова зазначає, що період публікації статті “Загадка 
двухпадежных имен” (1941 р.) Н. В. Юшманова та її обмежений 
наклад (1000 екз.) “не дозволив цій серйозній роботі стати над-
банням світової арабістики” [Юшманов 1998, 22]. Такий висновок 
А. Г. Бєлова зробила після огляду деяких загальних робіт, що тор-
каються явища двовідмінковості та спеціальних статей, присвяче-
них цій проблемі: Vycichl W. Die Deklination in Arabischen. – RSO. 
28, 1953, c. 71–78; Wehr H. Der arabische Elativ. Wiesbaden, 1953, c. 
94–96; Kuryłowicz J. L’apophonie en sémitique. Wrocław-Warszawa-
Kraków, 1961, §234–241; An Introduction to the Comparative 
Grammar of the Semitic Languages. Wiesbaden, 1964, c. 95, 12–68; 
Rabin Ch. The Diptote Declension. – Arabic and Islamic Studies in 
Honor of Hamilton A.R. Gibb. Leiden, 1965; Petraček K. Le système 
de l’arabe dans une perspective diachronique. – Arabica. T. XXVIII, 
fasc. 2–3, 1981, c. 162–177; Garbini G. Le lingue semitiche. Studi 



11

di storia linguistica. Sec. ed. Napoli, 1984, c. 109–110; Gruntfest J. 
Some Remarks on the Case System in Semitic Languages. – Ethiopian 
Studies: Proceedings of the 6th Intern. Conference. Tel Aviv, 14–17 
Apr. 1980. Rotterdam-Boston, 1986, c. 261–274 [Юшманов 1998, 
22–23]. Важливою є вказівка А. Г. Белової, що усі вчені, які дослі-
джували проблему двовідмінкових імен після Н. В. Юшманова, 
розглядають її неповно і не так всебічно, як це зробив цей науко-
вець [Юшманов 1998, 23]. Н. В. Юшманов запропонував альтер-
нативний підхід до вирішення питання двовідмінкових імен, який 
потребує, на нашу думку, особливої уваги. Передусім, Н. В. Юш-
манов мав на меті довести архаїчність двовідмінкового типу від-
мінювання, і це йому вдалося. Нажаль, пошуки науковця обмеж-
ились невеликою статтею [Юшманов 1998, 252–265], де він впер-
ше серед арабістів виявив “ключ” до розв’язання даної проблеми. 
Він не здійснив ґрунтовного кінцевого дослідження двовідмінко-
вих імен арабської мови, але забезпечив дослідницькою програ-
мою тих, хто матиме за мету виконання цього завдання.

Отже, ми побачили, що двовідмінкові імена не складають од-
норідної групи, виявляючи значну різноманітність. Наразі не вда-
ється узагальнити усі групи двовідмінкових імен, до того ж, у 
жодному спеціальному дослідженні не розглядалась уся множи-
на цих груп, тобто деякі з них залишаються недослідженими у 
контексті даної проблеми. Отже, проблема двовідмінкових імен 
досі не знайшла вирішення і тому є актуальною.

На нашу думку, одним з головних завдань у вирішенні питання 
виокремлення категорії імен, що не допускають нунації та не відмі-
нюються за традиційним типом відмінювання, є реконструкція ар-
хаїчної системи іменних класів в арабській мові, оскільки встанов-
лення початкових характеру та функцій кінцевої назалізації імені 
як в арабській, так і в семітських мовах, загалом, видається прак-
тично складною справою. Це завдання потребує, в свою чергу, до-
слідження семантико-граматичних зв’язків кожної моделі іменно-
го словотвору арабської мови окремо. Чи не єдина категорія імен в 
арабській мові, що не вимагає від дослідника звернення до загаль-
носемітського лексичного фонду, – форми ламаної множини. Адже 
встановлення загальносемітських моделей ламаної множини ви-
дається неможливим. Вважається, що вони утворювались за поді-
бних причин, але в різних мовах по-різному і в різний, але завжди 
відносно пізній, час [Дьяконов 1991, 38]. Отже, першочерговим 
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завданням постає дослідження моделей ламаної множини з метою 
їх співвіднесення з архаїчними іменними класами.

Зрештою, щодо двовідмінкових моделей ламаної множини 
можна зробити кілька зауважень, які слід врахувати у подальшо-
му дослідженні цих моделей. Так, якщо зважати на те, що почат-
ково віднесення до того чи іншого класу визначалось семантикою 
імені (змістом), що зумовлювала його форму та вживання (період 
становлення способів словотвору), а вже потім класи ідентифікува-
лись за певними показниками (формою), що визначали особливос-
ті вживання імені (період втрати спільної семантики для груп імен 
певних класів), то приналежність моделей множини без класових 
показників до певного класу (чи кількох класів) є безсумнівною.

Підсумовуючи викладене варто зауважити, що в подальших 
студіях дану проблему доцільно розглядати у контексті питань 
становлення граматичної категорії означеності-неозначеності в 
арабській мові та функціонування розгалуженої системи іменних 
класів у архаїчному стані мови.
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АНТАНТА У ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІЙ КОНЦЕПЦІЇ
КРИМСЬКОЇ ВЛАДИ 

(жовтень–грудень 1918 р.)

Ігор Діденко

Під час Першої світової війни два таких геостратегічні 
суб’єкти, як Крим та Україна, з вигідним територіальним розмі-
щенням та багатими продовольчо-сировинними ресурсами при-
вертали до себе увагу могутніх держав та військово-політичних 
сил.

Виходячи з того, що на завершальному етапі війни виникло 
загострення політичних інтересів Антанти з Четверним блоком у 
боротьбі за україно-кримські території, в даній роботі розгляда-
ються спонукальні причини окупації союзниками кримських та 
українських земель, орієнтації місцевих урядів, перебіг та резуль-
тати подій.

Враховуючи особливість цих чинників, дослідником ставляться 
наступні наукові завдання:

– виявити причини окупації кримських та українських земель 
військами Антанти, їхні плани щодо подальшої долі півострова і 
Гетьманату;

– проаналізувати діяльність союзницьких військ в Криму;
– розкрити ставлення кримського населення щодо окупації 

півострова військами Антанти;
– відтворити цілісну картину політичних відносин між 

кримською владою та командуванням армії країн Згоди.

За ініціативою військового командування Антанти союзом 
партій поміщиків та фабрикантів, в якому керівна роль 
відводилася проросійськи налаштованим кадетам, в середині 
листопада в Сімферополі був скликаний з’їзд губернських земств 
за участю міських голів, представників земських управ та членів 
Установчого зібрання. На з’їзді було ухвалено рішення про ство-
рення нового крайового уряду, головним завданням якого була 
першочергова підтримка возз’єднання кримського півострова з 
усією Росією, спираючись на засади руської державності у вну-
трішній політиці та вірності союзникам у зовнішній [1, 8, 9, 12].
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Напередодні появи в Криму англо-французьких військ 15 лис-
топада 1918 р. до влади прийшов новий кримський уряд. Його 
очолив конституційний демократ, голова таврійського губерн-
ського земського зібрання, великий феодосійський плантатор та 
фабрикант тютюнової промисловості, колишній представник цар-
ської Державної Ради С. Крим. Окрім крісла прем’єр-міністра він 
обіймав ще й посаду міністра землеробства та крайового майна. 
Його кандидатуру підтримали представники Антанти [2, 31–34].

С. Крим замінив на цій посадів ставленика німецького ко-
мандування С. Сулькевича, який з метою утримання за собою 
влади, скоригував свою політичну орієнтацію з пронімецької на 
профранцузьку. Проте це йому не допомогло.

До новоствореного уряду увійшли кадети, меншовики та 
есери. В дійсності це означало, що влада в Криму від німецького 
військового командування перейшла до керівників Антанти [3, 
127–128].

Крім С. Крима членами уряду стали: міністр зовнішніх зно-
син – М. Винавер (кадет, колишній царський сенатор); торгівлі, 
промисловості, шляхів сполучення та продовольства – А. Стевен, 
фінансів – Барт; юстиції – В. Набоков (кадет, колишній царський 
сенатор); народної освіти та сповідань – С. Ніконов (соціаліст-
революціонер); праці – крайовий контролер та секретар 
П. Бобровський (група “Єдність”, соціал-демократ, меншовик); 
внутрішніх, військових та морської справи – Н. Богданов (кадет) 
[4, 201].

Нова крайова влада орієнтувалася на армію держав Згоди і ви-
борювала право Росії бути відродженою та єдиною, а Кримський 
півострів – приєднати до Росії, у якості складової частини, на 
правах федерації [5, 264–265]. Першим кроком уряду Криму ста-
ло звернення до союзницьких військ з проханням збройної допо-
моги для боротьби проти більшовиків півострова [6, 127–128].

Багато російських партій та русофільських течій в Україні спо-
дівались використати терени ґетьманату як плацдарм для знищен-
ня більшовицького режиму та відновлення єдиної Росії. Тому ро-
сіяни України на початку листопада 1918 р. звернулися до пред-
ставників Антанти, які зібралися на переговорах у Яссах. Пра-
ві російські організації, що знаходилися в Києві (“Национальный 
центр”, “Союз возрождения России” та “Совет государствен-
ного объединения”), оминаючи гетьмана П. Скоропадського, 
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почали прохати Антанту надіслати війська для захисту України 
від більшовицької агресії. Ця делегація 4 листопада адресувала 
представникам Антанти меморандум, в якому обстоювалася ідея 
відродження Росії і невизнання України як самостійної держави 
[7, 411].

В Одесі, напередодні прибуття до Криму іноземних військ, 
бюро Союзу написало звернення до країн Згоди. У зверненні під-
креслювалося, що уряд гетьмана П. Скоропадського, який був 
створений Німеччиною, звернувся до Антанти з проханням ви-
знати його, а також – самостійність України. 

Представники Союзу відродження Росії у цьому документі на-
голошували, що вони вірять в те, що країни Антанти обіцяли збе-
регти у недоторканності Росію й відхилять усі подібні прохан-
ня щодо визнання нових штучних державних утворень, які були 
засновані на території Росії зовнішніми силами. Далі зазначало-
ся про необхідність очищення союзницькими військами областей 
Півдня Росії від німецьких окупантів. 

Що ж до ймовірного спалаху більшовизму, то для знищення 
цієї небезпеки країнам Згоди, на думку Союзу відродження Росії, 
необхідно швидко перекинути десант в Крим та Одесу й заглиби-
ти їх якомога далі на ці території [8, 229–231].

Жовтнева революція знищила економічне панування французь-
кого капіталу в Росії та Україні. З таким розвитком справ Фран-
ція не могла примиритися. Її капіталісти й тодішній уряд були за 
відкриту війну проти Радянської Росії [9, 7]. Союзники бажали 
бачити відроджену єдину Росію, єдиний російський фронт проти 
більшовиків та єдине російське командування. Як вони заявляли 
ще до моменту військового вторгнення в Росію, всі, хто борють-
ся проти цих ідей, вважаються ворогами не лише Росії, але й Ан-
танти [10, 65].

Військове командування Англії та Франції цікавилося пере-
важно Україною, Кримом та Кавказом. В цих регіонах у дорево-
люційний час вони мали величезні капіталовкладення й експлуа-
тували нафтові промисли, залізорудні басейни та вугільні шахти. 
Близько 50% усього видобутку нафти в Росії припадало на англо-
французькі компанії [11, 64]. Тому вони йшли сюди з метою по-
вернення боргів. Країни Антанти планували захопити вугілля До-
нецького басейну, кавказьку нафту, залізну руду Криворіжжя, ме-
талургійні заводи, оволодіти українською та кримською залізни-
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цею, стати хазяями української та кубанської пшениці, південно-
російської сировини. 

Союзникам необхідно було захопити Чорне море, яке вивело б 
їх до безроздільного панування на півдні Росії та Близькому Схо-
ді, повалити владу більшовиків в Росії, об’єднати її в межах до-
воєнних кордонів та перетворити на власну базу, продовольчий і 
сировинний придаток [12, 198–199].

Представники британського та французького урядів ще в груд-
ні 1917 р. уклали конвенцію, якою розмежовувалися сфери впли-
ву між Францією та Великобританією на Півдні України та Ро-
сії. Згідно цією домовленості французька зона впливу включала 
території на північ від Чорного моря, куди входили Бессарабія, 
Україна, Крим. Англія повинна була узяти під контроль Дон, Пів-
нічний Кавказ, Закавказький регіон та Середню Азію. Цей розпо-
діл був підтверджений ще раз в листопаді 1918 р. Як писав У. Чер-
чилль “на засіданні військового кабінету 13 листопада 1918 року 
намічений в конвенції та вказаний вище розподіл сфер діяльності 
було підтверджено знову” [13, 121].

Керівники Антанти планували узяти в кільце Радянську Ро-
сію й повалити владу більшовиків. З цього приводу Ж. Клемансо 
у жовтні 1918 р. надіслав листа до головнокомандуючого фран-
цузьких військ на Близькому Сході генералу Ф. д’Еспере: “Маю 
честь звернутися до Вас з листом, що викладає у загальних ри-
сах план дій, які необхідно прийняти у відношенні Росії не тіль-
ки для продовження боротьби проти центральних держав, але й 
для того, щоб реалізувати економічне оточення Радянської Росії 
й тим викликати її падіння” [14, 124]. Підготовка до відкритого 
вторгнення союзників почалася завчасно й проводилася в таєм-
ному режимі.

27 жовтня прем’єр-міністр Франції Ж. Клемансо офіційно дав 
наказ генералові Ф. д’Еспере розпочати наступ для знищення Ра-
дянської Росії.

Націлюючи свій удар на південь, Антанта врахувала геостра-
тегічне значення України та Криму. Насамперед, це вихід до Чор-
ного моря, що давав найкоротший зв’язок із Західною Європою 
для десантування морем військ та забезпечення білогвардійських 
армій усім необхідним для війни.

Також представники західних країн сподівалися якомога швид-
ше повернути свої капітали, вкладені у дореволюційну промис-
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ловість України. План був ретельно розроблений у Версалі со-
юзницьким командуванням під орудою маршала Ф. Фоша. Вико-
нання цього плану покладалося на Францію, війська якої повин-
ні були діяти спільно з англійськими та грецькими збройними 
силами. Для цього планувалося використати й німецькі війська, 
які були розквартировані в Україні та в Криму. Це був спеціаль-
но обумовлений акт під час підписання Комп’єнського перемир’я 
з Німеччиною. На півдні був призначений Головнокомандуючим 
союзників французький генерал Бертелло. Велику роль в органі-
зації військового вторгнення в Україну та Крим зіграли американ-
ці, які виступили ідеологами цієї акції [15, 23–24]. В системі Ан-
танти реальним керманичем були США, які управляли країнами, 
залежними від них у фінансовому плані, в тому числі Францією 
та Великобританією. Союзники матеріально та ідейно підтриму-
вали білогвардійський рух в Росії у боротьбі проти більшовиків 

[16, 121].
Під час підготовки вторгнення Антанти на територію Криму 

та України на паризькій та лондонській біржі тривала спекуляція 
на промислові підприємства, транспорт, природні багатства Росії 
та України [17, 27]. 

30 жовтня 1918 р. між Антантою та Османською імперією, яка 
саме в цей день капітулювала й вийшла з блоку центральних дер-
жав, було підписано перемир’я, в якому зазначалося про вільний 
прохід військових кораблів Антанти через протоки Дарданелли та 
Босфор у Чорне море. Отже, на початку листопада ескадри Ан-
танти увійшли в протоки. Країни Згоди сконцентрували свої сили 
на Чорному морі, готуючись зайняти території, які звільняли ні-
мецькі війська. 

15 листопада 1918 р. в Ясах (Бессарабія, Румунія) відбулася 
нарада, яку організував французький консул Е. Енно. Було за-
прошено близько двох десятків відомих російських діячів, серед 
яких були кадети, монархісти, есери, земці та кооператори. У цій 
нараді взяли участь дипломатичні представники країн Антанти в 
Румунії: американський, французький, англійський посланники, 
італійський повірений у справах та інші [18, 105]. Щоб військова 
експансія мала “законний характер”, десант союзників повинен 
був відгукнутися на запрошення широкого кола російського на-
селення. Тому дипломати країн Згоди запропонували російським 
представникам написати звернення від імені цієї наради до уря-
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дів США, Англії, Франції з проханням про допомогу у боротьбі 
проти Радянської Росії. Це звернення пізніше використовувалось 
як виправдання окупації їхніми військами територій Росії, Укра-
їни, Криму. 

Отже, Яська нарада була лише дипломатичним прикриттям об-
ману світового товариства, тому що питання про окупацію Кри-
му, України, Росії та інших територій було вирішено задовго до 
цього [19, 123].

Розпочатий в листопаді 1918 р. наступ радянських військ, з ме-
тою визволення України від німецьких окупантів, серйозно зане-
покоїв поміщиків та фабрикантів. У цьому зв’язку А. Денікін від-
правив телеграму генералові Франше д’Еспере, в якій прохав що-
найшвидше прислати дві французькі дивізії в Харків та Катери-
нослав, щоб захистити південь Росії. На що французькі окупанти 
відповіли, що одна дивізія 18 листопада буде висаджена в Одесі 
[20, 11].

21 листопада представники Антанти, прикриваючись запро-
шенням Добровольчої армії, прийняли рішення про термінову ви-
садку військ на Півдні, з метою зупинити наступ більшовиків й 
створити трамплін для походу на Москву. Цю ухвалу було затвер-
джено верховним командуванням союзницьких військ у Парижі 
[21, 29–30].

Напередодні прибуття броненосців Антанти до Криму та Оде-
си англійська газета “Times” повідомила про збройний наступ на 
Радянську Росію: “Поки Чорне та Балтійське моря закриті для на-
шого флоту, наша міць не може чинити вплив на майбутнє Ро-
сії, ... але коли Британський флот знаходиться у Чорному морі, – 
відриті парадні двері” [22]. 23 листопада 1918 р. до Севастопо-
ля прибули перші військові кораблі союзників [23, 22]. Ескадра 
складалася переважно з англійських та французьких, проте були 
й американські, італійські та грецькі кораблі [24, 30]. Десант у 
Севастополі налічував понад 3 тис. французьких військ, куди вхо-
дили алжирські і марокканські солдати, 2 тис. грецьких та 500 ан-
глійських солдатів [25, 30–31]. В грудні 1918 р. в Севастополі вже 
налічувалося близько 5,5 тисяч сухопутних військ Антанти, не 
рахуючи особовий склад військового флоту [26, 125].

Кожен день до берегів Криму прибували нові кораблі англо-
французьких союзників. В результаті, загальна кількість військ 
Антанти в Криму досягла 22 тисячі солдатів та офіцерів. Фран-



19

цузький десант складався з двох грецьких полків, однієї бригади 
французів та 7 тисяч сенегальських стрілків; ескадра складалася 
з чотирьох броненосців та 5 міноносців. Англійська ескадра налі-
чувала броненосець “Марльборо”, крейсер “Каліпсо” та трьох мі-
ноносців. Усього до Криму прибуло шість броненосців, два крей-
сери, одинадцять міноносців, французьке госпітальне судно. 

Між англійськими та французькими військами Крим був роз-
ділений на дві зони окупації: французькі війська обрали собі Се-
вастополь, як головну чорноморську базу, тоді як Керч стала осно-
вним осередком Англії [27, 31–32]. Кримський півострів був за-
очно підпорядкований Французькій армії [28, 65, 69].

Населення Криму з перших же днів приходу іноземців побачи-
ло, що вони з’явилися тут не для боротьби з більшовиками, а для 
захоплення чужих територій та грабіжницької політики щодо міс-
цевого населення. Антанта не приховувала своїх намірів. Діяла 
відкрито. У Севастополі союзники захопили усі кораблі Чорно-
морського флоту, пограбували портові склади, забрали увесь тор-
говий флот. Частину суден передали А. Денікіну, а решту вивезли 
за кордон [29, 22; 32–33].

Прихід нових окупантів в Криму суттєво нічого не змінив. 
Після відступу німецьких військ охоронцем колоніальних поряд-
ків в Криму стала Антанта. Почалась боротьба нових інтервентів 
з місцевими більшовиками. Насильство та пограбування крим-
ського населення продовжувалися так само, як і при німцях [30, 
31–32].

Найактивнішим організатором та учасником збройної бороть-
би проти Радянської Росії була Франція – головний кредитор ро-
сійської імперії і Тимчасового уряду. Франція посідала перше міс-
це, як за вкладами капіталів у дореволюційну російську промис-
ловість та господарство, так і по сумі позик. Її вклади становили 
730 млн. крб., або 32% всіх капіталовкладень іноземних держав 
в економіку Росії. Французькі фінансові вливання здійснювали-
ся переважно в металургійну та кам’яновугільну промисловість 
України [31, 7].

Англо-французькі війська діяли в Криму дещо інакше, ніж ні-
мецькі окупанти. Захопивши півострів, вони намагалися подати 
себе в якості визволителів, що прийшли сюди, нібито на прохан-
ня місцевих жителів. Зовнішньо Антанта намагалася представи-
ти уряд С. Крима самостійним. У всьому іншому між німецькими 
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завойовниками та військами країн Згоди суттєвої різниці не було. 
Як одні, так і інші намагалися перетворити Крим у власну ко-
лонію, грабували населення та переслідували кримських більшо-
виків. З метою підвищення популярності серед кримських меш-
канців уряд С. Криму, за згоди іноземних військ, відмінив деякі 
недемократичні закони, які були введені ще при німцях владою 
С. Сулькевича. Наприклад, була дозволена діяльність професій-
них спілок, створена комісія з питань праці.

Новостворений кримський уряд на чолі з С. Кримом з радіс-
тю зустрів англо-французьких окупантів [32, 31–32]. Меншови-
ки, есери, кадети, монархісти, татарські націоналісти, поміщики, 
фабриканти, які боролися проти більшовицької загрози в Криму, 
влаштовували представникам Антанти святкові зустрічі, вшано-
вуючи їх як захисників від комуністичної агресії [33, 125–126]. 
Місцеві кадети плекали надію, що союзники невдовзі захоплять 
Москву та Петроград й винищать більшовиків [34, 31–32].

Одними з перших, хто вітав іноземний десант на півострові, 
були кримськотатарські націоналісти, які після краху німців, шу-
кали собі нових союзників. Вони відвідали англійського адмірала 
Кольсорна й висловили надію, що Антанта з увагою віднесеться 
до потреб татарського народу в Криму [35, 125–126].

Заміна одних окупантів іншими потягнула за собою зміну по-
літичного курсу татарських націоналістів. Зняття німцями окупа-
ції півострова та їхня евакуація одночасно стала крахом надій та-
тарської буржуазії на створення Кримського ханства. Після того, 
як Німеччина програла війну, “Міллі-фірка” різко змінила свій 
політичний курс. Ідею про “незалежне” ханство було замінено 
лозунгом про культурно-національну автономію кримських татар 
в системі відновленої Росії [36, 126].

Представники націоналістичної організації “Міллі-фірка” ро-
били неодноразові спроби вступити в переговори з командуван-
ням Антанти. Вони пропонували союзникам створити з татар вій-
ськові частини для боротьби проти більшовиків. Багато татар за-
писувалося в денікінську армію [37, 167; 55].

Проте татарським націоналістам не вдалося досягти своєї 
мети й зайняти таке положення, яке вони мали під час німецької 
окупації. Їм не забороняли вступати в білогвардійську армію, але 
й не залучали до управління півостровом. Це зумовлено тим, що 
іноземні війська в Криму спиралися на кадетів, меншовиків та 
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есерів, тобто на проросійськи налаштованих представників, які 
закликали до відновлення єдиної Росії. Ці гасла синхронізувалися 
із заявами Антанти.

У такому становищі, як і кримські татари, опинилися й німці-
колоністи. Їхнім депутатам, які привітали прибуття військ 
Антанти до Криму, англо-французьке командування заявило про 
лояльне відношення до них [38, 65–66]. Німецькі колоністи Кри-
му обіцяли новим союзникам усіляку допомогу у боротьбі проти 
більшовиків [39, 8, 9, 12].

Кримський уряд С. Крима був повністю залежним від Антан-
ти. Рада міністрів не мала права зносин із жодною іноземною дер-
жавою. Усі контакти з зарубіжними країнами міністр закордонних 
справ М. Винавер (один з лідерів кадетської партії) був змушений 
вести виключно через військове командування французької еска-
дри. Без згоди військового командування не дозволялося вирішува-
ти жодні питання з господарсько-політичного життя Криму.

Ставлення Антанти до уряду С. Крима було зверхнє, зарозумі-
ле, без усякої поваги [40, 132]. Уряд зобов’язувався усі зносини з 
іншими країнами вести через командуючого французькою еска-
дрою, за домовленістю між командиром броненосця “Мірабо” й 
міністром зовнішніх справ М. Винавером [41, 34–36].

Проте, в своєму бажанні догодити військам Антанти, пред-
ставники кримської влади дарували англійському та французь-
кому командуванню комплекти м’якої меблі, посуд, велику кіль-
кість діжок найкращого кримського вина й продукти харчування 

[42, 36–37].
Продовольче становище, яке почало було вже покращуватися 

після краху Німеччини та евакуації її військ за межі Криму, до 
грудня 1918 р. знову загострилося. Причина полягала в тому, що 
продовольчі товари йшли на утримання військ Антанти, білогвар-
дійців та вивозилися за кордон. Продовольчі труднощі призвели у 
містах півострова до так званих “жіночих бунтів”.

Провладні кола плекали надію, що після захоплення Криму 
військами Антанти вони знову зможуть відновити роботу підпри-
ємств та отримувати великі прибутки. Проте ніякого пожвавлен-
ня промисловості, як обіцяли англо-французькі військові, не від-
булось. Промислові підприємства зачинялися через відсутність 
палива, сировини та замовлень. Також зменшилась інтенсивність 
руху по залізницях Криму через відсутність вугілля [43]. Закриття 
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деяких підприємств та загальне скорочення об’єму виробництва 
в містах, переважно в Севастополі та Сімферополі, призвело до 
зростання числа безробітних [44, 147]. До того ж, уряд півостро-
ва, де і так панували убогість та безробіття, скоротив видачу хліб-
ного пайка [45, 34–36].

Діяльність крайового уряду С. Крима знаходилася під постій-
ним наглядом Антанти. Більше того, він фактично сприяв союз-
никам у їхніх репресіях на теренах Криму [46, 10]. Цей уряд не 
мав не те щоб авторитету у місцевого населення, а навіть не ко-
ристувався якою-небудь прихильністю [47, 130–132].

Окрім кримської влади на півострові існувало ще кілька орга-
нізацій, які вважали себе урядами, а отже і владою цього краю. В 
Сімферополі, поблизу приміщення крайового уряду, знаходила-
ся Директорія (кримськотатарський кабінет міністрів) й Курул-
тай. Штаб А. Денікіна також вважав себе владою Криму, видаючи 
власні закони. Але на відміну від перших двох структур, остання 
підтримувалася значною збройною силою.

Війська Антанти та Добровольча армія А. Денікіна ніколи не 
рахувалися з розпорядженнями крайового уряду С. Крима. Проте 
крайова влада, денікінці та Курултай завжди виконували накази 
іноземних окупантів. Що стосується командування країн Згоди, 
то вони з цікавістю спостерігали за інтригами та боротьбою за 
владу трьох владних центрів Криму [48, 34–36].

В битві за владу крайовий уряд С. Крима переміг татарський 
Курултай. Англо-французькі інтервенти не пробачили татарським 
націоналістам їхню вчорашню політичну орієнтацію на німецькі 
війська. І хоча вони тепер орієнтувалися на Антанту, білогвардій-
ців та крайовий уряд, нові володарі півострова поставились до 
Курултаю негативно. Цим скористалися представники кримської 
Ради міністрів, яка вбачала в існуванні Курултаю конкурента в 
боротьбі за владу в Криму, а також – причину своєї непопуляр-
ності серед татарського населення [49, 36–37].

Згідно з вказівкою англо-французького військового командуван-
ня уряд С. Крима вживав заходів для придушення більшовицького 
опору на півострові. Для знищення прихильників Радянської вла-
ди було створено “особливу нараду” в складі міністрів внутрішніх 
справ, юстиції та начальника штабу Добрармії [50, 19]. Також було 
ухвалено спеціальне рішення щодо покарання осіб, які проявляють 
вороже ставлення до військ Антанти [51, 34].
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Усі місцеві підпільні більшовицькі організації військове коман-
дування Антанти оголосило поза законом. Тих, на кого підозрювали 
у більшовизмі, розстрілювали без суду. Будь-які страйки придушу-
валися зброєю. Усе цінне військове майно окупанти захоплювали та 
відправляли до Франції та Англії [52, 32–33].

Проте наприкінці квітня 1919 року все закінчилося трагічно 
й для уряду С. Крима, й для англо-французьких окупантів, яких 
частково знищили, а частину зіштовхнули в Чорне море, очистив-
ши від них півострів, війська Червоної армії, що прийшли з Росії 
[53, 51]. У Криму була відновлена радянська влада.

Отже, мета появи військ Антанти на теренах Криму, Украї-
ни та Росії крилася у необхідності повернення націоналізованих 
більшовиками підприємств, капіталу, установлення контролю над 
головними промисловими та сировинними центрами цих держав, 
повалення більшовицької влади та відновлення цілісності тери-
торій довоєнного періоду.

Представники Антанти декларували усім, що вони прийшли 
на півострів знищити більшовизм, представляли кримський уряд 
С. Крима як самостійний. У дійсності, Антанта поставила Крим 
у повну залежність. Керівники союзників реалізовували одне з 
головних своїх завдань – здійснювали грабіжницький вивіз з пів-
острова та України продовольства та сировини. До місцевого на-
селення, яке намагалося зупинити такі акції Антанти, вона засто-
совувала каральні заходи.

Прихід союзницьких військ в Крим місцеве населення сприй-
няло неоднозначно: частина жителів негативно поставилася до 
окупації півострова, проте дехто вітав появу Антанти в Криму, 
вони вбачали у цій акції захист від більшовицької загрози. Але, 
коли окупанти почали діяти, кримське населення розчарувалося в 
їхній політиці, спрямованій на грабіжницькі та експансивні дії.

На противагу кримському загалу місцевий уряд на чолі з 
С. Кримом, який був поставлений при владі військовим команду-
ванням Антанти, щиро вітав її прихід в регіон. Кримський уряд 
сподівався, що Антанта захистить його від більшовицької агресії, 
та відновить його у складі Росії

Військове командування союзників поставило під контроль ді-
яльність крайової влади С. Крима, унеможливлюючи протидія-
ти грабіжницьким акціям Антанти щодо вивозу продовольства та 
сировини з півострова.
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1. Причини приходу союзників на територію Криму, України 
та Росії обумовлені їхнім стремлінням повернути собі втрачені за-
води, фабрики, фінансовий капітал, який був влитий в економіку 
царської Росії; отримати контроль над залізницею, нафтою, рудою, 
хлібом, повалити Радянську владу в Росії. Й, нарешті, реалізувати 
план об’єднання усіх територій в кордонах довоєнного часу.

2. Окупація Криму забезпечила Антанті панування на Чорно-
му та Азовському морях. Політика союзницьких військ на Крим-
ському півострові призвела до грабунків продовольства й сирови-
ни, до активної підтримки каральних експедицій денікінців проти 
місцевого населення під гаслом боротьби з більшовизмом. 

Керівництво англо-французьких військ декларувало себе в Кри-
му визволителями, підкреслюючи, що їхня присутність у краї ви-
кликана за рішенням і волею місцевого населення та його влади. 

Як і німецьке командування під час правління уряду С. Суль-
кевича, так і представники Антанти намагалися показати усім, 
що кримський уряд С. Крима є самостійним. Хоч насправді, вій-
ськами союзників здійснювався жорсткий окупаційний контроль 
за кримською владою. Крім того, схожість політики цих двох вій-
ськових блоків виражалась у примітивному грабуванні та виво-
зі продовольства й сировини з кримських та українських земель. 
Проте, якщо німці вивозили продукти в офіційному порядку, за 
умов мирного договору, то війська Антанти робили це нелегаль-
ними методами експропріації. До місцевого населення, яке нама-
галося чинити опір вивозу продовольства, союзники застосовува-
ли каральні операції.

В результаті, півострів, як і при німецькій окупації, знаходився 
у стані економічного, соціального та політичного колапсу.

3. Після приходу іноземних військ в Крим підпільні більшо-
вицькі організації розгорнули партизанську війну проти Антан-
ти. Місцеве населення середнього класу (дрібні підприємці, се-
ляни, робітники, купці, ремісники, рибалки тощо) неоднозначно 
сприйняло прихід нових окупантів, пам’ятаючи експансивну по-
літику їх попередників. Проте, деякі з них вітали прихід Антан-
ти в Крим. Якщо спочатку кримське населення вбачало в особі 
союзників захисників від загрози більшовизму, то невдовзі роз-
чарувалося в їхній протекції. Це була колоніальна, грабіжницька 
політика, яка вела до краху місцевих підприємств, мануфактур та 
інших господарств, до занепаду економіки та рівня життя на пів-
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острові. Ставлення більшості кримського населення до присут-
ності на півострові іноземного десанту було негативним. У Кри-
му ширилися невдоволення та бунти.

4. Кримський крайовий уряд С. Крима був створений за зго-
дою союзницьких військ. А звідси і проявилась повна його залеж-
ність від військового командування Антанти.

Причини політичної орієнтації кадетського уряду С. Крима на 
десант Антанти криються у можливості захисту півострова від 
більшовиків, спільності ідеологічного спрямування кримської 
влади з представниками військового командування Антанти на 
відновлення єдиної Росії, включаючи Крим та Україну. Реаліза-
цію цих намагань можна було здійснити лише за підтримки за-
хідних країн. 

Керівники Антанти контролювали рішення та дії місцевого 
уряду, не дозволяючи йому провадити власну політику. До того ж, 
уряд С. Крима не міг протидіяти масштабним операціям інозем-
них військ щодо вивезення продовольства та сировини з Криму. 

Отже, результати діяльності кримського уряду були обумовле-
ні маріонетковим статусом кримської влади. 

Завойовницькі плани американських, англійських, французь-
ких військ, а також денікінців зруйнували більшовики.

Наприкінці квітня 1919 р., під натиском Червоної Армії, вій-
ська Антанти, денікінці, представники різних політичних партій, 
які не відносились до більшовиків, духовенство, підприємці, по-
міщики, фабриканти та інші категорії буржуазних кіл покинули 
Україну й Крим. На їх місце повернулася до правління Радянська 
влада.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ГІПОТЕТИЧНУ ЛОЯЛЬНІСТЬ 
ОФЕЛЛИ КИРЕНСЬКОГО

Зелінський А. Л.

На сторінках цієї порівняно невеликої публікації піде мова 
про низку питань, пов’язаних з останніми роками життя й ді-
яльності Офелли з Пелли1. Він був одним з учасників східно-
го походу Александра Македонського [Diodorus 1884, XX, 40; 
Arrianus 1968, 18], а згодом, у 322/321 році до Р.Х.2, став наміс-
ником Киренаїки в наслідок приєднання цієї області до воло-
дінь правителя Єгипту, Птолемеєм, сином Лага [Marmor Parium  
1926, FGH, 239B, 10–11; Diodorus 1884, XVIII, 21; Arrianus 1926, 
9, 16–19; Justinus 1911, XIII, 6; Hoelbl 2001, 14; Huss 2001, 99–
101].  У 309/308 році. Офелла приєднався до військової кампа-
нії сиракузького тирана Агафокла проти Карфагену, в ході якої – 
був зрадницьки вбитий своїм союзником [Diodorus 1884, XX, 
Prol; 40–43, 70 ;Trogus 1956, XXII; Justinus 1911, XXII, 7; Orosius 
1889, IV, 6; Suda 1928–1935, delta 431; Omikron 994; пор. Marmor 
Parium 1926, FGH, 239B, 19; Plutarchus 1875, 14; Polyaenus 1899, 
V. 3, 4; Meister 1984, 396–397; Hoelbl 2001, 20; Huss 2001, 179–
180]. 

Антична традиція, представлена Діодором Сицилійським3, 
Помпеєм Трогом і, відповідно, Юстином недвозначно вказує на 
те, що Офелла заключив військовий союз із Агафоклом не як ки-
ренський намісник Птолемея, а як цілковито незалежний воло-
дар [Diodorus 1884, XX, 40–42; Trogus 1956, XXII; Justinus 1911, 
XXII, 7]. 

Так, за словами Діодора, Агафокл, підчас своєї африканської 
кампанії  [Diodorus 1884, XX, 38–39] “...бажаючи використати усі 
можливі засоби для підкорення карфагенян, відправив сиракузя-
нина Ортона послом у Кирену до Офелли. Останній був одним з 
друзів і соратників Александра, тепер же, пануючи над полісами 
Киренаїки і маючи сильне військо, він честолюбно прагнув при-
множити свої володіння”4.

У свою чергу, Юстин на сторінках зробленої ним епітоми тво-
ру Помпея Трога “Historiae Philippicae” розповідає, що “...Офел-
ла, цар, Киренців, котрий безсоромно сподівався заволодіти усі-
єю Африкою, заключив через послів союз із Агафоклом, за умо-
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вою, що вразі перемоги над карфагенянами, тому дістанеться Си-
цилія, йому ж (Офеллі) відійде Африка”5.

Вірогідність означених розповідей була визнана такими до-
слідниками, як I. Droysen, J. Mahaffy, W. Ferguson, K. Beloch, E. 
Bevan, V. Ehrenberg, E will, A. Laronde, A. Jaehne, W. Huss та ін 
[Дройзен 1995, 319–320; Mahaffy 1899, 46–47; Ferguson 1910, 
3; Beloch 1927, 187; Bevan 1927, 26; Ehrenberg 1930, 0334–336; 
Laronde 1971, 297–298; Ейне 1972, 167; Will 1984, 55; Huss 1985, 
174; Huss 2001, 179]. 

Проте, майже одночасно виникла гіпотеза, згідно з якою Офел-
ла протягом усього часу свого намісництва у Кирені зберігав ло-
яльність по відношенню до сина Лага, як до свого сюзерена. На 
користь цього припущення особливо наполегливо висловились: 
A. Gercke, F. Taeger, F. Chamoux, A. Martin та ін. [Beloch 1927, 187; 
Taeger 1929, 455–456; Chamoux 1956, 24–25; idem 2002, 56, 218; 
Martin 2006, 69–70, 72; Winiarczyk 1981, 66, Anm. 10]6. На підтвер-
дження своєї гіпотези вони пропонують наступні положення: 1. 
Стосунки між Птолемеєм і його киренським намісником завжди 
базувалися на принципах взаємної довіри і приязні. 2. Офелла ви-
ступив проти Карфагену за дорученням або, принаймні, за зго-
дою єгипетського сатрапа. 3. Намісник Киренаїки ніколи не кар-
бував власної монети7. 

На мій погляд, усі докази, наведені на користь збереження 
Офеллою вірності своєму патрону підчас карфагенської кампанії, 
базуються лише на засадах загальної логіки і залишаються умо-
глядними. Проти них за бажанням можна висунути не менш ло-
гічні, хоча й не менш умоглядні контраргументи. 

Так, можна припустити, що мало не ідилічні відносини, ко-
трі буцімто, постійно існували між єгипетським сатрапом і його 
киренським намісником [Martin 2006, 69–70], могли серйозно 
погіршитися після того, як Офелла не зміг передбачити, а зго-
дом – й придушити киренське повстання 313 року (в усякому 
разі, Діодор у підрозділі своєї “Історичної бібліотеки”, присвя-
ченому цій події, жодним словом не згадав про намісника бун-
тівної області [Diodorus 1884, XIX, 79; Ейне 1972, 169] ). Поді-
бна можливість видається особливо вірогідною, коли згадати, 
що це повстання фактично зірвало військову кампанію, безпе-
речно заплановану на 313 рік Птолемеєм в рамках Третьої ві-
йни діадохів[Wheatley 1998, 267–268; Huss 2001, 154–159]. Ця ж 
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обставина, у свою чергу, мало не призвела до заключення сепа-
ратного миру між Антігоном монофтальмом і наймогутнішим з 
тодішніх союзників Птолемея, Кассандром [Diodorus 1884, XIX, 
75; Simpson 1954, 26]. 

У контексті проблеми пожиттєвої відданості киренського на-
місника не витримує жодної критики й положення про підтрим-
ку спільних дій Офелли й Агафокла з боку єгипетського сатрапа 
[Martin 2006, 70]. 

Так, A. Martin, відштовхуючись від концепції довірливих від-
носин між Офеллою і Птолемеєм, приходить до висновку, що ки-
ренський намісник зважився на похід проти Карфагену, оскільки 
знову розраховував на допомогу свого патрона в разі нового по-
встання підвладної йому області [Martin 2006, 70]. Проте, не варто 
забувати, що Офелла розпочав активні зносини з Агафоклом саме 
тоді, коли сина Лага не було в Єгипті. У 309 році останній зі зна-
чними військовими силами намагався підкорити приморські об-
ласті на півдні Малої Азії [Diodorus 1884, XX, 27; Plutarchus 1875, 
7; Porphyrius 1926, FGH, 260, 42; Huss 2001, 173–175, 177]. Таким 
чином, гіпотетичні сподівання Офелли на будь-яку дієву підтрим-
ку зі сторони Птолемея не мали під собою будь-яких реальних 
підстав. З іншого ж боку, якщо киренський намісник збирався ви-
йти з-під влади єгипетського сатрапа, навряд чи йому вдалося б 
підгадати більш сприятливий момент для реалізації своїх амбі-
ційних задумів8.

Непериконливо також виглядає припущення, згідно з яким 
військо, набране Офеллою в Афінах [Diodorus 1884, XX, 40], було 
зимою 309/308 року переправлене до Кирени єгипетським фло-
том Птолемея [Martin 2006, 70, 74]. З неменшою вірогідністю це 
могли зробити кораблі, надані за наказом правителя Македонії 
Кассандра. Це можна представити, як спробу останнього приму-
сити Птолемея повернутися до Єгипту, а отже – відмовитися від 
балканської кампанії, яку син Лага планував здійснити протягом 
308 року у союзі з Деметрієм Поліоркетом [Suda 1928–1935, delta 
431; epsilon 2459]9. Зрештою, навіть, якщо навербовані війська й 
були переправлені  єгипетським флотом, це не завадило б Офел-
лі виказати свої сепаратистські наміри після повернення з Афін 
до Кирени.

Нарешті, монети із зображенням Александра у слоновій шкі-
рі й Афіни Алкідемос, які Агафокл, наслідуючи Птолемею, роз-
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почав карбувати у 309–308 роках [Havelock 1980, 44–45; Martin 
2006, 70], не обов’язково свідчать про уніфікацію єгипетсько-
го і сиракузького монетного стандарту, а отже – й про існуван-
ня союзу між сатрапом Єгипту і тираном Сиракуз напередод-
ні карфагенської експедиції Офелли [Martin 2006, 70]. Удавання 
до цього заходу з боку сиракузького тирана, котрий, можливо, 
у перспективі планував приєднати до своїх володінь й Киренаї-
ку [Havelock 1980, 45, Not. 27], цілком логічно пояснюється ба-
жанням останнього кинути виклик Птолемею. В усякому разі, 
подібний жест не виходить за рамки пропагандистської прак-
тики, характерної для періоду війн діадохів. Наприклад, до схо-
жого заходу стосовно того ж сина Лага удався Деметрій Поліор-
кет після перемоги у морській битві при кіпрському Саламіні. 
Саме тоді на його монетах з’явилося зображення озброєної Афі-
ни (Афіни Алкідемос), подібне до викарбуваного на птолемеїв-
ських тетрадрахмах [Havelock 1980, 45–46].

Той же факт, що Офелла не приділив належної уваги карбу-
ванню власної монети [Martin 2006, 72; пор. Bagnall 1976, 26, 
184–185], легко пояснюється занадто коротким періодом його 
незалежного правління і наявністю більш важливих проблем, а 
саме: ведення переговорів з Агафоклом, здійснення поїздки до 
Афін (див. вище), підготовки до походу через лівійську пустелю 
[Diodorus 1884, XX, 41] тощо, які потребували термінового ви-
рішення.

Проте, слід зазначити, що існує одна дуже цікава серія кирен-
ських монет, карбування яких деякі дослідники не тільки припи-
сують Офеллі, але й відносять до часу, що безпосередньо пере-
дував карфагенській експедиції останнього. В основі означено-
го припущення лежить певна інтерпретація дуже специфічного 
зображення, що міститься на реверсі цих монет. Поряд з тради-
ційним символом Кирени сільфіумом – цінною лікарською рос-
линою з наркотичними властивостями [Koerper, Kolls 1999, 133–
143] – ми бачимо тут фінікову пальму – не менш традиційний 
символ Карфагену (див. Мал. 1). З точки зору такого відомого 
дослідника, як K. Meister, поєднання цих двох символів могло 
з’явитися саме при Офеллі й виражати ні що інше, як претензії 
останнього на  панування одразу над двома вищевказаними краї-
нами [Meister 1984, 397]. 
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Мал. 1 Реверс киренської монети із зображенням сільфіуму 
та фінікової пальми10

Проте, на мій погляд, сама лише наявність означених монет не 
може вказувати на статус Офели. З одного боку на них вітсутнє 
ім’я Птолемея, з іншого – ми не бачимо там й імені самого Офел-
ли. Остання ж обставина, взагалі, ставить під сумнів приналеж-
ність даної чеканки до часів цього державного діяча11. Тим біль-
ше, що територіальні претензії до Карфагену міг висувати як сам 
син Лага, так і його найближчі нащадки [Strabo 1899, XVII, II, 20; 
Hoelbl 2001, 68 not. 18; Huss 2001, 101–104, 268, 293–294, 297; Зе-
лінський 2006, 46–47].

Якщо ж відкинути усі умоглядні побудови й контрпобудови, 
то у першу чергу залишиться даність, яка полягає в тому, що май-
же усі античні автори, котрі згадують у своїх творах Офеллу, су-
проводжують його ім’я титулами, притаманними незалежному 
правителю. Діодор Сицілійський й автор Візантійського лексико-
ну (Суда) називають його династом12, Помпей Трог, Юстин (див. 
Прим. 5) і Павел Орозій, дещо перебільшуючи, наділяють бун-
тівного намісника царським титулом13, а Плутарх вказує на ньо-
го як на архонта [Plutarchus 1875, 14]14. Певною мірою ці свід-
чення заперечуються сучасником [Cicero 1979, III, 21; Plutarchus 
1938, II, 1, 9; Diogenus 1922, IV, 51; V, 36–41; 57–58; Suda 1928–
1935, theta 199; sigma 1185; Асмус 1976, 400; Winiarczyk 1981, 92; 
Scarborough 1985, 515–517; Рожанский 1988, 85–86; Huss 2001, 
231–232], а можливо, й особистим знайомим киренського наміс-
ника15 – філософом-перипатетиком Теофрастом. Він, побіжно зга-
дуючи Офеллу у своїй «Історії рослин», нічого не говорить про 
його особливий політичний статус [Theophrastus 1916, IV, 3, 2]. 
Проте, не слід забувати, що Теофраст, як істинний філософ, взага-
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лі опускає усі гучні посади й титули, говорячи про сучасних йому 
можновладців: Антіпатра, Кассандра, Полісперхонта, Антігона і 
навіть Александра Македонського [Theophrastus 1916, IV, 4, 1; 5; 
IX, 4, 9; Theophrastus 1952, VII; XXIII, 3; 5]. Отже цілком природ-
но, що й повсталий намісник Киренаїки, подібно до більш видат-
них державних діячів епохи, залишився у творі афінського при-
родознавця без належного титулу.

І, нарешті, згаданий вище, Суда нерозривно пов’язує факт під-
корення Птолемеєм Лівії зі смертю Офелли від рук Агафокла 
[Suda 1928–1935, delta 431; пор. Bagnall 1976, 26; Huss 2001, 179–
180]16, що на мою думку, також не варто скидати з рахунків.

Таким чином, з моєї точки зору, не існує серйозних підстав не 
довіряти повідомленням античних авторів щодо претензій Офел-
ли на статус незалежного правителя. Отже й факт достовірності 
сепаратистських кроків, здійснених цим птолемеївським урядов-
цем в останні роки його намісництва у Кирені, також не повинен 
викликати сумнівів.

1 Можливо, він же – Офелла з Олінфу [Ладынин 2000, 186].  
2 Оскільки всі події, згадувані у цій роботі відбулися до різдва 

Христового, помітка “до Р.Х.” надалі опускатиметься. 
3 Джерелом Діодора у цьому випадку могла бути “Македоніка” 

Дуріса Самоського – пор. [Ullman 1942, 38–39].  
4 ¡Apo\ de\ th=j ma/xhj tau/thj geno/menoj kai\ pa/nta t$= dianoi/# 

skopou/menoj pro\j to\ labei=n tou\j KarxhdoniÁouj u(poxeiri/ouj e)
ce/pemye presbeuth/n ¢ `Orqwna to\n Surako/sion pro\j ¢ Ofe/llan 
ei)j Kurh/nhn. ouÄtoj d‘ hÄn me\n twÀn fi/lwn twÀn sunestrateume/nwn 
¢ Aleca/ndr%, kurieu/wn de\ twÀn peri\ Kurh/nhn po/lewn kai\ duna/
mewj a(draÀj perieba/leto taiÀj eªlpi/si mei/zona dunastei/an [Di-
odorus 1884, XX, 40, 1].

 5 ...rex Cyrenarum Afellas, qui spe inproba regnum totius Africae 
amplexus societatem cum Agathocle per legatos iunxerat pactusque 
cum eo fuerat ut Siciliae illi, sibi Africae imperium victis Karthag-
iniensibus cederet [Justinus 1911, XXII, 7, 4].

6 Такі дослідники, як R. Bagnall, K. Meister та G. Hoelbl, взагалі 
залишили це питання відкритим [Bagnall 1976, 25–26; Meister 
1984, 396–397, Hoelbl 2001, 20]. 

7 Аргументацію на користь зазначеної гіпотези, в останнє, до-
сить чітко виклав A. Martin [Martin 2006, 69–70, 72, 74]. 

4
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8 Я не поділяю думку дослідників, котрі вважають, що самі 

лише північно-африканські події змусили Птолемея несподівано 
завершити балканську кампанію і терміново повернутися до Єгип-
ту [Дройзен 1995, 319–325; пор. Martin 2006, 74]. На мій погляд, 
у 308 році ні Офелла, ні Агафокл самі по собі не могли становити 
відчутної загрози для сатрапії сина Лага, оскільки першочерго-
вою їхньою ціллю тоді був Карфаген. Більш імовірним мені вида-
ється припущення P. Wheatley, згідно з яким Птолемей повернувся 
до Єгипту під впливом звістки про появу біля його північно-
східного кордону Антігона Монофтальма, котрий повернувся з 
Передньої Азії після невдалої боротьби з Селевком Нікатором 
[Wheatley 2002, 46]. Я вважаю, що ця обставина у поєднанні з 
перебуванням неподалік від західного кордону птолемеївських 
володінь війська Агафокла дійсно могла викликати у сина Лага 
серйозне занепокоєння і змусити його відмовитися від боротьби 
за вплив у материковій Греції.  

9 Цікаво, що деякі дослідники вбачають у вторгненні сина Лага 
до балканської Греції реакцію останнього на можливість заклю-
чення союзу між Кассандром і Офеллою – пор. [Laronde 1971, 304–
305; Will 1984, 55; Martin 2006, 70]. Стосовно ходу самої егейсько-
балканської кампанії, проведеної Птолемеєм у 308 році і, фактично, 
спрямованої проти Кассандра див. нп. [Huss 2001, 175–178]. 

10 Зображення данної монети, датованої 308–277 роками, міс-
титься на відповідній веб-сторінці «Greek Coinage Index by Issu-
ing Authority” – http://www.wildwinds.com/coins/greece/kyrenaica/i.
html.

11 Стосовно певної проблематичності датування киренських 
монет часів гегемонії Сотера див. нп. [Bagnall 1976, 183–185]. 

12  ºWj ‘AgaqoklhÔj KarxhdoniÁouj meän eªniÁkhsen maÁxh|, to∙n 
de∙ duna±sthn thÔj Kurhänhj ‘OfeÁllan metapemyaÁmenoj eªpi∙ 
koinopragiÁan kate±sfacen, kaiä thän metaä tou±tou du±namin 
pare±laben [Diodorus 1884, XX, Prol. 1]. …{Ptolemai=oj} Libu/hj 
pa/shj e)kra/thsen, ‘Ofe/lla tou= Kurhnai/ou duna/stou pro\j )
Agaqokle/ouj kata\ Sikeli/an a)naireqe/ntoj do/lw [Suda 1928-
1935, delta 431].

13 Res gestae Agathoclis : ut a Poenis nanctus imperium bellum cum 
ipsis gessit, primum in Sicilia; dehinc victus traiecit in Africam, ubi pos-
sessa prouincia Ophellam regem Cyrenarum interfecit [Trogus 1956, 
XXII]. Hoc per totam Africam rumore disperso non tributariae tantum 

12

http://www.wildwinds.com/coins/greece/kyrenaica/i
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urbes ab his, verum etiam socii reges deficiebant. inter quos rex quoque 
Cyrenarum Afellas pactus est cum Agathocle communionem belli, dum 
regnum Africae ardenter adfectat [Orosius 1889, IV, 6, 29]. 

14 ‘All‘ eÅn ge taiÔj ‘Aqh∙naij toÁte sxola±zwn hªga±geto 
xhreu±ousan EuªrudiÁkhn, hÖ Miltia±dou men hÄn aªpo±gonoj tou¥ 
palaiouÀ, sunoikhsasa d¢  ‘Ofe±lla| t%À Kurh±nhj aØrcanti, metaä 
th\n eªkei±nou teleuth∙n aªfiÁketo paÁlin eiªj ta∙j ¢ Aqh∙naj [Plutarchus 
1875, 14].

15 Не забуваймо, що Офелла, як мінімум, один раз відвідав Афі-
ни [Diodorus 1884, XX, 40; Plutarchus 1875, 14; Хабихт 1999, 70]. 

16 Див. також прим. 12.
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МІЖПАРЛАМЕНТСЬКЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 
УКРАЇНИ ТА КНР (1992–2002 рр.)

Кіпцар І. А.

Міжпарламентські україно-китайські зв’язки були важливою 
складовою частиною міждержавних відносин України і Китаю в 
1992–2002 роках, роблячи їх глибшими за змістом, різноплано-
вими та різнобічними. Саме взаємодія між парламентами дозво-
ляла вирішувати доволі складні питання соціально-політичного 
та торгово-економічного характеру. Але дослідницький інтерес 
до їх вивчення на сучасному етапі не можна вважати задовіль-
ним.

Всекитайські збори народних представників (ВЗНП) – найви-
щий законодавчий орган країни, який має в китайському суспіль-
стві велику політичну вагу. Серед депутатів ВЗНП є представни-
ки всіх 55 національних меншин Китаю, що дозволяє інституту 
ВЗНП “…бути фундаментальним інститутом політичного устрою 
КНР” [Китай 1999, 42]. Наявність же серед депутатів ВЗНП пред-
ставників всіх суспільних верств, національностей, класів і про-
шарків забезпечує широке представництво ВЗНП і дозволяє йому 
бути практично рупором думки китайського народу.

Верховна Рада – законодавчий орган, покликаний відображати 
і захищати інтереси багатонаціонального народу України в склад-
ний період становлення державності, була зацікавлена в ознайом-
ленні з досвідом інших країн, його вивченні і застосуванні. Ки-
тай, що вступив на шлях реформ ще наприкінці 70-х і досягнув 
значних успіхів на цьому терені, являв для неї особливий інте-
рес. Першим кроком на шляху встановлення співпраці між двома 
парламентами слід вважати прибуття в 3-ій декаді серпня 1992 р. 
до України представницької делегації ВСНП Китаю на чолі із за-
ступником Голови Сайфуддіном [Зміцнювати... 1992, 4]. Цей візит 
носив загалом ознайомчий характер та заклав основу для подаль-
ших контактів. Про це свідчить і той факт, що вже у серпні 1993 р. 
Київ відвідала делегація Комісії із закордонних справ ВЗНП на 
чолі із заступником Голови ВЗНП Ян Чжанья. Вона ознайомилася 
з політичною ситуацією в Україні, з роботою українського парла-
менту і запропонувала продовжити відносини. Відповіддю на ві-
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зит китайської делегації став приїзд до Пекіна в грудні 1993 р. на 
запрошення ПК ВЗНП парламентської делегації Верховної Ради 
України на чолі з Д. Павличком [Міжпарламентські... 1993, 9].

Обидва парламенти усвідомлювали недостатність звичайно-
го обміну делегаціями і шукали шляхи зміцнення зв’язків для 
ефективної співпраці у сферах, що цікавили їх, – політичних, 
законодавчих, економічних, культурних. Одним з таких шляхів 
було створення спеціальних груп з міжпарламентських україно-
китайських і китайсько-українських зв’язків. У ВР України 
така група була створена 6 квітня 1995 р. [Міжпарламентські... 
1996, 89]. До її складу ввійшли такі відомі політики, як Аннен-
ков Е. І., Бандурка А. М., Гмиря С. П., Даниленко А. С., Доро-
шевський М. В., Дронь А. А., Дурдинець В. В., Когін Ю. Б, Мар-
ченко В. Р., Осташ І. І. – всього 16 осіб. Керівником цієї групи 
став д. е. н., доктор технічних наук, народний депутат України від 
фракції “Громада” академік М. А. Павловський.

У березні 1996 року була створена китайська група парламент-
ської співпраці з Україною в рамках ВЗНП “Китай – Україна”, яка 
налічувала 10 членів. На чолі її став Хуан Ічен. З 1999 р. її очолює 
голова парламентського Комітету у справах китайців, що прожива-
ють за кордоном, член Постійного комітету ВСНП Гань Цзіюй.

У цьому ж році в Україні в рамках депутатської групи була 
створена підгрупа з питань розвитку регіональної співпраці між 
областями України і провінціями Китаю, до якої увійшли, зокре-
ма, народні депутати України В. Д. Бондаренко, В. В. Давидов, 
Л. П. Федоренко, Т. А. Задорожна, А. А. Мазур та інші.

Для виконання завдань, які стояли перед депутатською групою 
“Україна – Китай”, була використана цікава і достатньо ефектив-
на форма роботи – в кожну парламентську делегацію входили 
представники виконавчої влади (міністерств і відомств), а також 
керівники підприємств різних областей і регіонів. У ході візитів 
вивчався досвід з проведення економічних реформ, зі створення 
вільних економічних зон, модернізації в аграрному секторі. Так, 
у третій декаді січня 1996 р. на запрошення ВЗНП КНР відвідала 
делегація Верховної Ради України. У її складі було лише 3 укра-
їнських парламентарія, решта – керівники підприємств Хмель-
ницької області. Вони відвідали Пекін, Шанхай, провінцію Хе-
бей (м. Шіцзячжуан), знаходячи можливість встановити взаємо-
вигідні економічні контакти між українськими підприємствами, 
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які вони очолювали, і китайськими зацікавленими особами [Між-
парламентські... 1996, 107–111]. До складу наступної делегації ВР 
України, що налічувала 6 депутатів на чолі із заступником Голо-
ви Верховної Ради України О. А. Деміним, яка відвідала Китай з 
29 березня по 5 квітня 1996 р., увійшли Мова В. І. (генеральний 
директор київського виробничого об’єднання “Електронмаш”), 
Комаров В. Г. (перший заступник генерального директора Націо-
нального космічного агентства України), Портной Н. Н. (перший 
заступник міністра машинобудування, військово-промислового 
комплексу і конверсії України). Вони відвідали Комітет сприян-
ня розвитку міжнародної торгівлі КНР, зустрілися із заступни-
ком голови ВЗНП Ван Бінцянем, членами парламентської групи 
китайсько-української дружби “Китай – Україна”, головою Збо-
рів народних представників (ЗНП) м. Шанхая Е. Гунці, що дозво-
лило укласти декілька взаємовигідних контрактів у галузі засто-
сування високих технологій [Міжпарламентські... 1996, 4].

Візит делегації ВР України на чолі з М. А. Павловським у 
червні цього ж року до Китаю виявився ще більш насиченим і ре-
зультативним. У ході переговорів, що відбулися у відповідних за-
цікавлених міністерствах і відомствах, зокрема у Всекитайській 
корпорації авіаційної промисловості (обговорювалися питання 
спільної розробки й організації виробництва вертольотів), про-
мисловій компанії “Велика стіна” (обговорювалися питання, що 
стосувалися космічної галузі та галузі машинобудування), компа-
нії “Norinco” (виробництво зброї), міністерстві електронної про-
мисловості, були досягнуті певні результати. Саме завдяки зусил-
лям депутатів, в ході координації прагнення українських і китай-
ських підприємств до співпраці, стали можливими спільні роз-
робки нової елементної бази розвитку електроніки, авіаційних 
бортових і навігаційних систем та їх вузлів.

Делегації китайських парламентаріїв, які відвідали у цей пе-
ріод Україну на запрошення ВР, та прагнення до розширення 
зв’язків з Україною свідчили про зростаючий інтерес Китаю до 
нашої країни. Це підтвердив і візит Голови Постійного комітету 
ВЗНП Цяо Ші, якій прибув до України на запрошення Голови ВР 
України О. О. Мороза на початку березня 1996 року [Довідки... 
1996, 24–31].

В цілому ж, міжпарламентські відносини в 1992–1997 рр., 
не дивлячись на окремі успіхи і напрацювання, носили загалом 
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ознайомчий характер. Це були роки пошуку і становлення, нако-
пичення досвіду міждержавних парламентських відносин. У по-
дальшому зв’язки між двома парламентами набувають більш кон-
структивного характеру.

У 1998 р. міжпарламентська група “Україна – Китай” попо-
внилася новими членами, і цього разу кількість депутатів скла-
дала вже 39 осіб. Група стала найчисленнішою з міжпарламент-
ських груп. На її першому засіданні, яке відбулося 22 листопа-
да 1998 р., були присутні голова ВР України О. Ткаченко, Над-
звичайний і Повноважний посол Китаю в Україні Чжоу Сяопей і 
заст. міністра закордонних справ України О. Орел. Вони відзначи-
ли великі перспективи українсько-китайських взаємин, що були 
особливо багатообіцяючими в галузі науки і освіти [Китайский... 
1998, 2].

У 1999 р. кількість членів групи складала вже 43 особи [Між-
парламентські... 1999, 1–4]. Інтереси даної групи виходять далеко 
за звичні рамки обміну досвідом у законодавчій сфері, управлін-
ні державними справами, налагодженні т.з. “народної диплома-
тії” тощо, зосередившись більше на економічній стороні україно-
китайських взаємин. Так, зокрема, в листі керівника міжпарла-
ментської групи “Україна – Китай” М. Павловського Тимчасово-
му Повіреному П. Султанському викладено бачення нових гори-
зонтів україно-китайської співпраці в міжпарламентській діяль-
ності і висвітлено (стисло) основні напрями:

1. Програма “Електронна промисловість”: кібернетика і об-
числювальна техніка.

2. Ядерна промисловість, енерго- і машинобудування.
3. Окремі технології зі збереження і переробки продукції сіль-

ського господарства.
4. Здійснення 5 проектів Академії технологічних наук України 

[Міжпарламентські... 1999, 5].
В цілому слід зазначити, що в цей період у відносинах України 

і КНР в міжпарламентській сфері спостерігається явне пожвав-
лення. Це відображається як в активізації взаємних відвідин гру-
пами парламентарів, так і в отриманні від даних поїздок практич-
них результатів. Це можна проілюструвати на прикладі декількох 
таких візитів.

З 23 по 31 березня 1999 р. українська парламентська делега-
ція у складі 10 членів відвідала ряд великих міст КНР (м. Пекін, 
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м. Шанхай, м. Сіань) на запрошення Китайського співтовариства 
з питань міжнародних зв’язків. Відбулися зустрічі народних де-
путатів України в Інституті досліджень реформи економічної сис-
теми, Інституті країн Східної Європи і Центральної Азії, а також з 
представниками парламентської групи дружби “Україна – Китай” 
і головою групи Гань Цзіюєм та з дипломатичним складом По-
сольства України в Китаї. Також депутати побували на території 
ВЕЗ “Пудун” [Міжпарламентські... 1999, 8–13]. Крім цього, окре-
мі члени делегації мали особисті зустрічі з китайськими колега-
ми. Так, наприклад, В. Шмарова прийняв член ЦВР КНР, міністр 
оборони Чі Хаотянь, В. Кремень зустрічався з професорсько-
викладацьким колективом Пекінського педагогічного університе-
ту тощо [Міжпарламентські... 1999, 21]. У ході візиту було при-
йнято багато спільних рішень, які стосувались військової, освіт-
ньої та економічної складових українсько-китайського діалогу.

З 11 по 18 серпня 1999 р. на запрошення Китайського інститу-
ту народної дипломатії в КНР знаходилася уповноважена Верхо-
вної Ради України з прав людини Н. І. Карпачова*. За пропозиці-
єю Тимчасового Повіреного П. Султанського вона відвідала про-
вінцію Юннань (де проживає багато національних меншин) і Ти-
бет (м. Куньмін і Лхаса) [Міжпарламентські... 1999, 31].

Зустріч Н. І. Карпачової з керівництвом МЗС КНР і Міністер-
ства юстиції дала можливість ознайомитися з досвідом прийнят-
тя рішень щодо національного питання в цій багатонаціональній 
країні, забезпечення прав і свобод, з досягненнями КНР у сфері 
соціального захисту своїх громадян від економічних і соціальних 
ризиків.

З 7 по 15 грудня 1999 р. на запрошення Комітету із зовнішніх 
зв’язків ВЗНП відбувся візит до Пекіна делегації ВР України у 
кількості 5 осіб на чолі з Головою Комітету з питань національ-
ної безпеки і оборони Г. К. Крючковим. Делегація відвідала міста 
Пекін, Ченду, Шанхай, Сучжоу. Особливо помітною подією стали 
відвідини Чендуської авіабудівної компанії і ВЕЗ “Пудун” [Між-
парламентські... 1999, 39–65]. У ході візиту були визначені рамки 
подальшого економічного співробітництва в галузі авіабудування 
між Україною і КНР.

Спираючись на накопичений досвід двосторонніх парламент-
ських відносин, українська сторона серйозно підготувалася до ві-
зиту до КНР, створивши делегацію від Верховної Ради України (24 
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листопада – 1 грудня 1999 р.) на чолі з М. Павловським. До її скла-
ду входили 8 депутатів і 2 співробітники Апарату Верховної Ради 
України. Делегація приїхала до КНР на запрошення Голови пар-
ламентської групи “Китай – Україна” Гань Цзіюя. У ході зустрі-
чей із заступником Голови ПК ВЗНП Ву Хе, помічником міністра 
закордонних справ КНР Лю Гучаном, українською стороною де-
монструвалися наміри налагодити тісніші робочі контакти з китай-
ською стороною, з метою створення найбільш сприятливого клі-
мату в економічному і науково-технічному співробітництві. Був 
представлений Пакет проектів (загальною кількістю 200 наймену-
вань) в різних галузях. Українська сторона запропонувала сформу-
вати робочі групи з розробки конкретних проектів, була висуну-
та ідея створення фінансово-промислових груп, які фінансували б 
окремі проекти. На завершення візиту був складений двосторон-
ній документ “До підсумків візиту делегації Верховної Ради Укра-
їни в КНР” [Міжпарламентські... 1999, 68–69]. У ньому, крім пе-
релічених вище аспектів взаємної співпраці, були обумовлені пер-
спективи спільних контактів у галузі телевізійної техніки, збірки 
комп’ютерів, пьєзодвигунів, створення спільних підприємств.

Ідея українських парламентаріїв про встановлення прямих 
контактів між окремими регіонами України і КНР для успішні-
шої співпраці в галузі економіки, торгівлі, науки та культури зна-
йшла розуміння і підтримку у ВЗНП. Певні успіхи, досягнуті в 
цьому напрямку, показали, що подібні зв’язки набагато ефектив-
ніші і прискорюють процес переходу від ухвалення рішення до 
їхньої реалізації, а особисті зустрічі представників регіонів обох 
країн сприяють встановленню дружніх взаємин, взаєморозумін-
ню і взаємовигідній співпраці. До складу групи “Китай – Украї-
на”, сформованої у ВЗНП Китаю, увійшли представники багатьох 
регіонів: заступники голів Постійних Комітетів зборів народних 
представників провінції Цзілінь, Гуансі-Чжуанського автономно-
го району та інших. Під час візиту Голови Постійного комітету 
ВЗНП Лі Пена до України, який відбувся 24–26 червня 2000 р., 
він зустрівся з представниками багатьох українських регіонів і, в 
першу чергу, Криму. Під час зустрічі з головою Кримського пар-
ламенту Л. Грачем був обговорений ряд проектів, що стосувалися 
співпраці у сфері туризму.

У квітні 2000 р. відбувся візит заступника Голови Верхо-
вної Ради С. Гавриша з групою членів ВР до Китаю. У відповідь 
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одразу ж відбувся візит Голови Постійного комітету ВЗНП Лі 
Пена (24–26.06.2000 р.). Він прибув до України на запрошення 
Голови ВР І. Плюща. Важливість цього візиту полягала в тому, 
що Лі Пен, будучи Головою ПК ВЗНП та постійним членом По-
літбюро ЦК КПК, фактично був другою особою в державі та мав 
неабиякий політичний вплив. Слід зазначити, що з 1987 по 1998 
роки він був прем’єром Державної ради Китаю, у 1998 році змі-
нив на посту Голови ПК ВСНП Цяо Ші. Протягом 11 років він 
очолював уряд, тому тематика питань, які обговорювалися в ході 
зустрічей Лі Пена з Президентом України Л. Кучмою і Прем’єр-
міністром В. Ющенком у Києві, із заступником голови Верховної 
Ради С. Гавришем і головою Кримського парламенту Л. Грачем 
у Криму, охоплювала не тільки міжпарламентські контакти, але 
й обговорення економічних (співпраця у сфері “ноу-хау”) аспек-
тів україно-китайських відносин. Крім цього, Лі Пен у ході візи-
ту озвучив рішення уряду КНР про надання Україні гуманітарної 
допомоги у розмірі 3 млн. юанів (близько 361 тис. доларів) на лік-
відацію наслідків Чорнобильської катастрофи [КНР… 2000, 2].

Голову ПК ВЗНП супроводжувала значна за кількістю коман-
да – 120 осіб. І чисельність, і склад делегації свідчили про полі-
тичне значення даного візиту.

Показовим є також і той факт, що лише за травень–червень 
2000 року Україну відвідали 5 китайських парламентських де-
легацій, а в другій половині цього року КНР відвідали 6 україн-
ських парламентських делегацій. У зв’язку з цим Надзвичайний 
і Повноважний Посол Китаю в Україні Чжоу Сяопей зазначив: 
“…найдинамічніший діалог відбувається саме по парламентській 
лінії: Верховна Рада задає тон і показує приклад іншим відом-
ствам. Хотів би особливо підкреслити, що всі представлені в пар-
ламенті політичні сили спрямовані на розвиток і зміцнення на-
ших зв’язків” [Марциновский 2000, 3]. Солідарний з Чжоу Сяопе-
єм був і заступник Голови ВР України С. Гавриш, який зазначав, 
що “…частий обмін парламентськими делегаціями між Україною 
і Китаєм допомагає створити сприятливі умови для розвитку дво-
сторонньої співпраці” [Самолет... 2001, 1].

Україно-китайська співпраця в законодавчій сфері мала дуже 
велике значення, бо від цього залежав успіх економічних, торгових 
і науково-технічних проектів. Цей аспект знаходився у центрі ува-
ги регулярних парламентських слухань стосовно питань розвитку 
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україно-китайських відносин, які проводилися спільно з Коміте-
том ВР України з іноземних справ. Голова цього комітету І. Осташ 
під час слухань неодноразово підкреслював: “КНР – одна з пріори-
тетних держав у нашій системі зовнішньої політики, оскільки вага 
Китаю на міжнародній арені зростає” [Марциновский... 2000, 3].

У центрі уваги опинилися питання взаємного вивчення досвіду 
в галузі координації й регулювання взаємодії органів виконавчої 
і законодавчої влади України і Китаю. У зв’язку з цим слід зазна-
чити, що у Верховній Раді України існує Програма співпраці з ки-
тайськими законодавцями, яка і до сьогоднішнього дня не оформ-
лена відповідною угодою, що заважає їй функціонувати на рівні 
офіційного законодавчого документа. Цього питання торкнувся і 
Президент України в бесіді з головою китайського парламенту Лі 
Пеном під час візиту до Китаю в листопаді 2002 року, коли “…
Президент України висловив надію, що з часом така співпраця 
буде оформлена відповідною угодою” [Танасийчук 2002, 9].

Коло проблем, які розглядалися на слуханнях, було досить ве-
ликим. Так, наприклад, на слуханнях, проведених 29 листопада 
2000 р. у Комітеті ВР України із закордонних справ, вирішува-
лися такі питання, як проведення організаційних змін в україн-
ській частині україно-китайської міжурядової комісії з питань 
торговельно-економічної співпраці, спрямованих на значне підви-
щення ефективності її роботи. Також Комітет рекомендував уря-
ду розглянути такі питання: можливість створення на постійній 
основі апарату комісії, залучення до її роботи ширшого кола про-
мислових, науково-технічних, комерційних і банківських струк-
тур, підпорядкування голови української частини комісії безпосе-
редньо Прем’єр-міністрові України і сприяння проведенню Шос-
того засідання комісії в 2001 році у Пекіні та Третього засідання 
україно-китайської комісії з питань науково-технічної співпраці 
2002 року в Києві.

У ході слухань було розглянуто можливість створення при 
Торговельно-промисловій палаті України україно-китайської уста-
нови, яка б займалася безпосереднім двостороннім комерційним 
обміном, налагодженням прямих зв’язків відповідних промисло-
вих, науково-технічних, торгових підприємств і організацій.

Українська сторона високо відзначила прагнення Китаю 
до співпраці, представивши членів міжпарламентської групи 
дружби “Китай – Україна” ВЗНП Китаю до державних нагород 
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України. Нагородження відбулося під час листопадового візиту 
голови української держави до Китаю. Президент України вру-
чив голові депутатської групи дружби з Україною, голові Коміте-
ту ВСНП Китаю з питань китайців, що проживають за кордоном, 
Гань Цзіюю орден князя Ярослава Мудрого V ступеня. Дев’яти 
найактивнішим депутатам китайського парламенту за їх внесок у 
розвиток співпраці між двома державами були вручені ордени “За 
заслуги” III ступеня та орден княгині Ольги III ступеня.

Проте, слід зазначити, що далеко не всі можливості співпра-
ці між двома парламентами були використані. На нашу думку, іс-
нує ряд сфер, де взаємовигідна співпраця між ВР України і ВЗНП 
Китаю могла б принести більшу користь. У першу чергу, це вза-
ємодія на рівні співпраці міжрегіональних організацій, патроно-
ваних представниками українського і китайського парламентів. 
Перспективним моментом співпраці є також взаємодія з метою 
запозичення (з урахуванням специфічних особливостей законо-
давства обох країн) досвіду створення законодавчих проектів у 
різних сферах політичного та економічного життя КНР і України, 
в першу чергу, обмін досвідом із законотворчого обґрунтування 
діяльності вільних економічних зон.

* Це був не перший візит Н. І. Карпачової до КНР. У 1995 році 
вона брала участь у Всесвітньому форумі жінок, який проходив 
у Пекіні, а в 1998 році – в Міжнародній конференції з прав лю-
дини.
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МЕТРИЧНА СТРУКТУРА ГАЗЕЛЕЙ АМІРА ХУСРО 
ДЕХЛЕВІ

Кулик А. С.

Метрична система ’aruz* عروض, винайдена у VIII ст. Халі-
лем Ібн Ахмадом, стала для всіх близькосхідних літератур од-
ним з найбільших організуючих елементів вірша, кістяком, на 
який нарощувалася тканина поетичного твору. Визначна роль, 
що відводилася розмірам і ритмам у процесі віршування, спри-
яла масовій появі у середні віки трактатів, присвячених деталь-
ній розробці цього питання. Арабські і перські філологи зали-
шили у спадок сучасним науковцям величезне теоретичне над-
бання, дослідження якого надає сходознавчим наукам безцінний 
матеріал. Відтак, проаналізовані і перекладені арабські трактати 
з метрики [Фролов 1991; Крачковский 1960], досліджені науко-
ві праці з середньовічної перської поетики як загального [Чали-
сова 1985; Чалисова 1997; Мусульманкулов 1989], так і вужчо-
го характеру [Бертельс А. Е. 1959; Аллахвердиев 1992; Рейснер 
1996]. Серед авторів, що зверталися до проблем арабо-перської 
версифікації, Парвіз Нател Ханларі [1373 خانلری], Садроддін За-
маніян [1374 زمانیان], Ф. Є. Корш [Корш 1901], А. Ю. Кримський 
[Крымский 1911], А. Джафар [Джафар 1960] І. В. Стеблева [Сте-
блева 1970] тощо.

Говорячи про поетичну творчість Аміра Хусро Дехлеві 
(1253–1325), зокрема його газельну лірику, необхідно зазначи-
ти, що вона представлена обмеженим колом робіт: найчастіше, 
це – розділ монографії, де розглядається творчий спадок поета 
в цілому [Mirza 1974; आह 1996; Sharma 2005], коментарі укла-
дачів диванів [1361 نفیسی   ;1380 -зрідка – поодинокі роз ,[روشن 
відки [Табатабаи 1975; تسبیحی]. В подібному світлі актуальни-
ми стають будь-які роботи з дослідження газелей Аміра Хусро, 
однією з таких є монографія Г. У. Туйчиєвої, присвячена визна-
ченню метрики ранніх газелей поета [Туйчиева 2005]. На жаль, 
дослідження ґрунтується виключно на поетичному матеріалі з 
першого дивану Хусро Дехлеві, тоді як ми залучали до розгля-
ду газелі з п’яти збірок поета. Як відомо, ліричний спадок Амі-
ра Хусро міститься в п’яти диванах, написаних у різні періоди 
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життя поета: «الصغر  وسط» ,у віці 19 років («Дар юності») «تحفة 
-Повно») «غرة الکمال» ,у віці 24 років («Середина життя») «الحیوة
та досконалості») між 34–43 роками, «نقیھ -Вибраний за») «بقیھ 
лишок») між 50–55 роками, «نھایة الکمال» («Межа досконалості») 
між 65–70 роками. Хоча тема кохання незмінно домінувала в га-
зелях будь-якого періоду, вона весь час розкривалася по-іншому, 
залежно від настрою й обставин життя поета: з роками його га-
зель набувала філософічності, в ній посилювалися суфійські на-
строї, тоді як рання лірика поета, на думку Г. У. Туйчиєвої, була 
цілком їх позбавлена [Туйчиева 2005, 62]. Нам було цікаво про-
стежити, чи змінив поет з часом погляд на метричну будову сво-
їх віршів, і якщо так, то як саме? Тож наше завдання у межах 
статті полягало у визначенні на основі метричного аналізу газе-
лей найуживаніших розмірів, до яких удавався Хусро Дехлеві. 
Перська буква поряд із номером сторінки у квадратних дужках 
позначає назву дивану, що містить цитовану газель. У випадку 
відсутності мітки приналежність газелі до того чи іншого дива-
ну лишається під сумнівом.

Наше дослідження було виконане засобами ’aruz-e ’elmi 
 ,дохідливої і логічної сучасної системи версифікації – عروض علمي
яка не суперечить класичним уявленням про метрику, але дещо 
відрізняється від них: на відміну від колишніх jozv جزو  («стовпів», 
«елементів» віршування), а саме, sabab سبب, vatad وتد і fāsele فاصلھ, 
формотворчим елементом стопи є склад hejā’ ھجاء. Розрізняють 
три види складів: короткі hejā’ kutāh ھجاء کوتاه, що складаються з 
двох літер і позначаються символом «U»; довгі hejā’ boland بلند 
 ,«–» що складаються з трьох літер і позначаються символом ,ھجاء
плюс двобуквені склади з довгим голосним, еквівалентним двом 
коротким; подовжені hejā’ kešide ھجاء  що складаються з ,کشیده  
чотирьох, а подекуди з п’ятьох літер, і позначаються символом 
«U – ».

Найпершим кроком у напрямку визначення поетичного розмі-
ру є правильне прочитання бейту, що досягається засобами xat-e 
’aruz عروض  ,спеціальної системи запису поетичних рядків – خط 
створеної за фонетичним принципом. Ця система запису передба-
чає дотримання певних правил, зокрема позначення всіх огласо-
вок (تو → ُت, دو → ُد); відображення сполучного و як «о» в разі по-
треби (замістьَمن و آو →َمُن آو); випущення літер, які не читаються 
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-окреме написання подвоє ;(ِ خواھر → خاھر, خویش → خیش, نامھ →نام)
них приголосних (عّزت → ِعزَزت, َسّجاده → َسججاِد) тощо, наприклад:
شکل دل بردن کھ تو داری نباشد دلبری را    خواب بندیھای چشمت کم بود جادوگری را

[خسرو دھلوی 1361, 9]
Жодна не вабить так, як ти,
Жодна не чарує так, як ти.
При записі xat-e ’aruz двовірш матиме такий вигляд:

شکلِ  ِدل ُبرَدن ِک ُت داری نـَباَشد ِدلَبری را / خاب َبندیھایِ  َچشَمت کـَم ُبَود جادوگــَری رِا
Подібний запис допомагає не лише розставити акценти при 

читанні, але й забезпечує правильний поділ бейту на склади та 
його адекватне скандування – taqti’-e hejāyi ھجایی  Іменник . تقطیع 
taqti’ походить від арабського дієслова کردن  що означає ,قطع 
«різати». При поділі taqti’-e hejāyi склади кожного піввірша 
записуються окремо:

Таблиця 1. Складовий поділ taqti’-e hejāyi

را ری َب ِدل َشد با َن ری دا ُت ِک َدن ُبر ِدل ِ ل شِک
– – U – – – U – – – U – – – U –
را ری َگ دو جا َود ُب کـَم َمت َچش ِ ی ھا دی َبن ب خا
– – U – – – U – – – U – – – U –

Як видно з запису, перший і другий піввірші повинні точно 
співпадати за кількісними (кількість складів) і якісними (їхня 
довгота) ознаками, що є запорукою мелодійності та ритмічнос-
ті вірша. На випадок виникнення відмінностей між схемами 
обох місра були розроблені спеціальні правила: extiyārāt-e zabāni 
زباني وزني та еxtiyārāt-e vazni (мовні можливості) اختیارات   اختیارات 
(метричні можливості), яким підпорядковується внесення пев-
них коригувань, зокрема стягнення, зміна довготи голосних, по-
значення будь-якого останнього складу піввірша як довгого, замі-
на деяких стоп іншими, тощо (детальніше див. [زمانیانj1374, 35–
67]) За одним із правил extiyārāt-e zabāni, сьомий короткий склад 
першого місра (ُت → U) був змінений на довгий. Подовжений 
склад (خاب) позначений у таблиці уривчастою лінією.

Схематичне зображення бейту у вигляді таблиці дозволяє лег-
ко визначити повторювані групи складів – стопи arkān-e ’aruz 
عروض  Попри те, що .(дослівно «стовпи», «основи» ’aruz) ارکان 
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термін «стопа» є античним, ми вважаємо за доцільне вживати 
його як відповідник rokn-e ’aruz, адже ці поняття є здебільшо-
го ідентичними. Стопа є найкоротшим відрізком віршового роз-
міру, одиницею виміру та визначення віршового ритму. В араб-
ській і перській традиціях віршування мірилом визначення сто-
пи є дієслово فعل «робити» і штучно утворені від нього парадиг-
ми, склади яких за довготою і короткістю відповідають будові 
відповідних стоп. Зокрема стопа з порядком розміщення складів 
«– – U» отримала назву fa’ulon فـَعولـُن тощо, наприклад:

Таблиця 2. Стопи та їхнє графічне зображення

– – U – – – U – – – U – – – U –
fā’elāton فاعالتن fā’elāton فاعالتن fā’elāton فاعالتن fā’elāton فاعالتن

Основними стопами середньовічні філологи вважали наступ-
ні: mafā’ilon مفاعیلن, fā’elāton فاعالتن, mostaf’elon مستفعلن, fa’ulon 
 maf’ulāto ,مفاعلتن mafā’elaton ,متفاعلن motafā’elon ,فاعلن fā’elon ,فعولن
.[شمس قیس 51–50 ،1373]gمفعوالُت

Метр (bahr بحر) – властива віршам ритмічна впорядкованість, 
базована на дотриманні відповідної міри, а також міра, що полягає 
у певному сполученні звукових складників, що є еталонами 
віршованого ритму [Nota Bene 2007, 445]. Поняття метра є 
ширшим за поняття розміру (vazn وزن) – способу організації 
звукового складу окремого віршованого твору або його уривка. 
Таким чином, розмір – це один із можливих варіантів метра. На 
формування того чи іншого розміру в межах метра впливають 
два чинники: кількість стоп у бейті та їхня форма (основна чи 
видозмінена стопа). За кількістю стоп традиційно виділяють 
чотиристопні (morabba’ مربع), шестистопні (mosaddas مسّدس) та 
восьмистопні (mośamman مثمن) розміри. Восьмикратне (в межах 
бейту) повторення стопи fā’elāton فاعالتن, формотворчого елемента 
метра ramal رمل, свідчить про те, що перед нами – восьмистопний 
ramal. Оскільки стопа fā’elāton فاعالتن повторюється в повному 
варіанті та без змін, це характеризує розмір, як основний або 
нескорочений – sālem سالم. Отже, повна назва розміру: vazn-e ra-
mal-e mośamman-e sālem.

Наведемо приклад вірша з іншого дивану, також написаного 
основним розміром:
ز عارض طره باال کن کھ کار خلق درھم شد  علم بر کش، کھ بر خوبانت سلطانی مسلم شد



52

فکندی برقع از روی و ز یعقوبان بشد دیده    گذشتی بر سر بازار و حسن یوسفان گم شد
[خسرو دھلوی 1361, 136, غ]
Прийми кучері з обличчя свого, адже справи людські позаплу-

тувалися.
Підійми прапор, адже закохані в тебе визнали тебе правитель-

кою.
Ти відкинула покривало з обличчя – і Йакови засліпилися [від 

твоєї краси],
Вийшла на базар – і зблідла краса Йосипів.
Запис віршованого уривка засобами xat-e ’aruz:

 زِ  عارِ ض طـُررِ  باال کـُن ِک کارِ  خـَلق َدرَھم ُشد / عـَلـَم َبر ِکش، ِک َبر خوبانـَت ُسلطانی
ُمَسللـَم ُشد

ِفکـَندی َبرقـَعـَز روُی زِ  َیعقوبان بـُِشد دیِد / گـُذـَشتی َبر َسرِ  بازاُر ُحسنِ  یوسـُفان گـَم ُشد
Таблиця 3. Складова розбивка taqti’-e hejāyi

ُشد َھم َدر ق خـَل ِ ر کا ِک کـُن ال با ِ ر طر رض عا ز
– – – U – – – U – – – U – – – U
ُشد لـَم َسل ُم نی طا ُسل نـَت با خو َبر ِک ِکش َبر لـَم ع
– – – U – – – U – – – U – – – U
ِد دی ُشد ِب بان قو َیع ز ُی رو َعـز َق َبر دی کن ِف
– – – U – – – U – – – U – – – U
ُشد گـَم فان ُس یو ِ ن ُحس ُر زا با ِ ر َس َبر تی ذـَش ُگ
– – – U – – – U – – – U – – – U

mafā’ilonمفاعیلن mafā’ilonمفاعیلن mafā’ilonمفاعیلن mafā’ilonمفاعیلن 

З метою збереження метричної гармонії вірша, короткі скла-
ди ر ِ і ن ِ перетворилися на довгі, а довгий склад نـَت – на корот-
кий за правилом extiyārāt-e zabāni про зміну довготи голосних. 
У подовжених складах на зразок بان і فان відбувається падіння 
приголосного ن, внаслідок чого вони позначаються як довгі «–». Це 
пояснюється тим, що неогласований кінцевий ن зменшує довготу 
препозитивного голосного, що робить слова جان  і جا тотожними 
за довготою. Восьмикратне повторення стопи mafā’ilon, مفاعیلن  
складової метра hazaj ھزج, характеризує розмір поетичного уривка 
як vazn-e hazaj-e mośamman-e sālem.

Варте уваги те, що основні моделі стоп у поетичній практиці 
зустрічаються вкрай рідко: зазвичай переважають похідні, 
видозмінені моделі – zehāf زحاف, що утворюються шляхом огла-
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совування неогласованих літер або скороченням чи додаванням 
однієї чи кількох літер (див. додаток):

ساقیا باده ده امروز کھ جانان اینجاست          سر گلزار نداریم کھ بستان اینجاست
اگرم نقل و شرابی نبود گو کم باش          گریۀ تلخ و شکر خندۀ پنھان اینجاست
[خسرو دھلوی 1361, 79, ب]
Виночерпію, принеси вина, тому що сьогодні тут [моя] мила.
Ми не хочемо гуляти у саду, адже квітник – ось він.
Нехай в мене немає солодощів і вина,
[Проте] тут є гіркі сльози і солодкий прихований сміх.
Запис віршованого уривка засобами xat-e ’aruz:
ساقی یا باِد دِِ ِامروز ِک جانان این جاست / َسرِ  گـُلزار نـَداریم ِک ُبستان این جاست
اگَرم نـُقُل َشرابی نـَُبَود گو کـَم باش / ِگریِ یِ  تـَلُخ ِ شکـَر َخنِدیِ  پـِنھان این جاست
Таблиця 4. Складова розбивка taqti’-e hejāyi

جاست این نان جا ِک ز رو ِام ِد ِد با یا قی سا
– – – – U U – – U U – – U –

جاست این تان ُبس ِک م ری دا َن ر زا گـُل ِ ر َس
– – – – U U – – U U – – U U
باش کـَم گو َود ُب َن بی را َش ُل نـُق َرم َگ ا
– – – – U U – – U U – – U U

جاست این ھان پـِن ِ ی ِد َخن کـَر ِ ش ُخ تـَل ِ ی ِ ی ِگر
– – – – U U – – U U – – U –

fa’lon فـَعلـُن fa’alāton فـَعـَالتـُن fa’alāton فـَعـَالتـُن fa’alāton فـَعـَالتـُن

Падіння неогласованого ن перетворює подовжені склади 
تان این  -на довгі. Третій короткий склад четвертого пів ھان і نان, 
вірша (ی ِ ) змінився на довгий за правилом extiyārāt-e zabāni. 
Згідно з правилами еxtiyārāt-e vazni, на початку піввірша поет 
має право без шкоди для ритму вжити замість стопи fa’alāton 
 що й спостерігається ,(– U – –) فاعالتن fā’elāton (U U – –) فعالتن
у першому і четвертому місра, проте за основу при визначенні 
розміру братиметься  fa’alāton فعالتن . Як видно з таблиці, 
наведеної у додатку, стопа fa’alāton فعالتن  є видозміненою 
формою від fā’elāton فاعالتن (zehāf-e maxbun زحاف مخبون ), а fa’lon 
утворюється внаслідок зміни вже похідної стопи fa’alāton فـَعلـُن
 Оскільки видозмінена стопа .(زحاف محذوف zehāf-e mahzuf)  فعالتن
fā’elāton فاعالتن повторюється вісім разів, розмір уривка – vazn-e 
ramal-e mośamman-e maxbun-е mahzuf. 
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Розглянемо ще один поетичний уривок з другого дивану поета:
نی پای آنکھ از سر کویت سفر کنم          نی دست آنکھ دست بھ زلف تو در کنم
چندین شبم گذشت بھ کنج خراب خویش    ممکن نشد کھ لوح صبوری ز بر کنم
[خسرو دھلوی 1361, 429, و]
І піти з твоєї вулиці мені несила,
І торкнутися твоїх кучерів не маю можливості.
Скільки ночей я провів у своєму зруйнованому кутку!
Неможливо було вивчити на пам’ять урок терпіння.
Запис віршованого уривка засобами xat-e ’aruz:
نی پایِ  آنِک از َسرِ  کوَیت سـَفـَر کـُنـَم / نی َدستِ  آنِک َدست ِب ُزلِف ُت َدر کـُنم
َبر َصبوری ز ِ   ِ ُممِکن نـَُشد ِک لوح  خیش /  خـَراِب   ِ  چـَندین شـَبـَم گـُذـَشت ِب کـُنج 

کـُنم
Таблиця 5. Складова розбивка taqti’-e hejāyi

نـَم ُک فـَر َس َیت کو ِ ر َس از ِک آن ِ ی پا نی
– U – U – – U U – U – U – –
نـَم ُک َدر ُت ِف ُزل ِب ت َدس ِک آن ِ ت َدس نی
– U – U – – U U – U – U – –
خیش ِب را َخ ِ ج کـُن ِب ت ذـَش ُگ بـَم َش دین چن

– U – U – – U U – U – U – –
نـَم ُک َبر ِ ز ری بو َص ِ ح لو ِک ُشد َن ِکن ُمم
– U – U – – U U – U – U – –
fā’elonفاعلن mafā’iloمفاعیُل fā’elātoفاعالُت maf’ulo مفعوُل

За правилом extiyārāt-e zabāni, короткі склади ِف і ج ِ змінилися 
на довгі. Стопи maf’ulo مفعوُل і mafā’ilo مفاعیُل є похідними від 
mafā’ilon مفاعیلـُن (zehāf-e axrab زحاف اخرب i zehāf-e makfuf  زحاف مکفوف 
відповідно), тоді як fā’elātoفاعالُت  і fā’elon فاعلن утворилися від 
основної стопи fā’elāton فاعالتـُن (zehāf-e makfufزحاف مکفوف  і zehāf-e 
mahzuf زحاف محذوف відповідно). Чергуванням стоп mafā’ilon مفاعیلـُن 
і fā’elāton فاعالتـُن утворюється метр mozāre’ مضارع; чотирикратне 
повторення елемента mafā’ilon مفاعیلـُن і fā’elāton فاعالتـُن визначає 
розмір вірша як vazn-e mozāre’-ye morabba’-e axrab-e makfuf-e 
mahzuf.

Зрозуміло, що в межах однієї розвідки неможливо проілюструвати 
випадки вжитку всіх розмірів, до яких удавався Хусро Дехлеві, 
через те ми обмежилися найуживанішими з них. Для наочності 
наводимо зведену таблицю, укладену професором Мохаммадом 
Тасбіхі на основі аналізу газельної лірики Аміра Хусро:
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Таблиця 6. Найуживаніші газельні метри Хусро Дехлеві

№ Метр Складові стопи Поет.
традиція

Кільк.
газелей

1 ھـََزج
hazaj

َمفاعیلـُن
mafā’ilon (– – – U)

арабська
перська 563

2 َرَمل
ramal

فاِعالتـُن
fā’elāton (– – U –)

арабська
перська 548

3 ُمضاِرع
mozāre’

َمفاعیلـُن فاِعالتـُن
mafā’ilon fā’elāton (– – – U / – – U –)

арабська
перська 269

4 ُمجتـَث
mojtaś

ُمستـَفِعلـُن فاِعالتـُن
mostaf’elon fā’elāton (– U – – / – – U –)

арабська
перська 264

5 َرَجز
rajaz

ُمستـَفِعلـُن
mostaf’elon (– U – –)

арабська
перська 147

6 َخفیف
xaf

فاِعالتـُن ُمستـَفِعلـُن فاِعالتـُن
fā’elāton mostaf ’elon fā’elāton

(– – U – / – U – – / – – U –)
арабська
перська 112

7 ُمتـَقاِرب
motaqāreb

فـَعولـُن
fa’ulon (– – U)

арабська
перська 39

8 َسریع
sari’

ُمفتـَِعلـُن ُمفتـَِعلـُن فاِعلـُن
mofta’elon mofta’elon fā’elān

(– U U – / – U U – / – U –)
арабська
перська 16

9 َبسیط
basit

ُمستـَفِعلـُن فاِعلـُن
mostaf’elon fā’elon (– U – – / – U –) арабська 1

10 کاِمل
kāmel

ُمتـَفاِعلـُن
motafā’elon (– U – U U) арабська 1

Проведене на матеріалі з п’ятьох ліричних збірок дослідження 
засвідчило, що, незалежно від віку, основними робочими метрами 
Аміра Хусро були ramal і hazaj, хоч у молоді роки (газелі з дивану 
الصغر»  поет також часто писав метром xaf, а в зрілі роки («تحفة 
надавав перевагу mozāre’. Отримані нами результати збігаються з 
висновками М. Тасбіхі та Г. У. Туйчиєвої, що також досліджували 
метричну структуру газелей Хусро Дехлеві. Варто відзначити, що 
hazaj, mozāre’ і ramal очолюють складений Садроддіном Заманіяном 
перелік найпопулярніших у перській традиції метрів [زمانیانh1374, 
111]. Причина їхнього широкого застосування в ліриці пояснюєть-
ся специфічністю рис, притаманних мові газелі: «З огляду на те, що 
метою газелі є заспокоєння думки і насолода душі, її опорою пови-
нен бути приємний, милозвучний метр…» [Чалисова 1997, 288], а 
плавність і вишуканість вищезазначених метрів якнайкраще відпо-
відає цій вимозі. Отже, можна стверджувати, що, попри свою ви-
нахідливість і схильність до експериментувань (наприклад, спроби 
застосування арабо-перської просодії до матеріалу живих новоін-
дійських діалектів), при написанні газелей мовою фарсі Амір Хусро 
надавав перевагу виваженим і перевіреним традицією метрам.
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ДОДАТОК

Таблиця 7. Найпоширеніші видозмінені стопи

Стопи
Zehāfāt
زحافات

َمفعوالُت
maf’ulāto

فاِعلـُن
fā’elon

ُمستـَفِعلـُن
mostaf’elon

فاِعالتـُن
fā’elāton

َمفاعیلـُن
mafā’ilon

فـَعولـُن
fa’ulon

َمخلوع
maxlu’

َمفاِعلـُن
mafā’elon

فـَعوُل
fa’ulo

َمقبوض
maqbuz

ُمستـَفِعل
mostaf’el

فاعالت
fā’elāt

َمفاعیل
mafā’il

فـَعول
fa’ul

َمقصور
maqsur

فاِعلـُن
fā’elon

فـَعولـُن
fa’ulon

فـََعل
fa’al

َمحذوف
mahzuf

فـَعلـُن
fa’lon

َاثلـَم
aślam

فـَع
fa’

فـَع
fa’

َابتـَر
abtar

ُمستـَفِعُل
mostaf’elo

فاعالُت
fā’elāto

َمفاعیُل
mafā’ilo

َمکفوف
makfuf

َمفعولـُن
maf’ulon

َاخَرم
axram

َمفعوُل
maf’ulo

َاخَرب
axrab

فاِعلـُن
fā’elon

َاشتـَر
aštar

فعول
fa’ul

َاھتـَم
ahtam

http://www.ichodoc.ir/p-a/CHANGED/168/html/168-46.htm
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فـََعل
fa’al

َمجبوب
majbub

فـَِعلـُن
fa’elon

َمفاِعلـُن
mafā’elon

فـََعالتـُن
fa’alāton

َمخبون
maxbun

َمفاِعُل
mafā’elo

فـََعالُت
fa’alāto

َمشکول
maškul

فـَعلـُن
fa’lon

َاصلـَم
aslam

َمفعولـُن
maf’ulon

ُمشَعّث
moš’aśś

فاِعالتان
fā’elātān

َمفاعیالن
mafā’ilān

ُمَسبَّغ
mosabbaġ

فـَعلـُن
fa’lon

َمفعولـُن
maf’ulon

َمقطوع
maqtu’

ُمفتـَِعلـُن
mofta’elon

َمطوی
matvi

 ُمستـَفِعالتـُن
ostaf’elāton

ُمَرفـَّل
moraffal

فـَع
fa’

َمنحور
manhur

فاع
fā’

َمجدوع
majdu’

َمفعولـُن
maf’ulon

َمکشوف
makšuf
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ВИКОРИСТАННЯ УСТАЛЕНИХ ГРАМАТИЧНИХ 
КОНСТРУКЦІЙ ЯПОНСЬКОЇ МОВИ 

В ТЕКСТАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СТИЛЮ

Москальов Д. П.

Сучасна японська мова має ряд стилістичних різновиднос-
тей, що характеризуються переважним використанням тих чи ін-
ших лексичних чи граматичних засобів. Не вдаючись в подро-
биці, можна вказати на нейтрально-ввічливий, чемно-ввічливий 
стиль, стилі усного просторіччя, науково-технічний, газетно-
інформаційний стиль та літературно-художній стиль японської 
мови. Усталені граматичні конструкції (УГК) використовуються 
в текстах всіх стилів японської мови.

Оскільки в світовій японістиці немає такого терміна, як устале-
на граматична конструкція, а поняття це використовується лише 
в радянських наукових джерелах, і позиції різних авторів щодо 
явищ, які об’єднуються під цим поняттям, досить відрізняють-
ся, видається необхідним зробити спробу дати йому визначення. 
Під усталеними граматичними конструкціями ми розуміємо сло-
ва (які повністю чи частково позбавлені свого лексичного значен-
ня), граматичні показники та зв’язки, що об’єднуються в звороти 
(конструкції) та являють собою допоміжну частину складеного 
присудку, але як правило не можуть бути самостійним присудком, 
маючи усталений і спаяний склад, при цьому не перетворюючись 
в усталене словосполучення, оскільки мають чітке положення в 
реченні, тобто регулярно використовуються після певних форм 
частин мови, які є смисловою частиною присудку і, застосовую-
чись наряду зі способами, надають реченню ту чи іншу модальну 
забарвленість.

Текстам японських ЗМІ притаманний ряд явищ, що вказують 
на приналежність їх саме до інформаційного стилю. Серед ін-
шого, це стосується і усталених граматичних конструкцій. По-
перше, звертає на себе увагу те, що, здебільшого, використову-
ються ті з них, які вказують на чужу мову, тобто, коли йдеться 
про висловлювання чи думку від третьої особи, або на безособові 
форми висловлювання, тобто, коли невідомий адресат мовлення. 
Часто використовуються УГК, що мають значення пояснення яко-
гось факту чи причини.
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Однак окрім конструкцій, що використовуються і в текстах ін-
ших стилів, існують такі УГК, які притаманні лише інформацій-
ному стилю. Зустрічаються й такі, що в текстах ЗМІ набувають 
іншого значення, відмінного від того, яке використовується, на-
приклад, в художніх творах.

Конструкція to suru та її форми використовується в текстах різ-
них стилів і є однією з найбільш вживаних конструкцій в інформа-
ційних повідомленнях. Однак зрозуміти значення УГК to shiteimasu, 
що використовується в інформаційному стилі, спираючись на ра-
дянські (і сучасні) чи японські посібники, досить складно.

В японських учбових посібниках, як правило, дається пояснен-
ня конструкції to suru, як наприклад в “Dictionary of intermediate 
Japanese grammar”, де вказується, що to suru це “a phrase indicating 
that s.o. assumes s.t.” – тобто “фраза”, яка вказує, що хтось припус-
кає щось [Makino, Tsutsui 1996, 518]. Наприклад, ondo wa ittei (da) 
to suru – “припустимо (будемо вважати), що температура незмін-
на”. Там же вказується, що to suru використовується, коли йдеть-
ся про сенсорний чи психологічний досвід. Nihongo no shiken ga 
omotta yori yoku dekita no de hottosita – “я зітхнув з полегшен-
ням, бо склав екзамен з японської краще, ніж очікував” [Makino, 
Tsutsui 1996, 524]. В іншому довіднику – об’ємному (можливо, 
найбільш об’ємному) словнику з японської граматики японською 
мовою “Бункей дзітен”, що розрахований на тих, хто вивчає мову, 
на викладачів японської, а також на “всіх, хто цікавиться япон-
ською мовою” [Бункей дзітен 1998, ii], містяться словникові стат-
ті із значеннями, що наводилися вище, але окрім цього вказуєть-
ся, що to suru використовується в “новинах та законодавчих поло-
женнях” і є “формальним виразом” із значенням “розцінювати”, 
“вважати”, “передбачати”. Ima no houritsu dewa fuufu wa dochiraka 
ippou no sei wo erabanakerebanaranai tosareteiru – “згідно з законом 
(закон передбачає, що), подружжя повинно обрати прізвище чо-
ловіка або дружини” [Бункей дзітен 1998, 341]. Не дивлячись на 
те, що в словниковій статті говориться про інформаційний стиль, 
тим не менш, керуючись поясненнями словника “Бункей дзітен”, 
досить важко розкрити сутність використання даної конструкції 
в реальних журналістських статтях. Справа в тому, що, по-перше, 
в інформаційних текстах, як правило, зустрічається саме форма to 
shiteimasu як кінцева частина складеного присудку, або серединна 
форма to shite. По-друге, значення, що наводяться в довідниках не 
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завжди розкривають зміст висловлювання, де використовується 
УГК to shiteimasu, хоча інколи наведене значення “вважати” може 
передати загальний зміст висловлювання і, в першу чергу, коли 
конструкція стоїть в формі пасиву, як в наведеному вище при-
кладі. Konouchi kokuhouni siteisare “kyomizunobutai” de shirareru 
genzai no hondou wa, 17seiki ni okita kasai de ittan shyoushitsushita 
atoni saikensaretamono to sareteimasu – “вважається, що національ-
ний скарб – головний храм, відомий як «Поміст Кьомідзу», був 
відбудований після пожежі в 17 столітті” [NHK, 21.06].

Приклад з художнього твору, де УГК to shiteimasu означає 
“вважати”.

Tsumari, donna koto wo tokui to shiteiru no kashira – “Ну, ска-
жімо, що в тебе краще всього виходить? (Що ти вважаєш своєю 
сильною стороною)” [Муракамі 2001, 36].

І. Шкловський вказує, що to suru здебільшого використовується 
в письмовому мовленні – науковому, публіцистичному тощо. 
“При проведении научных исследований в любой сфере деятель-
ности, во время анализа политической или экономической ситуа-
ции и во многих других случаях стандартной практикой является 
выдвижение гипотез, временных условных допущений и предпо-
ложений, действующих лишь на период, когда они необходимы, 
например, для доказательства какого-то научного или иного рода 
тезиса, теории и т.п. В русском языке для этой цели используются 
выражения типа: будем считать, что...; пусть...; считается, что...; 
полагают, что... и т.п. А, например, в английском языке для этой 
цели используются глаголы let, assume, suppose и некоторые дру-
гие...” [Шкловский 2005, 405]. Автор, таким чином, говорить про 
значення, які наводяться в японських джерелах. Численні прикла-
ди, наведені автором, свідчать, що конструкція в формі to suru ви-
користовується, коли йдеться про припущення, висунення гіпоте-
зи (“будемо вважати”), але форма to shiteimasu має вже значення 
“вказувати”, “вважати” [Шкловский 2005, 406–413]. Тобто кон-
струкції з різними формами дієслова suru мають дещо різне зна-
чення.

Аналіз інформаційних текстів показав, що поряд з викорис-
танням to shiteimasu в значенні “припущення” та подекуди до-
речним значенням “вважати”, здебільшого ця конструкція вико-
ристовується, коли йдеться про передачу чужих слів чи думки. 
Тобто автор, використовуючи УГК to shiteimasu відсилає читача 
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(слухача) до джерела повідомлення, причому, іноді джерело вза-
галі не називається, або фігурує в тексті вище і походження пові-
домлення зрозуміло з контексту.

Наприклад, Kono nakade kitachyousen wa, amerika seifu no 
sochi nitsuite “kouteitekina sochi to hyoukashi kanngei suru” to 
shiteimasu – “в ньому [зверненні], стосовно заходів Америки, Пів-
нічна Корея заявила, що «вітає позитивні заходи і готова йти на-
зустріч»” [NHK, 27.06]. В наведеному прикладі kitachyousen wa ... 
to shiteimasu відповідає “Північна Корея заявила”. Таким чином, 
to shiteimasu – це слова автора, вони відносяться до всього речен-
ня. Значення може змінюватися відповідно до контексту.

Senmonka wa konnkai no jisinn no dansou wa, kakounimo 
kurikaeshi jishin wo okoshita katsudansou datta tomirareru to 
shiteimasu – вчені вважають, що останній землетрус, який спри-
чинив зсув, повторювався декілька разів в минулому, внаслідок 
чого тут виявляється активний розлом [NHK, 5.07].

Найбільш прийнятний варіант перекладу в даному випадку 
“вчені вважають”, але акцент за допомогою to shiteimasu робить-
ся, скоріше, на повідомленні, а не на припущенні вчених. Те, що 
конструкція to shiteimasu вказує на джерело, видно з наступного 
приклада, де нівелюється значення “вважати”, “припускати”.

Nourinsuisanshyo niyorimasu to, ... 2baini fuyasu koto wo 
mezashitai to shiteimasu – “в Міністерстві сільського, лісного та 
водного господарства говорять, що мають намір підвищити по-
казники в два рази”. Тобто – “Згідно з заявою Міністерства” чи 
“Як повідомили в Міністерстві” [NHK, 4.07].

Shyusaishagawa wa, seuru dakede oyouso 50 mannin no sanka wo 
mikondeiru to shiteimasu – “За словами організаторів, вони очікува-
ли, що тільки в Сеулі зберуться 50 тисяч чоловік” [NHK, 5.07]. На 
цьому прикладі видно, що присудок mikondeiru to shiteimasu від-
носиться до підмета “організатори” двояким чином: “організатори 
очікували” і “організатори повідомили”. Це речення можна розді-
лити на два: “Організатори очікували, що зберуться 50 тисяч” та 
“Сказали організатори”. Таким чином, to shiteimasu характеризує 
все речення з точки зору автора, він передає інформацію, чужі сло-
ва, і знімає з себе відповідальність за вірогідність повідомлення.

Джерело повідомлення може оформлюватися в реченні зворо-
том ni yorimasu to – “згідно з”, але часто стоїть лише показник wa 
чи ga, або ж dewa, як в наступному прикладі.
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JR dewa 2ken no rakugaki no kanrensei wa wakaranai to shiteimasu 
ga... – “представники компанії JR говорять, що не знають, чи іс-
нує зв’язок між двома випадками написів [на вагонах], але...” 
[NHK, 1.07].

Seifu wa shinkoku wo ukete amerika ga terosienkokka no siteikaijyo 
no tetsuzuki ni hairu to shitemo, rachimondai no kaiketsu ni muketa 
kitachyousen eno hataraki wa kawarazu tsuzukeru koto ni naru to 
shiteimasu – “як стало відомо, уряд прийняв рішення продовжува-
ти тиск на Північну Корею у зв’язку з питанням про викрадення 
людей, не дивлячись на те, що Америка буде робити кроки, щоб 
викреслити Північну Корею із списку країн, що підтримують те-
роризм” [NHK, 26. 06]. Тут також видно зв’язок “уряд – прийняв 
рішення” та “стало відомо – уряд ...”. В цьому реченні to shitemo – 
умовний сполучник із значенням “навіть якщо [припустити]”, а to 
shiteimasu вказує на позицію уряду, про яку стало відомо з дже-
рел, конкретизувати які автор або не може, або це зрозуміло з кон-
тексту, тобто відомо, що якийсь представник уряду виступив з та-
кою заявою.

З огляду на різноманітне застосування УГК to suru, видається 
необхідним привести ще один приклад, де зосереджено ряд функ-
цій цієї конструкції, зокрема, видно, що to suru може утворювати 
умовний сполучник та післяйменник to shite (wa) – “як, в якос-
ті”.

Sarani “konkai, kanzen de seikakuna kakukeikaku no shinkoku 
wo itta” (1) to shita uede, “kongomo, kakkoku no gimurikou wo 
chyushinagara, 6 kakoku kyougi no goui wo rikoushiyeiku” (2) to 
shite, (3) kitachyousen to shite wa, hikakuka purosesu wo sara-
ni (4) susumeru to shite mo, mazu wa kakkoku no ugoki wo miki-
wametai toiu tachiba wo shimeshimashita [NHK, 27.06].

Зупинимось лише на поясненні to suru: 1. to shita uede “заявила, 
а також сказала”; 2. to shite – “заявила”; 3. kitachyousen to shite 
wa – “а що стосується Північної Кореї”; 4. susumeru to shite mo – 
“навіть, якщо продовжуватимуть”.

Таким чином, конструкція to shiteimasu у складі складеного 
присудку має широке розповсюдження в текстах інформаційного 
стилю та використовується, коли необхідно зробити посилання на 
джерело інформації (здебільшого, йдеться про організацію, струк-
туру або текст чи засідання, і в таких випадках неможливо посла-
тися на конкретну людину) і може перекладатися різноманітними 
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засобами: “за словами”, “згідно з”, “за даними”, “як повідомили”, 
“за інформацією, даними”, “як стало відомо”, “вважають” тощо. 
Подекуди ця конструкція взагалі не потребує перекладу (як на-
приклад, “уряд буде підвищувати...”), оскільки зрозуміло, що по-
відомлення – не плід уяви автора, той, хто сприймає інформацію 
одразу співвідносить повідомлення із джерелом.

Необхідно відмітити, що to suru є недостатньою конструкцією, 
suru тут тільки допоміжне, формальне слово, а дієслово, що вказує 
на те, яким саме чином було передано повідомлення, в конструк-
ції відсутнє. Тому японські журналісти називають to suru (а саме 
в формі to shiteimasu) “безвідповідальним” зворотом [TV-asahi]. 
Це пояснюється необхідністю економії засобів. Однак, коли тре-
ба вказати, як саме суб’єкт передав інформацію, автор використо-
вує відповідні дієслова: to kyouchyou shiteimasu – “наголосив”, to 
kyoujyutsu shiteimasu – “заявив” або to hanashiteimasu – “сказав”. 
Наприклад, kore ni tsuite keishichyou wa, “ninisousa no dankai dewa 
genkai ga atta” to hanashiteimasu – “в поліції з цього приводу сказа-
ли, що огляд тоді проводився лише вибірково” [NHK, 13.06].

Якщо конструкція має вигляд to shiteimasu і знаходиться в кін-
ці речення або займає положення серединного присудку (to shite), 
вона передає значення передачі повідомлення, приклади якого 
наводилися вище. Наявність таких форм допомагає відрізнити 
це значення від значення припущення, оскільки в цьому випад-
ку використовуються форми to suru, to shimasu, to shiyou. Коли ж 
to suru займає означальну позицію, втрачаючи предикативність, 
швидше всього, йдеться також про передачу повідомлення. На-
приклад: nihonkinengakkai wa “... jidouhanbaiki no secchijitai wo 
yameru beki da” to suru kenkai wo happyoshimashita – “асоціація по 
боротьбі з курінням висловилась з приводу того, що «необхідно 
відмовитися від встановлення автоматів [що продають цигарки]»”. 
Буквально: “висловили власну точку зору, яку ми щойно навели”. 
Справедливість такого розуміння підтверджується реченням, 
наведеним далі в тексті статті, що майже буквально повторює 
попереднє речення, але цитата Асоціації завершується присудком 
to hanashiteimasu – “сказали” [NHK, 1.07].

Для повноти викладу необхідно вказати ще на одне значення 
to suru, а саме – “намагатися щось зробити” у складі УГК you to 
shiteimasu. Myuu wa sore wo yameyou to shita – “Мюу спробувала 
зупинити [її]” [Муракамі 2001, 176].
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Для передачі інформації широко використовується також кон-
струкція to iu koto desu. 

Koreniyotte, sutabakusude hataraku oyoso 12 000 hito ni eikyou ga 
deru to iu koto desu – “внаслідок цього, як повідомляється, постраж-
дають 12 000 чоловік, які працюють в мережі «Старбакс»” [TBS, 
2.07]. Однак ця конструкція не відноситься до суб’єкта, виражено-
го підметом, а несе безособове значення “як стало відомо” тощо.

Katouyougishya to mirareru otokko wa, pasukonshyoppu no 
jyuugyouin ni “keisatsukan wa dokoni iru noka” nado to kiita to iu 
koto desu – “стало відомо, що підозрюваний Като задавав різні за-
питання продавцю в магазині комп’ютерів на кшталт: «А де тут 
поліція?»” [NHK, 14.07].

Дана конструкція може вживатися разом з to shiteimasu (часто 
в розгорнутому вигляді), коли в реченні необхідно вказати на різ-
ні джерела повідомлення.

Shirabe ni taishite, Hoshishimayougishya wa “jyousei wo 
heya ni tsurekonda ato soto ga sawagi ni nari, roka ni deta tokoro, 
keisatsukan to hachiawase ninari, sasushikanai to omotta. Jyousei wo 
shinpaishitakatta” to kyoujyutsu shiteiru to iu koto desu – “за даними 
розслідування, підозрюваний Хосісіма сказав: «Коли я затягнув 
дівчину в кімнату, то почув галас ззовні, а вийшовши в коридор, 
зіткнувся з поліцейським, тому мені нічого не лишалося, як вби-
ти її»” [NHK, 13.06].

В цьому прикладі to iu koto desu відноситься до даних розслі-
дування (“розслідування показало”), а to kyoujyutsu shiteiru – до 
підозрюваного (“заявив підозрюваний”).

І наступне речення цього ж тексту: Sara ni, setsudanshita itai 
wa “danbouruhako ni irui to isshyouni kakushitari, reizoko no nakani 
iretari shiteita” to setsumei shiteiru to iu koto desu – “а потім, як 
пояснив підозрюваний, розрізавши її тіло «частину сховав серед 
одягу в шафі, частину засунув в холодильник»” [NHK, 13.06]. Так 
само, to iu koto desu тут – “як стало відомо”, а to setsumei shiteiru 
(“пояснив”) – посилання на слова підозрюваного, його цитата.

І далі to iu koto desu відноситься – вже тільки до джерела ін-
формації. Keishichyou niyourimasu to, 2 nichi ato niwa danbouruhako 
no nakamo mita to iu koto desuga, irui no ueni atta itai niwa ki ga 
tsukanakatta to iu koto desu – “в поліції повідомили, що 2 дні пото-
му проводився обшук, але у шафі частин тіла не було виявлено” 
[NHK, 13.06].
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Важливим засобом передачі інформації є конструкція koto ga 
wakaru, яка також є частиною складеного присудку і має значення 
“як стало відомо” тощо.

Chikaku no kouban no kiroku kara, Okadayougishya wa ototoshi 
natsu goro, tera no keidaide mudande senkou wo uri, teragawa kara 
chyuui wo uketeita koto ga wakarimashita – “за матеріалами полі-
ції стало відомо, що підозрюваний Окада позаминулого року на 
подвір’ї монастиря без дозволу продавав пахучі палички, і служи-
телі зробили йому попередження про незаконність його діяльнос-
ті” [NHK, 13.07].

Shirabe ni taishi, tera no bouhan kamera ni utsutteita otoko no 
eizou ga Okadayougishya to yoku niteiru koto mo wakatta to iu koto 
desu – “за даними розслідування, чоловік на плівці камери спо-
стереження монастиря дуже схожий на підозрюваного Окаду” 
[NHK, 13.07].

Говорячи про специфічні засоби, що притаманні текстам ін-
формаційного стилю, необхідно зупинитись і на конструкції koto 
ni suru. Практично всі джерела (як японського, так і західного, 
та й радянського походження) вказують, що конструкція koto ni 
suru виражає значення рішучості виконати дію, а в залежності від 
форми дієслова suru, змінюються нюанси цього значення.

Так, І. В. Головнін зазначає, що конструкція koto ni suru ви-
ражає рішучість виконати дію. В формі koto ni suru, конструкція 
означає майбутню дію, більш-менш твердо визначену тим, хто го-
ворить, при чому рішення приймається в момент повідомлення 
про цю дію.

Кore kara yoku benkyou suru koto ni shimasu – тепер буду добре 
вчитися.

Форма koto ni shita вказує, що рішення виконати дію прийнято 
до моменту повідомлення. Ryokou wa natsu suru koto ni shita – по-
дорожувати вирішив літом.

Форма koto ni shiteiru має значення “иметь обыкновение”, взя-
ти за правило виконувати дану дію в теперішньому. Mainichi kanji 
wo kaku koto ni shiteimasu – взяв за правило кожен день писати іє-
рогліфи [Головнин 1997, 99].

В словнику граматики японської мови авторів Сейіті Макі-
но та Мітіко Цуцуі даній конструкції присвячена стаття, в якій 
об’єднані її модифікації, а саме: koto ni shita, koto ni shiyou, koto ni 
shiteiru [Makino, Tsutsui 1994, 204]. Загальне значення конструк-
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ції: “вольове рішення виконати дію”. Далі наводяться характерні 
приклади.

Watashi ha kaisha wo yameru koto ni shita – “я вирішив кинути 
фірму”.

Kyouto made basu de iku koto ni shimashyou – “давай поїдемо 
до Кіото на автобусі”.

Watashi wa niku wo amari tabenai koto ni shiteiru – “я взяв за пра-
вило не вживати в їжу багато м’яса”.

В довіднику “Бункей Дзітен” міститься три словникові статті.
“Koto ni suru” – вирішити щось зробити.
“Koto ni shiteiru” – взяти за правило щось робити.
І одна стаття, присвячена Koto ni shiteiru, перед яким має стояти 

дієслово в минулому часі або іменник чи прикметник із зв’язкою, 
і використовується, коли йдеться про намір зробити вигляд, що 
подія, обставина, факт насправді не мали місця. Daitouryo wa 
sugoburu kenkou da toiu kotonishite okubekida – треба зробити ви-
гляд, що президент прекрасно почувається.

Sono hanashi wa kikanakatta koto ni shimashyo – “будемо вважа-
ти, що ти не чув цієї розмови” [Бункей дзітен 1998, 120].

Якщо звернутися до художніх творів, то дійсно, найчастіше 
koto ni suru використовується в значенні “вирішити”, а koto ni 
shiteiru – взяти за правило, мати звичку.

В романі “Закоханий Супутник” Харукі Муракамі ці конструк-
ції вжиті декілька разів і використовуються саме в цих значеннях.

Demo Myuu to ikichigai ni naritakunakattanode, mou shibaraku 
gamannshite kono kafe de matteiru koto ni shita – “однак я не хотів 
розминутися з Мюу, тому вирішив ще трохи потерпіти і почекати 
її в цій кав’ярні” [Муракамі 2001, 137].

Tomoare Myuu wa Cumire no pajama wo nugaseru koto ni shita – 
“все одно Мюу вирішила зняти з Суміре піжаму” [Муракамі 2001, 
177].

Досить цікавий приклад в романі з конструкцією koto ni 
shiteimasu.

Asa no jyuuji yori mae no denshya niwa noranai koto ni shiteirushi 
... – “раніше десятої я в електричку не сідаю” [Муракамі 2001, 
37]. Тобто “веду такий спосіб життя, це моя звичка”.

Втім, аналіз текстів сучасних ЗМІ показує, що дана конструк-
ція може мати не тільки вищевказані значення. Більше того, саме 
ці значення майже не вживаються в таких текстах. Хоча koto ni 
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suru в формі koto ni shiteimasu одна з найвживаніших конструк-
цій, порівняно з іншими усталеними граматичними конструкція-
ми з модальним значенням.

Конкретні приклади дають змогу уточнити значення конструк-
ції koto ni shihteimasu. По-перше, ця конструкція вживається в ЗМІ 
тільки в формі koto ni shiteimasu, і тільки в формі shiteimasu, і вико-
ристовується, як правило, з дієсловами “починати”, “продовжува-
ти”, “збільшувати”, “розслідувати”, “вивчати”, “вирішувати” та ін.

Fukuda souridaijin wa, rokkagogo, amerika no busshyo daitouryou 
to kaidansuru koto ni shiteimasu – шостого числа в другій полови-
ні дня прем’єр-міністр Фукуда проведе зустріч з американським 
президентом [NHK, 6.07]. 

В даному випадку загальне значення конструкції koto ni suru – 
“приймати рішення” також мається на увазі, але основна увага 
приділяється самій події, що має відбутися. Прем’єр-міністр не 
прийняв рішення зустрітися, він має такий намір, це запланова 
подія. Вона має відбутися в майбутньому часі, про це свідчить те, 
що повідомлення з’явилося в 5 годин ранку шостого числа, а зу-
стріч призначена на другу половину дня.

В наступному прикладі також не можна застосувати “взяти за 
правило, зробити звичкою” – значення, яке, зазвичай, застосову-
ється до koto ni shiteimasu.

Mata Nissan jidoushya wa, sengetsugejyun kara amerika no koujyo 
de pikkuapputorakku ya tamokuteki supotsushya nado oogatashya no 
seisan wo hanbun herashiteori, kongo, kouchyouna chyugatashya no 
seisan wo fuyasu koto ni shiteimasu – компанія “Ніссан” в кінці ми-
нулого місяця скоротила вдвічі виробництво “пікапів” та багато-
функціональних спортивних машин, що виготовлялись на аме-
риканських заводах, і тепер планує збільшити випуск середньо-
габаритних автомобілів, які користуються значним попитом 
[NHK, 4.07].

Зрозуміло, що це рішення компанії, інакше інформація не 
з’явилась би в новинах. Однак koto ni shiteimasu в даному випад-
ку вказує скоріше на намір, аніж на прийняте рішення про збіль-
шення випуску. Це також план компаній.

Іноді значення “прийняти рішення” буває взагалі недоречним.
Keisatsu wa samitto kikanchyu genjyuuna keibi wo tsuzukeru koto 

ni shiteimasu – поліція збирається (буде) і далі застосовувати жор-
сткі заходи впродовж проведення самміту [NHK, 6.07].
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Fukuda souridaijin wa, busshyo daitouryou to kitachyousenmondai 
wo megutte iken wo kawasu koto ni shiteimasu – прем’єр-міністр 
Японії та президент США обміняються поглядами щодо пробле-
ми, пов’язаної з Північною Кореєю [NHK, 6.07].

… itai ga mitsukatta genbafukin kara fukusu no mouhatsu ga 
mitsukari, keisatsu wa, hannin ni tsunagaru kanousei mo aru to mite 
DNA kantei wo okonatte shiraberu koto ni shiteimasu – не виклю-
чено, що волосся, знайдене біля місця, де знаходився труп, може 
належати вбивці, тому поліція збирається встановити його похо-
дження, зробивши аналіз ДНК [NHK, 7.06].

NASA dewa, kongo, enbun ga mazatteirukadouka nado, sono 
seibun wo kuwasiku bunseki suru koto ni shiteimasu – тепер НАСА 
досліджуватиме структуру речовини, щоб встановити, чи вхо-
дить, серед всього іншого, в її склад сіль [NHK, 21.06].

В останніх двох прикладах не може йти мова про рішення, а 
лише про намір, чи навіть закономірні дії, оскільки це, власне, ро-
бота цих організацій – поліції та НАСА.

Таким чином, конструкція koto ni shiteimasu, окрім значення 
“взяти за правило”, може означати також намір виконати дію. З 
одного боку, koto ni shiteimasu вказує, що діяч має намір чи пла-
нує виконати дію, а з іншого – часто йдеться про дії, коли суб’єкт 
не стоїть перед вибором, приймати чи не приймати рішення. Як 
правило, рішення вже за нього прийняте, а в силу його станови-
ща, йому лишається тільки послідовно виконувати закономірні 
дії. І це значення, в першу чергу, властиве текстам інформацій-
ного характеру.

Вищенаведеними конструкціями не вичерпується запас мов-
них засобів, що використовуються в інформаційному стилі япон-
ської мови, але зупинитись на них видалось необхідним, оскільки 
це найбільш характерні вирази, за допомогою яких здійснюється 
передача повідомлення.
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ПЕРШЕ МОНГОЛЬСЬКЕ ВТОРГНЕННЯ У 
СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІ СТЕПИ: ДИСКУРС ДЖЕРЕЛ ТА 

СТЕРЕОТИПИ ІCТОРІОГРАФІЇ

Пилипчук Я. В.

Перше монгольське вторгнення у східноєвропейські степи 
достатньо добре висвітлено у дослідницькій літературі. Про ньо-
го у своїх доробках згадували Й. Маркварт [Маркварт], Р. Грус-
се [Груссе 2003], П. Голден [Голден 2004], О. Бубенок [Бубенок 
2004], Л. де Хартог [Хартог 2007], П. Голубовський [Голубовский 
1884], В. Каргалов [Каргалов 1967], Т. Султанов [Султанов 2006] 
та багато інших вчених.

На жаль, на даний момент відсутня спеціальна студія, у якій 
предметом дослідження було протистояння туменів Субедея з 
кипчаками напередодні битви на р. Калка. У нашому досліджен-
ні ми ставимо перед собою наступні завдання: 1) висвітлити 
подальшу долю окремих кипчацьких вождів після поразки, 
якої вони зазнали від монголів; 2) з’ясувати хронологію подій, 
які відбулись у східноєвропейських степах до Калкської битви; 
3) дослідити відображення першого монгольського вторгнення у 
Східну Європу у латиномовних європейських хроніках.

Корпус Субедея-багатура після перемог над кавказькими 
аланами та кипчаками вийшов до Дону. П. Голден стверджує, що 
Юрій Кончакович загинув під час битви на Калці [Голден 2004, 
107]. Галицько-волинський літописець, який докладно оповідав 
про події у кипчацькому степу, не вказував на загибель кипчаць-
кого вождя, проте повідомляв лише про його втечу: “В лето 6731 
приде неслыханая рать, безбожные Моавитяне рекомые Татарове. 
Приидоша на землю Половецькоую. Половцем же старшим Юрь-
гии Кончакович бе большие всих половець не може стати проти-
воу лицю их и бегающи же емоу и мнози избиени быша до реки 
Днепра” [Ипатьевская 1962, 740].

Про дані події згадували і китайські джерела. Серед них по-
трібно виділити династійну хроніку імперії Юань, яка має на-
зву “Юань-ші”. Це джерело є збірником біографій та життєпи-
сів монгольських правителів та воєначальників. Потрібна нам ін-
формація знаходиться у життєписі Субедея-багатура. За даними 
китайського хроніста супротивниками монгольського полководця 
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були кипчацькі вожді Юйліцзи та Татахаер. У битві, яка відбулась 
на річці Буцзу, вони були переможені, син Юйліцзи (тобто Тата-
хаер) був поранений і переховувався у лісі. Він був виданий Су-
бедею рабами кипчаків, які перейшли на бік монголів. Після того 
більшість людей Юйліцзи підкорились монголам [Храпачевский 
2004, 500].

Ан-Насаві вказував, що після поразки під Ісфаханом він послав 
до кипчаків, які мешкали на північ від Дербента, посла – вищого 
чангша, який сам був кипчаком. На допомогу хорезмійцям Джалал 
ад-Діна прийшов хан Гюрге [Маркварт]. У зв’язку з цими даними 
нам необхідно навести інформацію угорського домініканця Юлі-
ана. При описі подій, які відбулися у Куманії, він вказував, що у 
цій країні правили два правителя – Гурег (Урех) та Вітут. Вони 
ворогували між собою, і програвший у війні Вітут із своїми сина-
ми звернувся за допомогою до султана Орнахa [Аннинский 1940, 
84–85].

Назва Орнах або Орнач у середньовічній європейській 
літературі асоціювалась із Хорезмом [Христианский мир 2002, 
270–273]. За свідченнями Юліана султан (хорезмшах) стратив Ві-
тута, а його сини втекли назад у Куманію. Старший із синів Віту-
та був страчений Гурегом. Молодший же звернувся за допомогою 
до татарського правителя Гургути. Останній здобув перемогу над 
персами, але не над Гурегом [Аннинский 1940, 85].

Описуючи події монгольського вторгнення у Поволжя (1236–
1237 рр.), Юліан вказував, що на момент його подорожі татара-
ми (монголами) правив вже не Гургута, а Хан (Chayn), який жив 
у місті Орнах Гурегом [Аннинский 1940, 86]. Цього правителя 
можна ототожнити з Бату, який успадкував від Джучі свій улус.

Таким чином, загадковий Гургута міг бути або Джучі або Чингіз-
ханом. Зважаючи на те, що Юліан вказував, що вищезгаданий 
правитель завоював Куманію, а потім напав на Велику Угорщину 
(у Поволжі), можна припустити, що це міг бути Джучі, якому Абу-
л-Газі приписував похід проти кипчаків. За даними хівинського 
хроніста після поразки вцілілі кипчаки втекли у землі іштяків 
[Кононов 1958, 44]. Бенедикт Поляк та Джіованні дель Плано 
Карпіні приписували похід проти куманів Тоссук-хану, якого 
можна ідентифікувати з Джучі [Карпини 1957, 41; Христианский 
мир 2002, 108]. Францисканці вказували на те, що перед цим він 
завоював землі теркемен (туркмен) та кангітів (канглів) [Карпи-
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ни 1957, 41; Христианский мир 2002, 108]. Кумани, яких переміг 
Гургута, зважаючи на опис географії походу, кочували у східній 
частині Дашт-і Кипчак. Саме заволодівши цією територією мон-
голи могли воювати проти поволзьких та приуральських фінно-
угрів, до яких здійснив місію Юліан.

Необхідно звернути також увагу на те, що угорський доміні-
канець, описуючи сучасні його подорожі події, вказував на те, що 
одна частина монгольських військ перебувала у заморських зем-
лях, друга направилась у землі куманів до моря, а третя взяла в 
облогу землі русів [Аннинский 1940, 87]. Землі куманів, які ще не 
були підкорені монголами у 1237–1238 рр., мали знаходитись у 
Східній Європі біля моря, яке можна ототожнювати з Чорним мо-
рем [Аннинский 1940, 87].

П. Голубовський ще у 80-х рр. ХІХ ст. зробив припущення, 
що Гурег – це спотворене в угорській передачі ім’я Юрій, а отже 
вождь куманів Гурег – це половецький хан Юрій Кончакович [Го-
лубовский 1884, 231].

Цілком імовірним виглядає припущення, що Юрій Кончакович 
таки зміг врятуватися і втекти на Русь після поразки, якої він зазнав. 
За інформацією ан-Насаві Гюрге (тобто Юрій ) прийняв участь у 
подіях, які відбувались на Північному Кавказі [Маркварт].

Супротивник Гурега Вітут був страчений султаном Орнаха 
[Аннинский 1940, 86]. Оскільки Юліан вказував на завоювання 
Куманії після того, як було підкорено персів, то це мало відбутися 
або за хорезмшаха Мухаммеда б. Текеша, або під час правління 
Джелал ад-Діна.

Для перевірки даних Юліана необхідно навести й інші дані, 
про монгольське завоювання земель куманів (Дашт-і Кипчак) із 
інших латиномовних хронік того періоду. За свідченнями, які за-
писав Бенедикт Поляк, після завоювання земель терекмен (турк-
мен) та кангітів (канглів) Тоссук (Tosi тобто Джучі) увійшов у 
землю Купкас [Христианский мир 2002, 108]. Джіованні дель 
Плано Карпіні вказував, що Тоссук воював проти куманів і 
переміг їх внаслідок тривалої боротьби, а потім атакував персів 
і місто Орнах [Карпини 1957, 46]. Німецький хроніст відзначав, 
що якийсь невідомий народ знищив народ куманів [Христиан-
ский мир 2002, 33].

Альберик де Труа Фонтене приписував вторгнення у зем-
лі куманів та русинів міфічному царю Давиду або його сину. У 
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хроніці цього латиномовного автора дії таємничих завойовників 
направлені проти народів, які не сповідували католицького варі-
анту християнської віри. Таким чином, вони розглядалися як при-
родні союзники Заходу у війнах проти православних (рутенів), 
язичників (прусів та куманів), мусульман (хорезмійців) [Юрченко 
2006, 28; Послания 2004, 166–167].

У Європі вже у 20-х рр. знали про успішні походи невідо-
мого східного народу. Їх асоціювали з міфічним християнським 
царем “Індії” пресвітером Іоанном та його сином Давидом. Ще 
Жак Вітрі у своєму листі до Європи вказував на те, що цар Да-
вид йде на допомогу хрестоносцям, і що він вже переміг хорезм-
шаха [Послания 2004, 142–158]. Ці свідчення наклали значний 
відбиток на подальший розвиток західноєвропейської історич-
ної думки. Альберик де Труа Фонтене, Карпіні, Рубрук не сум-
нівались у історичності ніколи не існуючих пресвітера Іоанна та 
царя Давида.

Те, що більшість європейських хроністів згадували про кума-
нів перед описом завоювання земель Мавераннагру, не свідчить 
про недостовірність їхніх хронік. Необхідно розуміти, що вони 
користувалися послугами інформаторів, які не були професійни-
ми істориками і, певно, не прагнули відтворити історію монголь-
ських завоювань у всіх деталях. Описуючи дії Чингізидів у Іра-
ні та Середній Азії вони мали дізнатись про опір завойовникам з 
боку хорезмійців.

Європейці знали Джелал ад Діна, а монгольський літописець 
назвав його Халібосалтаном [Христианский мир 2002, 111; 
Cокровенное сказание 2002, 145]. Про Мухаммеда б. Текеша 
францисканці не знали і вважали, що монголи воювали лише про-
ти одного, а не двох хорезмшахів. Тоді стає зрозумілим чому опис 
війни проти куманів передує опису війни проти мусульман Се-
редньої Азії.

Тільки Юліан, який сам відвідав Поволжя, хронологічно 
правильно, але недостатньо детально відтворив послідовність 
подій. Цей угорський домініканець не був професійним істориком 
і лише інтерпретував свідчення, отримані під час своєї подорожі 
у Східну Європу.

Зважаючи на той факт, що ан-Насаві не вказував на втручання 
останнього хорезмшаха у справи Дашт-і Кипчак, ця подія мала 
відбутись за часів правління хорезмшаха Мухаммеда б. Текеша. 
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Ймовірно, що Юліан отримав від кипчаків інформацію про одного 
з вождів не західної, а східної частини Дашт-і Кипчак.

Згідно мусульманським джерелам одним із кочових правителів, 
хто наважився протистояти хорезмійцям, був Кадир Буку (вар. 
Кайр-Буку, Катир-Буку, Акран, Киран) [Ахинжанов 1989, 210]. 
У такому випадку його супротивником із середовища племен 
Дашт-і Кипчак був Алп-Дерек Інал, відомий ан-Насаві як Інал-
хан, а Рашид ад-Діну як Гайр-хан [Насави 1996, 74–75; Рашид ад-
Дин 1952, 137].

Нажаль кипчаки не залишили по собі писемних пам’яток 
аналогічних “Таємній Історії монголів”. Не виключено, що 
ворожнеча між кипчаками не поступалась за напруженістю 
протистоянням монголів з меркітами та татарами.

Можливо Юліан у своїй оповіді узагальнив дані про війни між 
східними та західними кипчаками і подав її у формі оповіді про 
Вітута та Гурега. Вона могла мати місце задовго до першого мон-
гольського вторгнення на Північний Кавказ та у Східну Європу.

Однією з невирішених задач куманології є ідентифікація 
персони, відомої за свідченнями Юань-ші, як Татахаер. Російські 
дослідники наполягають на тому, що ним був Данило Кобякович, 
оскільки автор Новгородського першого літопису згадував поряд 
із Юрієм Кончаковичем саме його.

Із контексту оповіді китайського хроніста про битву з кипчака-
ми на річці Буцзу можна зробити висновок, що Татахаер був сином 
Юрія Кончаковича, оскільки це ім’я згадано тільки один раз, а по-
тім кілька раз згадується син Юйліцзи (тобто Юрія Кончаковича) 
[Храпачевский 2004, 500]. Й. Маркварт взагалі зробив припущен-
ня про те, що це був аланський князь Багатур [Маркварт]. Однак у 
оповіді китайського хроніста про перший похід Субедея у східно-
європейські степи немає інформації про вождів аланів, а лише про 
правителів кипчаків. Коротку згадку про аланів ми можемо знайти 
тільки у біографії Хесимайлі [Храпачевский 2004, 522].

Після перемог у донецьких степах корпус Субедея-багатура та 
Джебе-нойона продовжував розвивати успіх і увійшов у приазов-
ські степи. Галицько-волинський літописець повідомляв, що “по-
бегоша до реки Днепра безбожнии Половци, а иных загна по Дону 
и в Лукоморья, и тамо измроша” [Ипатьевская 1962, 740–741].

Відносно датування початку першого монгольського по-
ходу в східноєвропейські степи та на Північний Кавказ серед 
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науковців є різні гіпотези. Р. Груссе стверджував, що монголи 
увійшли в кипчацькі степи восени 1221 р. [Груссе 2003, 217]. 
Л. де Хартог датував кампанію монголів на Північному Кавказі 
та у Східній Європі 1222 р. [Хартог 2007, 163]. В. Каргалов вка-
зував, що монголи перемогли кипчаків та аланів на Північному 
Кавказі у 1222 р. [Каргалов 1967, 64]. Р. Храпачевський вважає, 
що монголи перетнули Кавказьські гори навесні 1222 р. [Хра-
пачевский 2004, 329]. Т. Султанов пропонує дату – осінь 1222 р. 
[Султанов 2006, 203; Кляшторный, Султанов 2004, 203].

Однак чи підтверджуються ці гіпотези джерелами? Якщо брати 
до уваги свідчення східнослов’янських джерел, то ми зіткнемося 
з таким фактом, що автори різних літописів датували вторгнення 
у половецьке поле зовсім по-різному. Літописці Північно-Східної 
Русі датують його 1223 роком [Лаврентьевская 1962, 445–446, 503–
509]. Однак галицько-волинський літописець відніс битву на Калці 
і події, які їй передували, до 1224 р. [Ипатьевская 1962, 740–746]. 
Датування 1224 роком вищезгаданих подій ми зустрічаємо і у пер-
шому новгородському літописі [НПЛ 1950, 63–65].

Мусульманські історіографи доволі небагато знали про те, що 
відбувалось у кипчацьких степах, а у питаннях хронології на них 
взагалі складно покладатися. Джувейні лише коротко описав по-
дії на Кавказі [Тизенгаузен 1941, 21]. Рашид ад-Дін не вказував 
дати подій у Східній Європі [Тизенгаузен 1941, 32–33]. Ібн ал-
Асір вказував, що монголи вдерлись у землі русів у 620 р. гіджри, 
а перед тим остання дата – це рамадан 618 р. (жовтень–листопад 
1221 р.) [Тизенгаузен 1884, 23]. Йакут cтверджував, що монголи 
завоювали хорезмійський султанат та Східну Європу в 617–618 р. 
гіджри [Маркварт].

Не дивно, що у світлі цієї інформації єгипетські історики вва-
жали, що дані події в Східній Європі відбулись до 620 р. гіджри. 
Ал-Айні згадував про похід у Кипчак під 617 р. гіджри (1220–
1221 рр.) [Тизенгаузен 1884, 502]. Інший арабський хроніст зга-
дував про ці події приблизно під тією ж датою, після 616 р. гіджри 
[Тизенгаузен 1884, 540].

Альберик де Труа Фонтене вказував, що цар Давид зайшов в 
землі русів та куманів у 1221 р. [Юрченко 2006, 28]. Рікардо з Сен 
Жермано стверджував, що ця подія відбулась у 1223 р. [Послания 
2004, 122]. Генріх Латвійський датував зіткнення русів та куманів 
із монголами 1222 р. [Юрченко 2002, 389; Юрченко 2006, 179–
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180]. Цезарій Гестербахський згадував про події у східноєвропей-
ських степах під 1222 р. [Христианский мир и Великая Монголь-
ская империя 2002, 33].

Укладачі Юань-ші також повідомляли про похід Субедея та 
Джебе у Східну Європу. У біографії Хесимайлі є недатована роз-
повідь про війну проти аланів, кипчаків та русів, але наступною 
після цього датою він називає рік жень-чень (1232–1233 рр.) [Хра-
пачевский 2004, 522–523]. За першою біографією Субедея монго-
ли воювали у Східній Європі у рік гуй-вей (2 лютого 1223 – 21 бе-
резня 1224) [Храпачевский 2004, 499–500].

З’ясувати хронологію першого монгольського походу на Пів-
нічний Кавказ та Східну Європу дозволяє вказівка грецького до-
кументального джерела. За даними синаксаря міста Судак монго-
ли підійшли до міста у січні 1223 р. [Секиринский 1955, 19]. Ці 
дані узгоджуються з інформацією Ібн ал-Асіра про те, що монголи 
на зиму зупинились у кипчацькому степу біля моря [Тизенгаузен 
1884, 26]. З урахуванням того, що рамадан 618 року гіджри припа-
дав на жовтень-листопад 1221 р., тобто на час коли Кавказькі гори 
було небезпечно перетинати, Субедей та Джебе мали зустріти зиму 
1221–1222 р. у Муганському степу і вже з настанням весни 1222 
р. спробувати перетнути Кавказькі гори. Таким чином, воєнні дії 
монголів проти кипчаків можна датувати весною–осінню 1222 р. 
До листопада 1222 р. активна фаза кипчацької кампанії мала бути 
завершена, а у грудні того ж року відділ монгольських військ увій-
шов до Криму і у січні 1223 р. підійшов до міста Судак.

Отже, у приазовських степах Субедею протистояв кипчацький 
хан, відомий у східнослов’янських літописах як Юрій Кончако-
вич. У генеральній битві він був переможений монголами.

Згідно даних галицько-волинського літопису та китайського 
хроніста Юрій Кончакович не загинув, а втік разом із іншими 
кипчацькими аристократами до кордонів Русі. Є підстави 
стверджувати, що він вижив і його нащадки осіли на землях 
русів. Згідно зі свідченнями ан-Насаві цей кипчацький вождь 
брав участь і у подіях, які відбувались на Кавказі. Татахаер, який 
загинув у боротьбі з монголами, був сином Юрія Кончаковича. 
Події, які передували втечі кипчацьких вождів на Русь, відбува-
лись навесні–восени 1222 р.

Європейські хроністи дуже мало знали про географію, а тим 
більше про історію кочових народів. Походи монголів проти 
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куманів сприймалися ними як покарання боже за гріхи тим, хто не 
визнавав авторитет римського папи. Тільки Юліан, завдяки тому, 
що здійснив подорож у Східну Європу, дістав деякі достовірні 
дані, які стосувались історії кипчаків, і фрагментарно та схема-
тично відтворив їх історію до Великого Західного походу військ 
Чингізидів у Європу. 
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АВТОБІОГРАФІЯ ЯГМОСА, СИНА ІБАНИ
(переклад та коментарі)

Романова О. О.

Запропонований читачам переклад надписів з гробниці на-
чальника команди веслярів із Ель-Каба є частиною проекту, над 
реалізацією якого я працюю вже декілька років, і який полягає в 
тому, щоб ознайомити українських науковців, в першу чергу іс-
ториків, інших гуманітаріїв та й українського читача взагалі зі 
здобутками давньоєгипетської літератури. Варто вказати, що за-
початковано цю роботу було Марком Дмитровичем Антонови-
чем, який здійснив серію перекладів творів різних жанрів дав-
ньоєгипетської літератури, що були опубліковані в журналі “Су-
часність” в 1966 р.

В першу чергу, мої переклади розраховані на студентів, а та-
кож на викладачів вузів, які займаються історією та іншими гу-
манітарними науками. Ці переклади мають хоч би частково за-
довольнити потребу у створенні хрестоматії перекладів текстів, 
створених цивілізаціями Стародавнього Сходу для ознайомлення 
як студентів, так і всіх, хто має зацікавлення щодо історії та куль-
тури стародавніх народів, оскільки на теренах України не існує 
жодної української хрестоматії, в якій би були вміщені перекла-
ди давньоєгипетських текстів з мови оригіналу, а не з перекладу 
російської, чи ще з інших мов. Тому далі обґрунтовувати актуаль-
ність цієї публікації нема потреби. Варто сказати лише, що намі-
чені завдання визначили формат перекладу. При перекладі та ко-
ментуванні були опущені всі коментарії щодо граматичної побу-
дови тексту, специфіки палеографії та інші лінгвістичні, літерату-
рознавчі, детальні історичні коментарі, як і повний список біблі-
ографії, дотичної до твору. Обмежились коротким джерелознав-
чим, історіографічним нарисом та коротким історичним комен-
тарем, оскільки більш детальне дослідження даної пам’ятки, як 
лінгвістичне, так і історичне та літературознавче, можна знайти в 
літературі, яка наводиться в статті.
Характеристика джерела:
Ім’я власника: Ягмос1, син Ібани2.
Походження: Ель-Каб3, надписи зі скельної гробниці. Біогра-

фічний напис знаходиться на частково на східній стіні гробниці 
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(рядки 1–31), частково на південній стіні зліва від входу (рядки 
32–40), а частково справа від входу (рядки 42–66).
Видання тексту, переклади та коментарі:
Основним виданням джерела є [Urk. IV= Sethe 1961, 1–11]. 

Бібліографію видань тексту, перекладів та коментарів до твору, 
до 1971 р., див. в монографії [Vandersleyen 1971]. Серед осно-
вних перекладів та досліджень, здійснених потому, варто назва-
ти: М. Ліхтгайм [Lichtheim 1976, 12–15], В. Гелька [Helck 1982, ], 
Р. Шульц [Schulz, Gedenkschrift Barta, 315–352]. Тричі цей текст 
був перекладений на російську мову4: В. В. Струве (текст тричі 
перевидавався [Струве 1936, 20–24; Струве 1950, 66–69; Струве 
2002, 58–60]), О. Д. Бєрлєвим [Берлев 1963, 81–83] та Ю. Я. Пєрє-
пьолкіним [Перепелкин 1980, 63–65].
Датування:
Хронологічний проміжок, який охоплює розповідь про жит-

тя Ягмоса, – це епоха закінчення Другого перехідного періоду та 
початку Нового Царства. Більш детально час життя цього воїна 
можна окреслити на основі згаданих в його тексті імен царів: Се-
кененра Тао ІІ (XVII династія), та Небпегтіра Ягмос І, Джосер-
кара Аменгетеп І і Аахеперкара Тутмос І (всі належать до XVIII 
династії).

Звертає на себе увагу той факт, що в тексті не згадується ім’я 
царя Камоса Ваджхеперра (KA-mcj WAD-xpr-ra [Beckerath 1999, 
130–131]), останнього царя XVII династії, правління якого слі-
дує за Секененра і передує Ягмосу І. Власне, ім’я Секененра зга-
дується в контексті служби батька Ягмоса, коли сам Ягмос був 
ще дитиною. Очевидно, що на період правління Камоса припада-
ло дитинство і юність Ягмоса сина Ібани, тому в тексті ці подро-
биці були опущені, згідно канону жанру автобіографії, а розпо-
відь починається з початку служби, яка припадала на царювання 
Ягмоса І. Обсяг джерел, в яких згадуються імена обох останніх 
правителів XVII династії та датування їх років правління, не до-
зволяють з певністю визначити тривалість правління кожного з 
них [Ancient Egyptian Chronology, 2006, 184–196]. Що стосуєть-
ся абсолютних астрономічних датувань, то приблизна дата по-
чатку правління XVIII династії – 1540 р. до н. е. Звідси відрахо-
вуються приблизні дати правління царів цієї династії: 

Ягмос І (ca. 1539–1515), Аменгетеп I (ca. 1514–1494), Тут-
мос I (ca. 1493–1483) [Ancient Egyptian Chronology, 2006, 492]. 
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Детальну інформацію про хронологію та проблеми датування 
вказаних правителів, див. в [Ibid. 184–200].

Автобіографія відображає події визвольної боротьби з гіксо-
сами і відновлення влади єгипетського фіванського царя над усім 
Єгиптом та наведення порядку в країні, “заспокоєння бунтівли-
вих варварів” поза її межами, здійснене Ягмосом І. Ґрунтовне іс-
торичне дослідження періоду правління Ягмоса І було здійснено 
Клодом Вандерслеєном [Vandersleyen 1971].

Автор житійного тексту, також брав участь у війнах Аменге-
тепа І та Тутмоса І, про що і повідомив в тексті на стінах власної 
гробниці.
Пояснення до тексту перекладу:
(34) – нумерація рядку напису в оригінальному тексті, про-

ставлена за виданням Urk. IV.
(слово) – слово, поміщене в круглі дужки, було вставлене в 

текст перекладу для кращого розуміння.
[] – слова чи частина слова, вставлені в квадратні дужки – ре-

конструйовані (надпис розбитий, але прочитується).
...... – в тексті означає лакуну.
Слова, написані курсивом. – Заголовки до сюжетів, створені 

дослідниками, згідно Urk. IV.
Переклад тексту:
Вступна частина
(1) Начальник команди веслярів Ягмос, син Ібани5  правий го-

лосом6 , (2) сказав він:
Я говорю вам, люди всі! Повідомляю я вам про милість, яка 

була мені проявлена. Я був нагороджений золотом 7 разів в при-
сутності (3) всієї землі, а також рабами і рабинями. Наділили мені 
велику кількість полів.

Слава героя полягає в тому, що він зробив. І не згине (вона) (4) 
на землі цій вічно.

Сказав він наступне:
Я з’явився (на світ) в місті Нехеб7 . Мій батько був воїном царя 

Верхнього і Нижнього Єгипту Секененра8  правого голосом, Бабі, 
(5) син Раінет9 , було його ім’я. Став я воїном замість нього на 
судні “Тур”10  за часів (правління) володаря обох земель Небпегті-
ра11  правого голосом. (6) Був я (тоді) парубком, ще не одруженим. 
Спав я (тоді) на солом’яному маті12 . 
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Вигнання гіксосів.
Після того, як заснував я господарство, взяли мене (7) на судно 

“Північне” через те, що я був доблесний. Супроводжував я пове-
лителя, нехай він буде живим, неушкодженим і здоровим, пішки, 
коли вирушав він на своїй (8) колісниці.

Здійснювали облогу міста Аваріса13. Проявив я доблесть, 
(б’ючись) пішки в присутності Його Величності. Тоді призначи-
ли (9) мене на судно “Поява у Мемфісі”.

Билися на воді (каналі) в Паджеку14 (міста) Аваріса. Тоді я 
вступив у сутичку і (10) взяв я руку15. Доповіли про це царському 
речнику. Дали мені золото за мужність16.

Відбулася повторно битва в місці цьому. І я знову вступив у 
сутичку під час неї (11) і взяв руку. Було дано мені золото за муж-
ність ще раз. 

Відбулася битва в місцевості Єгипту, на південь від міста цьо-
го. (12) Тоді взяв я військовополоненого чоловіка. Зійшов я в воду. 
Ось, взятий він в полон на шляху до (13) міста. Переправився я з 
ним по воді. Доповіли про мене царському речнику. Тоді нагоро-
дили мене золотом знову.

Захопили (14) Аваріс17. Взяв я здобич там, одного чоловіка і 
трьох жінок, разом чотири душі. Його величність віддав їх мені 
за рабів.

Тоді (15) здійснювали облогу Шаругена18 протягом трьох ро-
ків. Його величність захопив його. Взяв я здобич там: двох жінок 
і руку. (16) Дали мені золото за мужність. Ось, віддали мені по-
лонених як рабів. 

Нубійський похід Ягмоса. 
Потому як знищив його величність ментіу19 Азії, (17) поплив 

він на південь до Хенет-Геннеферу20 щоб винищити нубійських 
кочівників. Його величність вчинив велику різанину серед них. 
(18) Взяв я там здобич: двох живих чоловіків і три руки. І нагоро-
дили мене золотом знову. Ось, дано було мені двох рабинь.

Поплив (19) на північ його величність і серце його раділо від 
доблесті і перемоги. Підкорив він землі південні і північні.

Підкорення повстання
Тоді прийшов Аата21 з півдня, (20) доля його наблизила його 

загибель і схопили його боги Півдня. Застав Величність Його в 
Тенет-та-о22. Захопив Його Величність його (21) як військово-
полоненого і всіх людей його як здобич. Взяв я двох нубійських 
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юнаків – воїнів23 в полон з судна Аата. Тоді (22) дали мені п’ять 
душ та земельні наділи, п’ять сечат24, в моєму місті. Зробили для 
всієї команди веслярів те саме.

Підкорення повстання Тетіана.
Тоді прийшов був (23) той злочинець на ім’я Тетіан25, зібрав 

був він заколотників. Знищив Його Величність, а його банда при-
пинила існування. Дали (24) мені три душі і п’ять сечат полів в 
моєму місті.

Нубійський похід Аменгетепа І
Відвозив я царя Верхнього і Нижнього Єгипту Джосеркара  

правого голосом, коли він поплив на південь до Кушу27 щоб роз-
ширити кордони Єгипту. Убив Його Величність того нубійського 
кочівника посеред вояк його, які були захоплені в оточення, без 
втрат їх, всі, хто втікав, (26) були знищені, так, ніби їх і не існу-
вало. Ось, я був попереду нашого війська. Дійсно, я бився так, як 
личить, і побачив Його Величність мою доблесть. Взяв я дві руки, 
і передав (27) (їх) Його Величності. Тоді розшукали його людей 
і його худобу. Взяв я військовополоненого, і передав (його) Його 
Величності. 

Доправив я Його Величність за 2 дні до Єгипту від місцини 
Верхні криниці28. Тоді нагородили мене золотом. Взяв я двох ра-
бинь як здобич, окрім тих, яких я передав (29) Його Величності. 
Призначили мене воїном правителя. 

Нубійський похід Тутмоса І. 
Відвозив я царя Верхнього і Нижнього Єгипту Аахеперкара29  

правого голосом, коли він поплив на північ до Хенет-Геннеферу30, 
щоб покарати заколот чужоземних країн і щоб винищити зарозу-
мілість в пустелі. Проявив я доблесть в присутності Його Велич-
ності на нільських порогах, ведучи човни через тіснини і вири. 
Призначили мене начальником команди веслярів. Тоді Його Ве-
личність, нехай він буде живий, неушкоджений і здоровий (32) ... 

(33) Розлютився Його Величність на це як пантера. Вистрілив 
Його Величність першу стрілу і вцілив в груди ворога того. Тоді 
ці .... (34), ослаблені полум’ям урею його, вчинено їм різанину, 
взяли їх підлеглих як військовополонених.

(35) Поплив на північ Його Величність, всі чужоземні країни 
були в кулаці його. Той ганебний нубійський кочівник був підві-
шений вниз головою на носі флагманського корабля Його Велич-
ності. Причалили (36) в Іпет-сут31. 
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Сирійський похід Тутмоса І.
Після цього попрямували до Речену32, щоб дати вихід його гні-

ву на чужоземні країни33. Дістався Його Величність Нагаріни34 . 
(37) Застав Його Величність, нехай він буде живий, неушкодже-
ний і здоровий, того ворога, коли той розпочинав битву. Його Ве-
личність влаштував велику різанину серед них, не (38) було ліку 
військовополоненим, яких взяв Його Величність в цій перемозі. 
Ось я був попереду нашого війська. Бачив Його Величність, що я 
був доблесний. (39) Взяв я колісницю, її коней і того, хто на ній 
був, як військовополоненого. Доповіли про це Його Величності. І 
нагородили мене золотом ще раз.

(40) Постарів я. Досягнув я старих літ. Нагороджений я був, як 
в перший раз .... Упокоївся я в скельній гробниці, яку я сам зро-
бив.

(41) ... (42) ... (43) ... (44) .... (45) в Бегі35. Іще дав мені цар Верх-
нього і Нижнього Єгипту ... .... (46) 60 сечат землі в Гаджа36. У 
підсумку сечат .....

(47) Список рабів та рабинь, які були захоплені ....
(48) раб Памаджаї37 (49) раб Па(ен)абджу38 (50) раб Сенеб-

неб[еф]39 (51) раб Па-... (52) раб Кенпагека40 (53) раб Дгуті-
сенебу41 (54) раб Себекмесі(у)42 (55) раб Га-...-раї (56) раб Па-
ам43  (57) рабиня Таа44, (58) рабиня Седжемесні45 (59) рабиня Ба-
кет46 (60) рабиня Ка-...-сі (61) рабиня Та-(нет)-амч47 (62) рабиня 
Вабента-Сохмет48 (63) рабиня Істарім49 (64) рабиня Іт(еф)нефер50 

(65) рабиня Гедеткуш51 (66) рабиня Амонгерсесенеб52.

1 IaH-mc(w) [Ranke 1935, 12.19]. Читання власних імен, що зга-
дуються в тексті, подається за вказаною працею.

2 Ібана Ibn [Ranke 1935, 21.11] ім’я матері Ягмоса.
3 Опис назв населених пунктів та місцин, які згадуються в тек-

сті, можна знайти в [Montet 1957–1961]. Книга викладена на сайті 
www.egyptology.ru. Читання географічних назв подані за [Hannig 
1995].

4 Бібліографію перекладів цього тексту на російську розміще-
но на сайті www.egyptology.ru

5 Ibn [Ranke 1935, 21.11].
6 Епітет “mAa xrw” – приблизний переклад якого буде “правий 

голосом” чи “виправданий голосом”, в епоху Нового Царства мав 
значення, синонімічне до слова “покійний”.

http://www.egyptology.ru
http://www.egyptology.ru
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7 Nxb назва міста, сучасний Ель-Каб [Hannig 1995, 1355].
8 Секененра – тронне ім’я чотирнадцятого царя XVII династії 

(%qn-n-ra &A-aA – Секененра Тао ІІ) [Beckerath 1999, 128–129; Han-
nig 1995, 1272]. 

9 RA-int [Ranke 1935, 216.16].
10 “Тур”, або, як часто перекладають: “Дикий бик”, – назва суд-

на.
11 Небпегтіра – тронне ім’я Ягмоса І (Nb-pHtj-ra IaH-msj(w) [Bek-

kerath 1999, 132–133]), першого царя XVIII династії, визволителя 
Єгипту від гіксоського панування.

12 Точне значення виразу smt Snw залишається невизначеним. 
Б. Ґан та А. Ґардінер запропонували розглядати це як назву сітки-
гамака, в якому за правило спала неодружена молодь [Gunn., Gar-
diner 1918, 49]. М. Ліхтхайм залишила цей вислів без перекладу 
[Lichtheim 1976, 12–15]. Ю.Я. Пєрєпьолкін дав інше тлумачення – 
“спал в юношеской одежде” [Перепелкин 1980, 63]. В словнику 
Р. Ганніга у відповідній словниковій статті, подано один із 
можливих перекладів як “Strohmattenzelt” [Hannig 1995, 700].

13 @wt-wart, Аваріс, місто біля сучасного Тель Ед-Даба, [Han-
nig 1995, 1364; Hannig 2006, 2963 {42047}], столиця гіксоского 
царства.

14 PA-Dd-kw, назва каналу поблизу Аваріса [Hannig 1995, 1411].
15 Вираз “взяти руку” означав звичай відрізати у вбитого в бою 

ворога руку для того, щоб засвідчити власне геройство.
16 “Золото мужності” – вид нагороди, щось на кшталт ордену, 

який вручався за проявлену в бою відвагу.
17 Приблизна дата взяття Аваріса приходиться на період після 

11 року правління Ягмоса І [Ancient Egyptian Chronology 2006, 
199].

18 Шаруген (^rHn) – місто, теперішня Тель-ель-Фар‛а, за 29 км 
на південь від Ґаза [Hannig 1995, 1390].

19 Mntiw nw %tt – “ментіу, які з Азії”, одне з кочових племен 
Передньої Азії [Hannig 1995, 336].

20 Хенет-геннефер (#nt-Hn-nfr) – область Нубії, на південь від 
другого нільського порога [Hannig 1995, 1374].

21 Цілком можливо, що Аата – це не власне ім’я, а назва поса-
ди чи титул правителя одного з південних племен, про що заува-
жували в свій час Б. Ґан та А. Ґардінер [Gunn., Gardiner 1918, 50], 
К. Вандерслеен [Vandersleyen 1971, 75] та М. Ліхтгайм [Lichtheim 
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1976, 15, note 13]. Варто акцентувати увагу ще на такому моменті, як 
те, що досліджувана автобіографія, схоже, відходить від усталеної 
традиції – не називати персональні імена ворогів царя. В попередні 
епохи в текстах цього жанру намагались уникати називання імені 
когось, хто був розжалуваний, піднімав повстання чи якимось 
іншим чином був неугодний царю, наприклад, в автобіографії Уні, 
періоду Давнього Царства, де ім’я цариці, проти якої він вів слідство, 
не згадано [Borchardt 1937, 115–119, pls., 29–30]. Не згадуються 
імена супротивників, проти яких вели війни монархи першого 
перехідного періоду, які залишили свої автобіографії. В житійних 
текстах військових начальників доби Середнього Царства також не 
називаються імена ворогів, наприклад, в написі Хеву-себека [Se-
the 1928, 82–83], який також був учасником збройних походів, не 
було названо конкретно жодного супостата. Причиною уникнення 
називання власних імен в автобіографічних текстах було віруван-
ня єгиптян в те, що засобами тексту та зображення можна зберег-
ти і продовжити потойбічне існування людини, і що поки є надпи-
саним хоча б десь ім’я людини, вона має шанс на загробне життя. 
Саме тому, щоб не “переносити” в потойбіччя проблеми, які успіш-
но розв’язала людина у земному житті, і про які вона оповіла в сво-
єму житійному тексті, а також, щоб позбавити ворогів царя жодних 
шансів на загробне існування, їх імена не вказувались. В автобіо-
графії Ягмоса імена ворогів царя називаються: зокрема вказаний 
Аата (якщо це не титул, який, однак, єгиптяни могли сприймати як 
власне ім’я), а також ім’я іншого заколотника, про що див. нижче. 
Але при цьому автор надпису та (або) писар, що його складав, зна-
йшли можливість знешкодити негативний вплив від номінування 
цих супротивників царя. Якщо називання їх імен і могло забезпе-
чити для них вічне буття на тому світі, та все ж було знайдено спе-
ціальний спосіб, щоб законсервувати вічні муки цих ворогів, або 
убити їх назавжди – їх імена скрізь супроводжувались детерміна-
тивом ворога, поваленого на землю зі зв’язаними руками, який, як 
правило, мав зображати вже мертву людину.

22 &nt-tA-a – місцина на Нілі [Hannig 1995, 1374]. 
23 [Vandersleyen 1971, 80].
24 sTAt, сечат, арура, єгипетська міра площі, що приблизно 

дорівнює 2756,5 м2 [Hannig 1995, 700].
25 &tj-an [Ranke 1935, 384.14], це ім’я єгипетське, що свідчить, 

що Тетіан був єгиптянином [Lichtheim 1976, 15, note 16].
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26 +sr-kA-ra – тронне ім’я Аменгетепа І (+sr-kA-ra Imn-Htpw), 

другого царя XVIII династії [Beckerath 1999, 132–133; Hannig 
1995, 1273].

27 KAS – Нубія ( в основному між другим та 4 порогами) [Han-
nig 1995, 1394].

28 $nmwt-Hrw – стоянка Верхні Криниці в Нубії [Hannig 1995, 
1378].

29 aA-xpr-kA-ra – тронне ім’я Тутмоса І (aA-xpr-kA-ra +Hwtj-
msj(w)), другого царя XVIII династії [Beckerath 1999, 132–135; 
[Hannig 1995, 1273].

30 #nt-Hn-nfr – область в Нубії на південь від другого порогу, 
[Hannig 1995, 1374].

31 Ipt-swt, сучасний Карнак [Hannig 1995, 1303].
32 RTnw – египетська назва Сирії і Палестини [Hannig 1995, 

1361].
33  Вислів r iai.t ib.f дослівно “щоб обмити серце своє”, 

перекладено згідно розуміння М. Ліхтгайм [Lichtheim 1976, 14, 
15 note 20].

34 NHrn – єгипетська назва країни Мітанні [Hannig 1995, 
1355].

35 BHj – назва місцини, точне розташування якої невідоме [Han-
nig 1995, 1332].

36 @A-DAa – назва місцини, точне розташування якої невідоме.
37 PA-mDA.j [Ranke 1935, 105.18], дослівно ‘Маджай’, людина з 

племені маджаїв.
38 PA-(n)-AbDw [Ranke 1935, 105.19]. 
39 Cnb-nb.f [Ranke 1935, 313.11].
40 Qn-pA-HqA [Ranke 1935, 334.19].
41 +Hwtj-cnbw [Ranke 1935, 408.19].
42 Cbk-mcj(w) [Ranke 1935, 304.13].
43 PA-aAm [Ranke 1935, 102.21], дослівно “азіат”.
44 &AaA [Ranke 1935, 377.4].
45 CDm-c-n.j [Ranke 1935, 323.23].
46 BAkt [Ranke 1935, 92.5].
47 &A-(n.t)-amT [Ranke 1935, 358.22].
48 Wab-n-TA-sxmt [Ranke 1935, 76.25].
49 Ictr-im [Ranke 1935, 47.1], єгипетська транслітерація вавілон-

ського імені iStar-ummi “Іштар – моя мати”.
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50 It.(f)-nfr [Ranke 1935, 50.22].
51 !dt-kAS [Ranke 1935, 231.21].
52 Imn-Hr-ccnb [Ranke 1935, 30.10].
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПОЛІТИЧНА ТА ЮРИДИЧНА 
ЛЕКСИКА У ХРОНІКАХ АБДУРРАХМАНА 

АЛЬ-ДЖАБАРТІ

Сівков І. В.

У цій статті ми продовжуємо аналіз адміністративно-
політичної і юридичної термінології арабської мови в історич-
них працях Абдуррахмана аль-Джабарті “Чудеса минувшини в 
життєписах та хроніках” та “Музгир ат-такдіс бі-заваль давлят 
аль-фарансіс”. Ми проаналізуємо процеси формування зазначе-
них термінологічних груп шляхом визначення типів семантичних 
зсувів у лексичних одиницях класичної арабської мови, що при-
звели до їх термінологізації в кін. XVIII – поч. XIX ст., а також 
екстралінгвістичних чинників, що спричинили набуття певними 
лексемами термінологічної семантики.

Лексичний аналіз досліджуваних історичних текстів виявляє 
факт вживання деяких лексем, які, як і у лексикографічних 
та історичних працях класичної та посткласичної доби, 
використовували в узагальненому, нетермінологічному значенні. 
У сучасній арабській літературній мові їх широко вживають у 
термінологічному семантичному оформленні, якого вони набули 
внаслідок модифікації значень, засвідчених в класичних та 
посткласичних лексикографічних та історичних матеріалах:

”місце (проживання)” → “Батьківщина“ (أوطان .мн) وطن
وانفـض المولـد ورجـع النـاس إلـى أوطانھـم

“Святкування мауліда1 закінчилося, і люди розїхалися по сво-
їм місцям” [Джабарти 1978, 158; ‘Ağā’ib 1998, II, 151];

”заступник”, “захисник ” → “фанатик“ متعصب
فلم یسع المتعصبین لھ إال االمتثال

“Після цього заступникам лише залишалося підкоритися” 
[Джабарти 1963, 192; ‘Ağā’ib 1998, IV, 125];

 → ”обговорити“  تفاوض ,”суперечки” → “переговори“ مفاوضة
“проводити переговори”

وفي ذلك الیوم أیًضا وقع بمجلس الدیوان بین الوكیل والمشایخ مفاوضة ومناقشة وذلك 
أنھ لما أشیع خبر ورود المراكب الى أبي قیر شحت الغالل وارتفعت من الرقع على العادة 
وزادت أثمانھا فتفاوضوا في شأن ذلك وأنھ البد من االعتناء من الحكام وزجر الباعة وطواف 

المحتسب وشیخ البلد على الرقع والسواحل
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“Того ж дня на засіданні дивану2 обговорювали питання 
щодо зростання цін на зерно, яке зникло з базарів та тривали 
суперечки між комісаром та шейхами з приводу нестачі зерна, що 
стала відчутною після того, як поширилася новина про прибуття 
кораблів до Абукіру. Члени дивану обговорили це питання і 
прийшли до висновку, що необхідно привернути до цієї справи 
увагу місцевої влади, відповідно вплинути на торговельників, 
а також зобов’язати мухтасіба3 і шейх аль-балада4 об’їжджати 
базари і ринки та слідкувати за цим” [Джабарти 1962, 379–380; 
‘Ağā’ib 1998, III, 242].

Слово تقریر, що мало в класичній арабській мові граматичне 
значення імені дії дієслова قرر “вирішувати”, “постановляти”, 
вживається в розглянутих текстах у наступних значеннях:

1) “указ”
وفي یوم األربعاء ثالث عشرینھ وصل قابجي ومعھ مرسومات یتضمن أحدھا التقریر 
لمحمد علي باشا على والیة مصر وآخر بالدفترداریة باسم ولده إبراھیم وآخر بالعفو عن 
جمیع العسكر جزاء عن إخراجھم اإلنكلیز من ثغر اإلسكندریة وآخر بالتأكید في التشھیل 
والتجار  بالرعیة  والوصیة  الحرمین  واستخالص  بالحجاز  الخوارج  لمحاربة  والسفر 
وصحبتھ أیًضا خلع وشلنجات فأركبوه في موكب في صبح یوم الخمیس وطلع إلى القلعة 
وقرئت المراسیم المذكورة بحضرة الباشا والمشایخ وكبار العسكر وشاھین بك وخشداشینھ 

األلفیة 
“У середу, 23 шавваля (24.XII.1807), прибув капуджи5 з декіль-

кома указами, одним з яких було підтверджено права Мухаммада 
Алі на володіння Єгиптом, другим – сина паші Ібрагіма було при-
значено дафтардаром6. Третім – давалося помилування всім сол-
датам у вигляді винагороди за те, що вони вигнали англійців з 
Олександрійського порту. Останній підтверджував необхідність 
найшвидшої підготовки військової експедиції проти Хіджазу для 
звільнення священних міст і рекомендував пашу мешканцям і 
купцям Хіджазу. Посланець султана привіз також у якості дару 
шубу і гроші. У четвер влаштували урочистий в’їзд капуджи. Він 
піднявся до фортеці і тут було зачитано згадані укази в присут-
ності паші, шейхів, вищого командного складу, Шагін-бея і його 
мамлюцької свити – прибічників аль-Альфі” [‘Ağā’ib 1998, IV, 
123; Джабарти 1963, 188];

فلما قرئ التقریر في الدیوان الداخل خلع على الشیخ العروسي والشیخ البكري والشیخ 
الحریري والشیخ األمیر واألمراء الكبار
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“Після прочитання в дивані указу [про призначення Ісмаїл-
паші правителем Єгипту] подарували шуби пошани шейху аль-
Арусі, шейху аль-Бакрі, шейху аль-Харірі, шейху аль-Аміру та 
найбільш високопосадовим емірам” [‘Ağā’ib 1998, II, 274; Джа-
барти 1978, 290].

2) “узгодження”, “погодження”, “підписання”
وشاع أمر الصلح وحضر من طرف العثمانیین رئیس الكتاب والدفتردار لتقریر الصلح 

وجنح كل من الفریقین الى ذلك لما فیھ من كف الحرب وحقن الدماء 
“Поширилися чутки про підписання миру. Два турецьких де-

легати – начальник канцелярії і дафтардар – прибули до Каїру для 
узгодження умов мирного договору. Обидві сторони схилялися до 
підписання угоди, прагнучи припинити війну і уникнути крово-
пролиття” [‘Ağā’ib 1998, III, 141; Джабарти 1962, 234];

3) “установлення”
بعض  بالقسمة  التزم  التوتیة  السنة  أول  في  القاضي  ورد  إذا  أنھ  القدیم  المعتاد  وكان 
الممیزین من رجال المحكمة بقدر معلوم یقوم بدفعھ للقاضي وكذلك تقریر الوظائف كانت 

بالفراغ أو المحلول ولھ شھریات على باقي المحاكم الخارجة
“За давнім звичаєм, новопризначеному судді в перший рік його 

перебування на посаді привілейовані посадові особи [верховно-
го] суду були зобов’язані сплачувати деякі, встановленого розмі-
ру, суми. Так само були встановлені незайняті, або вакантні, поса-
ди, щомісячні оклади, з яких суддя отримує по судах районів поза 
міськими стінами” [‘Ağā’ib 1998, IV, 387; Джабарти 1963, 550].

У сучасній арабській літературній мові досліджувана лексич-
на одиниця втратила зазначену семантику і вживається як адміні-
стративний термін у значенні “звіт”, “доповідь”;

Лексема مقرر, що має граматичне значення пасивного дієприк-
метника дієслова قرر, у масиві розглянутих текстів виступає з на-
ступною семантикою:

1) “указ”
وخلعة  باشا  أسود وعلى یده مقرر لعابدي  آغا  ثغر بوالق  االثنین حضر الى  وفي یوم 

لشریف مكة
“У понеділок до порту Булака приїхав чорний ага7 з указами 

Абді-паші і дарованим одягом для шерифа Мекки” [‘Ağā’ib 1998, 
IІ, 245; Джабарти 1978, 260];

2) “податки”
عملوا الدیوان وأحضروا قائمة مقررات األمالك والعقار

“Зібрався диван, на якому було представлено список податків 
на нерухомість” [‘Ağā’ib 1998, IІI, 41; Джабарти 1962, 101];
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3) “установлений”, “постановлений”
ومنھا أن أحمد آغا أخا كتخدا بك لما تقلد وكالة دار السعادة ونظارة الحرمین انضم إلیھ 
أبالیس الكتبة لتحریر اإلیراد والمصرف وحصروا األحكار المقررة على األماكن واألطیان 

التي أجرھا النظار السابقون المداد الطویلة 
“З інших подій. Як тільки Ахмад-агу – брата катхода-бея8 – 

було призначено представником Порти і правителем священних 
міст, до нього відразу ж приставили цих дияволів-писців для того, 
щоб установити стан прибутків і витрат. Вони вирахували вста-
новлені прибутки з земель та ділянок з їх будівлями і нерухоміс-
тю, зданими в аренду попередніми управителями, за тривалий пе-
ріод часу” [‘Ağā’ib 1998, IV, 254; Джабарти 1963, 362].

У сучасній арабській літературній мові ця лексема зберегла 
лише останнє нетермінологнічне значення пасивного дієприк-
метника дієслова قرر. ЇЇ термінологічна семантика, широковжива-
на в досліджуваних історичних хроніках, була втрачена. 

При аналізі особливостей  семантичної реалізації термінів تقریر 
та مقرر у розглянутих текстах нами було засвідчено факт їхнього 
вживання як синонімів у значенні “указ” в тому самому пасажі:

ورد آغا وعلى یده تقریر السمعیل باشا على السنة الجدیدة فعملوا لھ موكًبا وطلع الى 
القلعة وقرئ المقرر بحضرة الجمع وضربوا لھ مدافع

“Прибув ага Порти з указом про подовження повноважень 
Ісмаїл-бея на наступний рік. Йому влаштували урочистий в’їзд 
до фортеці. У присутності всіх прочитали укази і дали гарматний 
салют” [‘Ağā’ib 1998, IІ, 291; Джабарти 1978, 304]. 

Можливість синонімічного вживання обох лексичних одиниць 
пояснюється тим, що вони є іменними дериватами дієслова قرر, 
причому перший з них має значення імені дії, яке субстантиву-
ючись, матеріалізує своє значення, позначаючи конкретний факт 
здійснення дії, її результат: “постановлення”, “вирішення” → 
“указ”, “постанова”, а другий також зазнає субстантивації: “ви-
рішений”, “установлений” → “указ”, “постанова” [Белкин 1975, 
80–81].

Лексема ناحیة вживається у досліджуваних текстах у загальному 
нетермінологічному значенні “сторона”, “район”:

مر الباشا في ناحیة سویقة العزي سائًرا إلى ناحیة بیت بلغیا
“Паша проходив через район Сувайкат аль-Аззі, прямуючи в 

бік Байт Булгія” [‘Ağā’ib 1998, IV, 115; Джабарти 1963, 179];
ووصل األمراء المصریة وعرضي نصوح باشا وجملة من العساكر العثمانیة الى ناحیة 

المطریة ونصبوا خیامھم ووطاقھم ھناك
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“Насух-паша переніс свій табір до аль-Матарії. Він прибув 
туди з частиною турецької армії і з мамлюкськими беями і розки-
нув там свої намети та шатри” [‘Ağā’ib 1998, IІІ, 152; Джабарти 
1963, 249].

У сучасній арабській літературній мові зазначена лексична 
одиниця набула термінологічного значення та вживається на 
позначення одиниці адміністративно-територіального поділу, 
нижчої за قضاء “район”, ускладнивши свою смислову структуру 
за посередництвом османсько-турецької мови, в якій вона 
використовувалася як адміністративний термін.

Низка лексем набула своїх термінологічних значень під 
впливом їхнього вживання в османському та єгипетському 
адміністративному апараті кін. XVIII – поч. ХІХ ст. Так, слово 
 вживається як адміністративний термін у сучасному значенні  مدیر
“директор”, “начальник”, “керуючий” у титулатурі членів 
французької окупаційної адміністрації в Єгипті (1798–1801 рр.):

;”начальник митниць“  مدیر الحدود
;”керівник дивану“ مدیر الدیوان
.”начальник“ كبیر المدیرین 
У класичній арабській мові лексема مدیر має граматичне значення 

імені діяча від дієслова أدار, яке у класичних лексикографічних 
матеріалах наводиться у значенні “обертати”, “крутити”, і ще не 
фіксується зі своєю відомою в сучасній арабській та літературній 
мові семантикою “управляти”, яка сформувалася внаслідок 
розвитку свого раннього, класичного значення.

Аль-Джабарті застосовує слово محافظ як у класичному значенні 
активного дієприкметника дієслова حافظ “зберігати”, “захищати”, 
“охороняти”, так і в термінологічних значеннях “комендант 
фортець та замків”, “губернатор провінцій”, “градоначальник, 
правитель міста”, яких зазначена лексема набула під впливом 
свого використання в османському адміністративному лексиконі 
[Туранли, 96; Deny, 40–41]:

وأنا كنت الذي ولیت طاھر باشا لكونھ محافظ الدیار المصریة من طرف الدولة
“Я був тим, хто з боку султана призначив Тагіра-пашу охоро-

няти Єгипет” [‘Ağā’ib 1998, III, 391];
امیر الحاج  نخبركم ان  مصر  اھل  الشوارع وھي :  یا  في  اوراًقا ونادوا بھا  وفیھ كتبوا 
لم  ورعایا  ووجاقات  علماء  مصر  اھل  وان  منھ  حصل  ما  بسبب  بالحاج  سفره  عن  رفعوه 
یخالطوه في ھذا االمر ولم ینسب لھم شيء فالحمد هللا الذي برا اھل مصرمن ھذه الفتنة وھم 
حاضرون سالمون غانمون ما علیھم سوء و من كان مراده الحج یؤھل نفسھ ویسافر صحبة 
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الصرة والكسوة في البحر والمراكب حاضرة والمعینون المحافظون من اھل مصر صحبة 
الحاج حاضرون یكون في علمكم ان تكونوا مطمئنین واتركوا كالم الحشاشین

“Того ж дня французи уклали і оголосили на вулицях наступне: 
“Мешканці Єгипту! Ми доводимо до вашого відома, що амір аль-
хаджжа9 було відсторонено від участі у хаджі через те, що він ско-
їв. Але населення Єгипту – улеми10, начальники яничарських кор-
пусів, прості мешканці не вплутані у це, і їх ні в чому не звинува-
чують. Слава Аллаху, який захистив мешканців Єгипту від участі 
у цій змові, вони перебувають у повному здоров’ї, і їх ніхто ні в 
чому не звинувачує. Той, хто бажає здійснити хадж, хай готується. 
Він може відправитися морським шляхом разом зі священним по-
кривалом і суррою11. Кораблі вже готові. Було приготовлено також 
охорону, призначену з мешканців Єгипту для того, щоб охороняти 
прочан. Живіть у спокої і не прислухайтеся до вигадок тих, хто па-
лить гашиш” [‘Ağā’ib 1998, III, 92; Джабарти 1962, 167–168];

ومعھ  قبرص  إلى  لیذھب  دمیاط  إلى  وسافر  بوالق  إلى  الظھر  بعد  بصحبتھ  ونزلوا 
محافظون

“Ясін-бей разом з тими, хто його супроводжував, відправився 
після полудня до Булаку, щоб поїхати до Дам’єтти, а звідти – на 
Кіпр; його супроводжувала стража” [‘Ağā’ib 1998, IV, 125; Джа-
барти 1963, 192];

السلطان مصطفى وانفصل عنھا وجعل محافظا بجزیرة  في زمن  وكان تولى الوزارة 
قبرص ثم حضر منھا والًیا على مصر 

“За часів правління султана Мустафи він був візиром. Він за-
лишив цю посаду, а потім його було призначено губернатором 
Кріту, з якого він прибув до Єгипту в якості валі12” [‘Ağā’ib 1997, 
I, 57];

فحنق لذلك الباشا وأرسل في الحال مراسالت إلى سلیمان باشا محافظ عكا یعلمھ بذلك 
ویلزمھ بإحضارھا 

“Паша розлютився і відразу ж надіслав листа Сулейман-паші, 
правителю Акки, сповіщаючи про це і зобов’язуючи його розшу-
кати і доставити їх” [‘Ağā’ib 1998, IV, 242; Джабарти 1963, 346];

فإنھ سعى أوًال في نقض دولھ من مخدومھ محمد باشا خسروا بتواطئھ مع طاھر باشا 
وخازنداره محمد باشا المحافظ للقلعة

“Він прагнув підірвати владу свого пана Мухаммада Хосров-
паші, змовившись з Тагір-пашою та його хазандаром13 – 
Мухаммад-пашою, комендантом фортеці”

[‘Ağā’ib 1998, IV, 55; Джабарти 1963, 98];
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لحسن  یده مثال  الدولة وعلى  من  حضر ططري  فیھ  الجمعة  بیوم  األول  واستھل ربیع 
باشا بأن یقیم بمصر وال یخرج مع العساكر بل یستمر محافًظا في المدینة فتحقق الناس إقامتھ 

وعدم سفره  
“У цей день приїхав зі Стамбула татарин – гонець з місалем14 

Порти на руках до Хасана-паші, що уповноважував його нада-
лі перебувати в Каїрі разом з турецькими військами, більш того, 
йому наказувалося продовжувати залишатися мухафізом15 міста, 
оскільки населення пересвідчилося у необхідності його перебу-
вання, у небажаності його від’їзду”

[‘Ağā’ib 1998, II, 210–211; Джабарти 1978, 215–216];
وفي یوم االثنین سافر حمامجي أوغلي بالجوابات الى الجھة القبلیة وفیھا األمر بحضور 
عابدي باشا واسمعیل بك وباقي األمراء الى مصر وأن حسن بك ومحمد بك المبدول ویحیى 

بك یقیمون بأسنا محافظین
“У понеділок Хаммамджи Оглу поїхав з відповідями до Верх-

нього Єгипту. [Він віз] наказ Абді-паші: прибути йому до Каїру. 
Ісмаїл-бею та іншим емірам, а Хасан-бею, Махмуд-бею аль-
Мабдул і Ях’ї-бею влаштуватися в Існі в якості мухафізів” [‘Ağā’ib 
1998, II, 204; Джабарти 1978, 222];

Лексема محافظة, яка, як і слово محافظ, є похідною іменниковою 
формою дієслова حافظ, вживається у досліджуваних текстах 
у своєму класичному нетермінологічному значенні імені дії 
зазначеного дієслова:

وفیھ خرج العسكر المجرد إلى السویس وكبیرھم بونابارتھ الخازندار لیذھب لمحافظة 
الینبع صحبة طوسون باشا 

“У той самий день до Суецу виступила експедиція солдат нa 
чолі з Бонапартом Хазандаром, щоб відправитися на з’єднання з 
Тусун-пашою і утримати Янбо” [‘Ağā’ib 1998, IV, 226; Джабарти 
1963, 326]; 

وأما حسن بك الجداوي فإنھ تخلف بقنا ھو وأتباعھ وكذلك عثمان بك وسلیم بك االسماعیلي 
بك  باكیر  بك  ویحیى  الحسینین  بك  وشاھین  بك  وعثمان  بأرمنت  جركس  بك  وعلي  بأسنا 
ومحمد بك المبذول كذلك تخلفوا متفرقین في البنادر ألجل المحافظة وقاسم بك أبو سیف في 

منصبھ بدجرجا
“Щодо Хасан-бея аль-Джиддаві, то він залишився в Кина 

разом зі своєю свитою, так як і Осман-бей, Салім-бей аль-Ісмаїлі 
залишилися в Існа. Алі-бей Черкес залишився в Арманті. Осман-
бей і Шагін-бей аль-Хусайні, Ях’я-бей, Бакір-бей і Мухаммад-бей 
аль-Мабдуль також залишилися в різних провінційних центрах, з 
метою їх охорони. Касім-бей Абу Сейф залишився на своїй посаді 
в Джирджі” [‘Ağā’ib 1998, II, 212; Джабарти 1978, 223–224].
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Дослідження меж вживання розгляданої лексичної одиниці в 
текстах історичних хронік А. аль-Джабарті засвідчує, що вона 
ще не набула сучасного термінологічного значення “провінція”, 
що виникло внаслідок семантичного переходу “посадова особа” 
→ “територія, на яку поширюється юрисдикція цієї посадової 
особи” (محافظ “губернатор провінції” → محافظة “провінція”). Як 
відомо, такі семантичні зміни є продуктивними при формуванні 
адміністративно-політичних термінів на позначення посад, 
органів влади тощо.

Деякі термінологічні лексеми виникли в розгляданий період:
”махкама (місцезнаходження суду, камера судді)“ محكمة
 ثم أقاموا الدعاوى في المحكمة 
“(Магрибінці) подали позов до махками” [Джабарти 1978, 36, 

418; ‘Ağā’ib 1998, II, 12]
وفي عشرینھ قلدوا مصطفى بك كتخدا الباشا على إمارة الحاج فحضروا الى المحكمة 
الحج  مھمات  بتشھیل  بونابارتھ  والتزم  الدیوان  مشایخ  بحضرة  الخلعة  ولبس  القاضي  عند 

وعمل محًال جدیًدا
“20 рабі аль-аввала Мустафу-бея, катходу паші, було призна-

чено амір аль-хаджем. Його привели до приміщення суду до каді, 
і він одягнув там почесне плаття в присутності шейхів дивана. 
Бонапарт зобов’язався прискорити спорядження хаджу і приго-
тував нове місце [для урочистої церемонії відправки священного 
покривала]” [Джабарти 1962, 80; ‘Ağā’ib 1998, III, 26].

В Османській імперії махкама була офіційною резиденцією 
кади16. Вона розташовувалася в межах када17 (хукума). У XVIII ст. 
махками розташовувалися у власних приміщеннях [EI, VI, 3a].

Тексти історичних хронік засвідчують вживання досліджу-
ваного терміна у назвах тогочасних органів судової влади:

;”Верховний трибунал“ محكمة النظام
.”трибунал“ محكمة القضایا
У сучасній арабській мові термін محكمة позначає не лише при-

міщення суду, а й орган судової влади.
Деякі лексичні одиниці, використання яких не було засвідчене в 

адміністративно-політичному контексті в ранніх історіографічних 
працях, почали вживати, як адміністративно-політичні терміни 
в сучасну аль-Джабарті епоху. Згодом вони втратили свою 
адміністративну семантику і “повернули собі” класичні значення. 
Так, у хроніках аль-Джабарті на позначення поняття “республіка” 
ми зустрічаємо такі терміни:
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 المشیخة Це слово спорадично використовується у виразі  مشیخة
 .”Французька республіка“  الفرنساویة

Ця лексема була запропонована французькими перекладачами 
під час окупації Єгипту у значенні “республіка” і до кінця ХІХ 
ст. була вживана на позначення поняття “республіканська форма 
правління”. Однак у зазначених текстах ця лексична одиниця 
набагато частіше використовується в класичному, традиційному 
релігійно-правовому значенні “посада шейха”, “шейхство”:

أحمد  الشیخ  مات  حتى  حالتھ  على  واستمر  النادر  في  إال  البیوت  إلى  الذھاب  وترك 
العروسي فتولى بعده مشیخة الجامع األزھر

“Він залишив ходіння по будинках, окрім рідких виключень, 
і так продовжував жити, поки не помер шейх Ахмад аль-Арусі, 
після чого він вступив у права шейха мечеті аль-Азгар” [‘Ağā’ib 
1998, IV, 257; Джабарти 1963, 367; Ayalon 1987, 99–104].

Це значення і збереглося за словом مشیخة  у сучасній арабській 
літературній мові.

Лексична одиниця جمھور, що має класичне значення “зібран-
ня людей”, “натовп”, “народні маси” була в формі cumhūr вжи-
та турками-османами в значенні “республіка”. Ця семантика була 
актуалізована французькими орієнталістами під час французько-
го правління в Єгипті. Вона також зустрічається у аль-Джабарті 
у виразах:

;”Французька республіка“ الجمھور الفرنساوي, دولة الجمھور الفرنساویة
.”прокурор Французької республіки“ وكیل الجمھور
 Після виводу французьких військ ця лексична одиниця вийшла 

з ужитку [Ayalon 1987, 99–103]. Вона зберегла своє класичне зна-
чення.

Таким чином, семантичний аналіз низки термінологічних оди-
ниць, що вживалися в історичних хроніках А. аль-Джабарті вияв-
ляє той факт, що вони набули відомої термінологічної семантики 
в сучасній арабській літературній мові шляхом неістотних семан-
тичних змін, а також під впливом свого вживання в османсько-
турецькій адміністративній мові. Дослідження адміністративно-
політичної і юридичної лексики буде продовжене в наших на-
ступних публікаціях.

1 Свято народження Мухаммада; відзначається на початку мі-
сяця рабі аль-авваль [Джабарти 1978, 442].
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2  Диван (دیوان) – будь-яке зібрання, що займається справами 

управління чи адміністрації: уряд, державні установи різного 
призначення, канцелярії тощо [Джабарти 1962, 483].

3  Мухтасіб (محتسب) – поліцейський інспектор, що контролює 
міри та ваги і спостерігає за ринком [Джабарти 1962, 495].

4  Шайх аль-балад (البلد  сільський або міський голова. У – (شیخ 
кінці XVIII ст. мамлюцький бей, який займав у Каїрі посаду шайх 
аль-балада, був фактично правителем Єгипту. У період французь-
кої окупації мешканці Каїру називали шайх аль-баладом французь-
кого військового коменданта міста [Джабарти 1962, 485].

5  Капуджи (قابجي) (турецьк. “привратник”) – один з придво-
рних чинів, офіційний представник Порти [Джабарти 1978, 436].

6  Дафтардар (دفتردار) – високопосадовець, який відав фінанса-
ми і реєстрами – списками мултазімів. В Османськй імперії даф-
тардар часто очолював фінансове відомство – рузнаме чи керував 
інтендантством [Джабарти 1963, 706–707].

7  Ага (آغا) – титул воєначальника турецької армії [Джабарти 
1963, 698].

8  Термін “катхода-бей” (بك كتخدا) позначає щось на кшталт ві-
зира при правителі Єгипту або його ад’ютанта [Джабарти 1963, 
699].

9 Амір аль-хаджж (الحج  особа, що очолювала караван з – (أمیر 
паломниками, які прямували до Мекки [Джабарти 1962, 486].

10  Улеми (علماء) – богослови і законознавці, які є викладачами в 
богословських учбових закладах [Джабарти 1978, 414].

11  Сурра (صرة) – гроші, яка відправлялася з караваном прочан 
до Мекки [Джабарти 1978, 432].

12  Валі (وال) – губернатор (провінції).
13  Хазандар (خازندار) – хранитель казни, казначей [Джабарти 

1978, 413].
14  Місаль (مثال) – повеління Порти [Джабарти 1978, 439].
15  Мухафіз (محافظ) – глава провінції, губернатор, який очолю-

вав мухафазу (محافظة) – адміністративно-територіальну одиницю; 
провінцію [Джабарти 1963, 699; Джабарти 1978, 436].

16  Кади (قاض) – суддя.
17 Када (قضاء)  –територія, що знаходиться під юрисдикцією 

кади [EI, VI, 3a].
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ОБРЯДОВІ СТРАВИ НА КРИМСЬКОТАТАРСЬКОМУ 
ТРАДИЦІЙНОМУ ВЕСІЛЛІ

(КІНЕЦЬ ХІХ – ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ СТ.)

Соболєва О. В.

Дослідженню кримськотатарського традиційного весілля при-
свячена низка наукових публікацій середини ХІХ – початку ХХ 
ст. [Дьяченко 2005, Шерфединов 1931, Бонч-Осмоловский 1926], 
але окремо питання побутування обрядових весільних страв в на-
уковій літературі не розглядалось. До завдань даної статті входить 
виокремлення та аналіз обрядів, пов’язаних із виготовленням та 
споживанням головних злакових та м’ясних страв на кримськота-
тарському традиційному весіллі.

Функціонально вагомим етапом весільних дійств є процес спо-
живання їжі, що у обряді представлений у декількох формах: час-
тування учасників дійства на різних етапах розгортання обряду 
та весільній колективній святковій гостині. Дослідники культури 
вже неодноразово звертали увагу на сакральний і концептуаль-
но вагомий зміст трапези в обрядовості різних народів: “усі сфе-
ри людської діяльності, включаючи війну і шлюб, самі по собі, 
поза текстом учту, не мають сенсу. Їх сенс конституюється на тра-
пезі, освячується трапезою і тільки тут вони отримують своє за-
вершальне призначення” [Цораев 2007, 230]. У звичаєво-правовій 
системі затвердження нового соціального статусу особи в соці-
умі відбувалося через колективну трапезу. Сама назва весільної 
гостини – джемаат аши (“їжа для общини”) у кримських татар 
говорить про підкреслене суспільне навантаження цього дійства 
[Кенджаметова]. В організації частування присутня низка реаль-
них і символічних елементів колективності та об’єднання: спо-
живання їжі відбувалось із спільної миски, а гостям роздава-
лись лише ложки; частування горілкою на чоловічій вечірці та-
кож відбувалось із однієї чарки; присутні сиділи навколо одно-
го стола; коліна гостей у татар накривав один суцільний довгий 
рушник (тиз без). Колективність частування підкреслює тради-
ція приносити на весілля в подарунок від запрошених великі таці 
із гостинцями, що йшли на загальний стіл. В український тради-
ції, колективний внесок продуктів для виготовлення короваю та-
кож був способом суспільного закріплення події. Крім суспільно-
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правового значення в обрядових трапезах знайшли вияв також і 
світоглядно-міфологічні уявлення народу, зокрема залишки ста-
родавніх тотемічних уявлень та культу предків (на весіллі відбу-
валось споживання м’яса жертовної тварини, а також “пригощан-
ня” померлих родичів).

Ознакою святкової гостини було особливе меню святкового 
столу, що характеризується багатством та щедрістю, а також при-
сутністю спеціальних ритуальних страв-символів. Про усталену 
традицією кількість страв на весіллі неодноразово зазначали рес-
понденти. За різними варіантами до весілля мали приготувати 12 
або 7 страв [Конаков, Дербишева, Шерфединов Решит]. Так, за 
свідченнями вихідців із західних степових районів Криму, коли 
наречена приїздила в будинок молодого, родички хлопця виноси-
ли для представників дівчини, по черзі, 7 різних страв. Причому, 
до переліку “страв”, крім їжі, входили такі елементи, як цигар-
ки, парфуми. За кожну “страву” представники нареченої розрахо-
вувались з родичками молодого подарунками: грошима або руш-
ничками [Мустафаєва]. За іншими спогадами ці сім “страв” носи-
ли особливу назву – еди къанун (кр. тат. еди – сім; къанун – закон, 
правило) [Сейт-Ягьяєва]. Термін канун в кр. тат. мові очевидно 
походить від грецького слова κανών “канон”. Назва къанун під-
креслює обов’язковість встановленого звичаєм частування сватів 
та переліку обрядових страв.

Тепер перейдемо до розгляду та класифікації основних і най-
більш поширених обрядових страв кримськотатарського весіл-
ля. Щодо питання побутування обрядової весільної їжі, то крим-
ськотатарський матеріал показує дуже велике розмаїття локаль-
них назв, рецептів приготування та ритуальних дій, пов’язаних 
із стравами.

За головними інгредієнтами весільні страви можна розділити 
на кілька умовних груп: страви із різноманітних злаків (каші, ви-
пічка) та м’ясні страви. Такий поділ є умовний, через те що час-
то вони поєднувались у вигляді комбінованих страв: м’ясних пи-
рогів, різноманітних каш з м’ясом тощо. Ритуальні страви зі зла-
ків характерні для всіх землеробських народів. М’ясні ж страви, 
природно, домінують в культурі кочовиків. В обрядовій культурі 
кримських татар з певними локальними відмінностями представ-
лені як вироби із злаків, так і м’ясні страви. Також для зручнос-
ті страви можна поділити на солодкі і несолодкі, на їжу і напої. 
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Цікаво, що на весіллі домінують солодкі страви, незважаючи на 
те, чи м’ясний виріб, чи ні. І м’ясні пироги, і каші готували на ве-
сілля із додаванням цукру та родзинок. 

Почнемо розгляд із злакових страв. Використання злакових 
культур: пшениці, рису, пшона – відбувалось на різних етапах об-
ряду у вигляді необробленого зерна. У всіх обрядах, пов’язаних 
із використанням зерна, присутня символіка вітальності, адже 
в зерні закодована інформація про життя майбутньої рослини, 
а, отже, воно несе в собі символіку відродження, розмноження, 
продовження життя. Зерно у традиційному світогляді – це знак, 
що уособлює у собі вічність, непорушний ланцюг причинно-
наслідкових подій. Змістовність і лаконічність образу зерна вели 
до його сакралізації та широкого використання у всіх найважли-
віших обрядах життєвого циклу. У кримськотатарському весіллі 
обсипання зерном відбувалось на початку і наприкінці руху по-
чту молодої, зерно клали у подарунки для молодих бохча, зерно в 
мисках та глеках повертали родичі нареченої в обмін на гостинці 
від матері молодого, в глеки з зерном встромлювали свічки в кім-
наті молодих. Таку ж вітальну символіку мали і страви, виготов-
лені із зерна.

Хронологічно найдавнішою обрядовою стравою вчені вважа-
ють кашу. Каша представлена у багатьох народів як важлива об-
рядова їжа в родинних і календарних святкуваннях, так, в укра-
їнців обрядова каша присутня в родильних ритуалах та весільній 
обрядовості [Борисенко 2000, 109–110, 165]. У кримських татар 
каша виступала важливою ритуальною стравою весільних цере-
моній. За свідченнями дослідника Я. Шерфедінова навіть офіцій-
не запрошення на весілля звучало приблизно так: “Сьогодні ве-
сілля такого-то. Брати, сестри, приходьте кашу загрібати!” [Шер-
фединов 1931, 5]. Обрядова каша в залежності від територій і ло-
кальних традицій мала різні назви: паста, пиляв, кеш-кек. У сте-
повому Криму була загально поширеною назва боткъа. Існують 
і більш локальні варіанти, зокрема на Керченському півострові 
на весілля варили солодку кашу із домашніх макаронів із дода-
ванням цукру та родзинок, що мала локальну назву шеры [Алім-
шаєва]. За свідченнями респондентів із с. ай-Василь Ялтинського 
р-ну весільну кашу називали измирли пиляв [Куляне], що очевид-
но пов’язується із малоазійською традицією, адже слово измир-
ли походить від назви м. Ізмір. Кашу паста, або боткъа за різни-
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ми свідченнями варили із цілої пшениці, пшеничної крупи, пшо-
на, іноді рису. Здобрювали її баранячим салом та топленим мас-
лом, додавали м’ясо, цукор та родзинки. Для пшеничної святкової 
каші брали молоді зерна і вимочували їх протягом доби у воді, а 
потім вже варили. Для приготування каші пиляв та кеш-кек вико-
ристовували рис, бараняче м’ясо та додавали родзинки з цукром.

Письмові джерела, що стосуються переважно гірської частини 
півострову, засвідчують, що ще в середині ХІХ ст. приготування 
весільної каші носило ритуалізований характер. Так, за описом 
весілля, здійсненим В. Кізеветтером в середині ХІХ ст., кашу ва-
рили у великих казанах на подвір’ї. Під спеціальну ритмічну му-
зику два чоловіки розтирали кашу довгими палицями. Через дея-
кий час чоловіків замінювала наступна пара. В цей час на подвір’ї 
відбувались чоловічі змагання та танці [Художник 2005, 50]. Схо-
жу інформацію повідомляє і Г. А. Бонч-Осмоловський, що дослі-
джував переважно Бахчисарайський район на початку ХХ ст. За 
свідченнями останнього кашу розмішували дві жінки, інші дві 
виконували під музику танець [Бонч-Осмоловский 1929, 49]. По-
дібних свідчень під час експедиційних досліджень різних регіо-
нів кримського півострова виявити не вдалось, що засвідчує про 
занепад традиції у ХХ столітті, проте інформатори часто зазна-
чали, що ще в середині ХХ ст. каша виступала важливою складо-
вою святкового меню. Частували нею із великих круглих спіль-
них мисок, кожному гостю роздавали лише окремі дерев’яні лож-
ки. Споживання каші носило колективний характер, вона висту-
пала головною їжею весільного частування.

Питанням побутування різноманітних видів хліба та виробів із 
тіста та випічки у системі весільних обрядів різних народів в різ-
ний час займалась ціла низка вітчизняних та зарубіжних дослід-
ників. Високий статус хліба в народній культурі та ритуалізова-
не ставлення до нього пов’язане із його непересічним побутовим 
значенням, особливо це стосується землеробських народів. В об-
рядах, що розгортались навколо хліба, відбився цілий пласт міфо-
логічних, релігійних уявлень народу.

У весільній обрядовості кримських татар присутня низка різ-
номанітних випечених виробів, різних форм, з різними назвами 
та сферами обрядового використання. Крім спеціальної весільної 
випічки на кримськотатарському весіллі використовувався також і 
звичайний щоденний хліб, що мав назву отьмек. За свідченнями 
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респондентів, коли наречена йшла з будинку матері, її свахи бра-
ли з собою крім обрядового печива, ще й буханець хліба [Мурато-
ва]. За словами іншого інформатора, коли за молодою приїздили 
свати в день весілля, то вони також із собою брали хліб у пода-
рунок. Його тоді ж ламали і пригощали присутніх [Бекірова]. Ці-
кавим є записаний автором обряд більш пізньої традиції, за яким 
над головами наречених, під час виконання хороводного танцю 
хоран перед першою шлюбною ніччю, тримали підніс із хлібом. 
Пізнім цей ритуал можна вважати через те, що в традиційному 
весіллі молодята були максимально пасивними у своїх діях, і тим 
більше не могли виконувати спільний танець. Але можливо наве-
дена обрядова дія є певною модифікацією ранніх форм. Підтвер-
дженням цього може бути побутування подібного ритуалу і у об-
ряді обрізання сунет той [Мусаєва].

Повна сім’я, в якій присутні і батьки, і всі діти, в уявленнях 
кримських татар асоціювалась із цілим хлібом. Одруження донь-
ки руйнувало таку цілісність, саме тому у весільних причитан-
нях, під час прощання з батьками, наречена нарікала, що вона, 
як відрізана скибка хліба, вже не приросте назад до своєї родини 
[Каралезли 1926, 36].

Важливою обрядовою стравою у кримських татар виступає 
м’ясний пиріг кобете. Він відомий на всіх територіях півостро-
ва, відмінності існують лише у часовій приуроченості вживан-
ня страви та деяких деталях обрядового використання. Варто за-
уважити, що м’ясний пиріг кобете – це не лише весільна страва. 
Його раніше готували і на інші календарні та сімейні свята. Зо-
крема в деякий районах м’ясний кобете виступав центральною 
обрядовою стравою в день релігійного обряду обрізання сунет 
той. Також кобете могли приготувати і як щоденну страву.

Святковий кобете від буденного відрізнявся особливою ре-
цептурою. Готували обрядовий пиріг, на відміну від звичайного, 
із листового тіста. Подекуди респонденти зазначають, що у ве-
сільного листовго къатмер кобете (къат – кр. тат. – “шар”) мало 
бути 40 шарів тонко розкатаного тіста, перемазаного топленим 
маслом [Бекмамбетова]. Начинку готували з обсмаженого м’яса з 
цибулею та рису, також додавали родзинок і цукор. М’ясо могло 
бути баранячим, іноді інформатори зазначають, що використову-
вали м’ясо півня. Зверху пиріг прикрашали родзинками і решіт-
частими надрізами.
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До кінця незрозумілою є етимологія слова кобете. Відразу 
звертає на себе увагу схожість цієї назви з кр. тат. кобек, яке озна-
чає такі поняття як “ромб”, “пуп”, “центр”. Варто відзначити, що 
зверху пиріг кобете прикрашався ромбоподібним орнаментом-
решіткою, на що може також вказувати і його назва. У розумін-
ні лексеми кобек як “центра” та “пупа” виступає на перше місце 
його концептуальна пов’язаність із уявним центром, або пупом 
землі. Таким чином, символіка кобете, орнаментованого ромбіч-
ними зображеннями, може бути досить подібною до символіки 
дерева як уособлення сакральної точки першопричин у весіль-
ній обрядовості інших народів. Використання таких атрибутів-
символів під час весільних ритуалів вказує на концептуальну ва-
гомість обряду весілля в житті людини традиційного суспільства, 
адже під час весільного обряду людина реалізовувала свою го-
ловну світотворчу місію, вона отримувала право на продовжен-
ня життя [Гримич 2000, 110–115]. За іншими свідченнями слово 
кобете в одному з татарських діалектів вживається у значенні: 
“багато” [Якубова]. У такому значенні пиріг кобете слід вважа-
ти символічним побажанням достатку, добробуту і багатства май-
бутній родині.

Обрядове призначення вживання весільного кобете у крим-
ських татар досить різноманітне. Так, за різними свідченнями, 
його могли готувати як на весілля, так і на заручини нишан. Під 
час заручин кобете приносили свати на великих мідних підно-
сах разом із різними солодощами [Каралезли 1926, 34]. За інши-
ми свідченнями його готували як зі сторони нареченої, так і зі 
сторони нареченого, а під час весілля відбувався обмін святкови-
ми пирогами [Аблялімова]. Також під час весілля на стороні на-
реченого пригощали родичів молодої, які після цього починали 
прикрашати кімнату дівчини [Сейтжаліл]. В ряді районів розпо-
діл та пригощання пирогом кобете припадало на післявесільний 
період. В останньому варіанті існує також кілька обрядових шля-
хів. За першим з них, поширеним переважно в гірському Кри-
му, кобете готували родички нареченої і разом з почтом нарече-
ної відправляли його в дім молодого. Після завершення весіль-
них церемоній, на ранок козайдын кобетеси (козайдын кр. тат – 
“радісна звістка”) ділили і роздавали поміж родичами молодого і 
свахами нареченої. Частину розрізаного пирога відправляли на-
зад для матері молодої. У випадку, якщо дівчину звинувачували у 
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нечесності, то в середині пирога пальцем робили дірку і з гань-
бою відправляли кобете назад батькам нечесної молодої (такий 
звичай зафіксований в Бахчисарайському районі та деяких інших 
передгірських селищах, зокрема в с. Бахсан-Кой та Аілянма Біло-
горського р-ну). За іншими локальними варіантами кобете готу-
вала мати нареченої і відправляла на третій день після весілля, ра-
зом з іншими атрибутами (віником, солодощами), в будинок бать-
ків молодого (с. Сарай Мен, Ленінського р-ну, с. Пички та Кучук-
Озенбаш Бахчисарайського р-ну). Також кобете приносили разом 
із подарунками родичі молодого, під час післявесільних відвідин 
батьків молодої чагырту (було зафіксовано в ряді районів, а саме: 
Сакському, Роздолинському, Ялтинському, Сімферопольському, 
Ленінському).

Найбільш виразної форми обряд приготування та розподілу 
пирога кобете, який набуває чітких ритуальних рис, представле-
ний у кримських татар західних степових районів (Сакський, Роз-
долинський, Чорноморський, Червоноперекопський). Пиріг пода-
вали тут тільки родичам нареченої, які приїздили разом з почтом 
в дім жениха. Цей пиріг мав назву або къудалар кобетеси (“пи-
ріг сватів”), або келин кобетеси (“пиріг для нареченої”) [Ягья-
єв]. Пиріг виступав частиною святкового столу для сватів, який 
складався із 7 обов’язкових страв, мова про які йшла вище. За 
кожну страву родички нареченої віддячували якимсь подарунком 
або грошима, які клали у спорожнілий посуд. Останнім виноси-
ли пиріг кобете. Його розрізали на рівні шматки вздовж наміче-
ного решітчастого орнаменту і роздавали усім присутнім сватам 
къудалар та свахам къудагилер. За пиріг свати також мали дати 
подарунок. Кілька шматків пирога залишали на тарілці, їх зго-
дом відправляли для батьків молодої. Він також виступав части-
ною великої святкової гостини і входив до складу 12 обов’язкових 
страв, якими пригощали молодого та його найближчих родичів, 
під час післявесільних відвідин батьків молодої чагырту. В по-
дяку за пиріг молодий мав покласти для тещі значну суму грошей 
під тарілку. В цей день святковий пиріг мав назву киев кобетеси 
(дослівно – “кобете для зятя”).

Крім пирога кобете на кримськотатарському весіллі побутува-
ли і інші хлібні вироби. В деяких районах, замість кобете, сватів 
на весіллі частували спеціальним хлібом під назвою къалакъай. 
За словами респондента къалакъай подавали в будинку жениха 
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для родичів молодої [Зекерьяєв]. Також окреме обрядове значен-
ня в деяких районах отримали спеціальні здобні коржі під назвою 
чурек або чёрек. Два чёреки пекли родички молодого і в перший 
день весілля відправляли на сторону молодої разом з такими атри-
бутами, як дві зв’язані хустиною свічки і никях марама (марама – 
жіночій головний убір, який у даному випадку використовувався 
для релігійного обряду никях). Чёрек готували із здобного солод-
кого тіста із додаванням чорного тмину. Під час проведення релі-
гійного обряду никях в будинку нареченої молода, за словами рес-
пондента, брала один чёрек під руку. Згодом один корж залишали 
на стороні молодої, а той, що молода тримала під час никях, знову 
відправляли до матері молодого. Після завершення весільних це-
ремоній, на ранок після весілля, цей чёрек ділили дрібними шма-
точками і пригощали близьких родичів, а ті берегли їх для своїх 
неодружених дітей [Меджитова].

В деяких селах Південного узбережжя Криму на весілля готу-
вали обрядові калачі (къалач). Один великий калач пекли родич-
ки молодого і в день весілля відправляли в дім молодої: “Коли 
його приносять зі сторони жениха, то на її стороні починається 
весілля” [Куртамет]. Солодке тісто плели косою, готовий калач 
зверху прикрашали двома яблуками, на яблука клали по дві золо-
ті монети. Къалач викладали на великий мідний піднос і з боків 
обкладали різноманітними солодощами. В день весілля віддава-
ли матері нареченої, вона його розламувала на дві частини, одну 
залишала собі, а іншу відправляла в дім молодого, додаючи на 
піднос, від себе, різного солодкого печива. Схоже використання 
весільних калачів знаходимо в обрядовості кримських греків [Бо-
рисенко 1996, 74].

Важливе обрядове значення на весіллі набуло солодке печиво, 
що мало досить широку сферу використання та безліч локальних 
варіантів та назв.

Підноси із солодким печивом, в залежності від локальної тра-
диції, мали різні назви: сини (найбільш поширена, від назви вели-
ких мідних підносів сини); къавалты, або къавельте – переклада-
ється як “закуска”, або мезе (вживається у такому ж значенні).

Найбільш поширеним у західній степовій частині Криму (Сак-
ський, Роздолинський, Чорноморський р-ни) було печиво під на-
звою къатлама, бохчачик та хурабие. В східній частині Криму та 
на Керченському півострові головним обрядовим печивом були 
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солодкі пахлава. В Бахчисарайському районі пекли печиво хура-
бие и шекирли къыйыкъ (“солодкі трикутнички”). В селищах по-
близу Севастополя виготовляли також печиво у вигляді солодких 
слоєних косичок під назвою спавас [Османов].

Підноси із викладеними різними солодощами та сухофрукта-
ми були обов’язковим подарунком під час заручин та сватання. 
Свати къудалар та свахи къудагилер, крім численних подарунків 
для молодої та її рідні, приносили в дім нареченої кілька підно-
сів із солодощами, кавою та цукром, накритих красивими хустка-
ми. У відповідь родичі молодої посилали такі ж підноси зі своєю 
випічкою. Є відомості про те, що кількість печива на тацях була 
не довільною, а ретельно підраховувалась. За свідченнями рес-
пондентів кількість печива на підносах мала бути парною і круг-
лою: 50, 90, 100 [Батишаева, Сейтосманова, Абуллаєва], – за сло-
вами іншого респондента із с. Ай-Серез Судацького р-ну  на ни-
шан сторона нареченої для молодого в подарунок готувала рівно 
52 пахлави, а сторона молодого взамін дарувала тацю із хураби 
[Аблязізова]. Згодом, після заручин, наречена обдаровувала печи-
вом зі святкових підносів усіх своїх неодружених подружок. Під 
час святкової гостини заручин запрошені родичі молодої також 
намагались взяти для своїх дітей гостинця із весільного підносу, 
подарованого молодим. Пригощали також усіх сусідів, які після 
нишану приходили вітати молоду: “Потім приходять сусіди ди-
витись на нишан. Вітають, їм треба цукерки давати. Якщо це ді-
вчина неодружена, то їй потрібно подарувати щось солодке, їй ка-
жуть, щоб вона сама їла і нікого не пригощала. Це ті солодощі, що 
сторона жениха принесла” [Ганієва]. Це, за переконаннями, мало 
б сприяти вдалому і швидкому одруженню молоді.

Під час весілля також відбувався подібний обмін підносами 
з солодощами. Є свідчення про те, що виготовлення весільного 
порційного печива носило урочистий ритуалізований характер. 
За кілька днів до початку весілля до святкової оселі збирались 
близькі родички та сусідки, замішували і розкатували тісто та пе-
кли солодке. Після завершення приготування печива усіх жінок 
пригощали кавою [Смаілова].

Свахи нареченої дарували підноси із солодким печивом після 
приїзду нареченої в дім молодого. Також близькі родичі та знайомі, 
запрошені на весілля, дарували кожен від себе великі підноси із 
різноманітним печивом та солодощами. Респонденти, зокрема, 
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зазначали, що звичним подарунком від жінки були різноманітні 
тканини та таці з солодощами, а від чоловіка – гроші, а також 
худоба. Підноси сини чоловіки або жінки несли на головах під 
музику, іноді виконували танцювальні рухи [Муратова]. За інши-
ми свідченнями таці із печивом приносили діти: “Сини робили 
і накривали їх красивою хустинкою. Це носили тільки малень-
кі хлопчики на голові, їм десь по 10–15 років. Це відбувалось ще 
тоді, коли тільки на весілля заходили. Хлопчики заходили перши-
ми, а за ними батьки” [Абдуллаєва]. Традиція приносити на ве-
сілля великі таці із домашнім печивом у подарунок від родичів 
та друзів збереглась до середини ХХ ст., згодом цей звичай був 
втрачений.

За деякими локальними традиціями піднос із солодощами та 
печивом стояв у кімнаті на столі перед муллою, який в цей час 
проводив релігійний обряд никях. Згодом печиво з цієї таці роз-
давалось неодруженим подружкам молодої, в знак побажання 
швидкого одруження [Мусаєва].

Також на весіллі готували окремий великий піднос, наповне-
ний печивом, солодощами та фруктами, іноді в центрі таці стави-
ли прикрашену пляшку горілки або шампанського. В кінці весіл-
ля хтось із чоловіків урочисто відносив його у кімнату наречених. 
Стіл із солодощами в кімнаті молодих мав назву куев софрасы – 
тобто стіл для нареченого. Молодята могли частуватись усім, при-
готовленим для них, на цьому підносі [Меджитова].

Крім того, порційне солодке печиво використовувалось і в ін-
ших обрядах весільного циклу. Так, в Бахчисараї наречений, в час 
між заручинами та весіллям, присилав молодій до великих свят 
спеціальні пиріжки, зроблені у вигляді глеків, прикрашених зо-
лотою фольгою, що мали назву телли-къумачик загорт [Бонч-
Осмоловский 1926, 32]. Є також свідчення, що однією з форм за-
прошення близьких родичів на весілля було розсилання порцій-
ного печива, у відповідь, близькі віддаровували хустинками чи 
рушничками [Щ. 1828, 263]. Подібний звичай запрошення на ве-
сілля близьких родичів печивом був поширений на Україні.

В день, коли приїздили посланці молодого къудалар, на чолі 
із головною свахою сагдыч-хатын, за нареченою, подружка ді-
вчини та сагдыч виконували танець-змагання за володіння осо-
бливим глеком із фруктами та солодким, прикрашеним різни-
ми хустинками та рушниками – къуман-емыш, присланим від 
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нареченого. Зрештою, подружки молодої отримували атрибут та 
ділили між собою солодке, згодом повертали глек, наповнений 
зерном, родичам молодого [Бонч-Осмоловский 1926, 60]. Цей об-
ряд був записаний Г. А. Бонч-Осмоловським в Бахчисарайському 
районі, але в подібних формах він фіксується також і в степових 
районах Криму [Сейтжаліл].

Отже, усі злакові страви татарського весілля розподіляються 
на дві основні групи: каші та хлібні вироби. Якщо споживання 
каш на весіллі носило форму майже виключно суспільного час-
тування та колективної трапези, то використання хлібних виро-
бів було багатоваріантним: ними обдаровували, за них змагались, 
над ними молились, тримали під час молитви, розподіляли та час-
тували учасників обряду, використовували як комунікативний за-
сіб (для повідомлення інформації) та використовували як засоби 
симпатичної магії (частування із столу нареченої подружок для 
їх швидкого одруження). Така значна сфера використання хліб-
них виробів, безперечно, говорить про широке семантичне поле, 
в яке вони потрапляють. В першу чергу, це пов’язано із високим 
ритуальним статусом злакових рослин та виробів із них у наро-
дів із землеробськими традиціями, до яких належать і кримські 
татари.

Скотарське господарство також мало важливе значення для 
формування складу як буденної, так і святкової їжі. Саме тому 
м’ясні страви досить широко представлені у святковому весіль-
ному меню кримських татар. Вище мова йшла про різноманіт-
ні комбіновані страви із злакових та м’яса (каші, м’ясні пироги), 
тепер розглянемо страви із домінуючою м’ясною складовою. У 
приготуванні та вживанні м’ясних виробів на весіллі знайшли 
вияв універсальні уявлення про жертвопринесення, які сформу-
валися у кримських татар, як на основі давніх міфологічних ско-
тарських вірувань, так і на ґрунті мусульманських традицій жерт-
вопринесення.

Головною складовою більшості обрядових м’ясних страв ви-
ступало м’ясо барана, якого спеціально до цього дня приноси-
ли в жертву. За словами респондентів жертвопринесення було ба-
жаною умовою проведення усіх найважливіших сімейних подій, 
в тому числі і весілля та заручин нишан. В спеціально визначе-
ний день перед весіллям, який у степових районах мав назву со-
гум, збирались чоловіки, родичі та сусіди господаря, для підго-
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товки м’яса до гостини. Обов’язковим було дотримання особли-
вої технології при заколюванні худоби, чого вимагали мусульман-
ські правила: голову тварини повертали в сторону Мекки, про-
мовляли обов’язкову молитву. Якщо цих процедур не дотриму-
вались, то вважалось, що таке м’ясо не можна їсти, адже воно 
нечисте (элял деиль). Барана приносили в жертву не лише на ве-
сілля – як відомо, в центрі найбільшого мусульманського свята 
Курбан-Байрам лежить жертвопринесення і частування м’ясом 
жертовної тварини. Також жертвопринесення баранів, або інших 
тварин, обов’язково супроводжувало паломництво до місцевих 
природних святинь Азизлер – святих дерев, печер та джерел. Але 
нас більше цікавлять обряди з менш вираженою мусульманською 
символікою. Так, за словами респондентів, жертвопринесен-
ня тварин було обов’язковою умовою початку будівництва нової 
хати: “Коли фундамент кладуть, обов’язково барана або півня рі-
жуть, щоб кров вийшла на фундамент” [Куфединов]. Ці відомості 
підтверджуються і дослідником кримськотатарського традицій-
ного житла О. Н. Бернштамом. Так, за його словами, до колони 
будинку на терасі прикріплювали голову барана, якого принесли 
в жертву на Курбан-Байрам. Череп коня, за свідченнями автора, 
кріпили на плетені, що оточував садибу [Бернштам 2005, 39]. Оче-
видно, такі традиції є прямою вказівкою на збереження стародав-
ніх тотемічних вірувань серед кримських татар. Кінь та баран – 
це дві тварини, які відігравали першочергове значення у госпо-
дарстві кочових тюркських племен. На думку О. Н. Бернштама, 
свідченням покровительства тотемної тварини-першопредка в та-
тарському житлі може виступати орнаментика карнизної дошки 
та капітелі колон, що підтримували навіс тераси, у вигляді бара-
нячих рогів [Бернштам 2005, 40].

Ще на початку ХХ ст. живий баран, який призначався для свят-
кової гостини, був обов’язковим подарунком зі сторони молодо-
го для батьків нареченої. Барана привозили із собою посланці від 
молодого в перший день весілля, лише в цьому випадку тварину 
називали эркек, тобто “самець”, навіть якщо це була вівця. Його 
відразу різали і готували різні страви: шашлики або суп, та при-
гощали всіх присутніх. Г. А. Бонч-Осмоловський зазначав, що та-
кий звичай на початку ХХ ст. майже повністю зник, замість живо-
го барана почали дарувати м’ясо та іншу їжу [Бонч-Осмоловский 
1926, 59]. Але в результаті польових досліджень вдалось 
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виявити, що в деяких родинах така традиція зберігалась до се-
редини ХХ ст., іноді барана дарували і в 70-х роках ХХ ст. В піз-
ній традиції баран був також частим подарунком на весілля від 
найближчих родичів: “У нас барана чи козла прикрашали. Козу 
або барана матеріалом прикрашали, дзвіночки там були. І пря-
мо, як от на весілля ідеш, з собою цю козу ведеш, і от усі ці дзві-
ночки – дзвенять. Потім цього барана, як весілля проходить, на 
ранок, як перша шлюбна ніч була, тоді цього барана відразу на 
місці ріжуть і готують його. І потім пригощають найближчих гос-
тей та тих, хто допомагав на весіллі” [Гугу]. Є також згадки про 
те, що в деяких районах барана дарували також і на заручини ни-
шан (с. Буюк-Бараш Сакського р-ну) [Абдюльвелієва]. Г. А. Бонч-
Осмоловський робить припущення, що звичай дарувати від моло-
дого на весіллі худобу родичам молодої у тюркських народів був 
пов’язаний із старою традицією виплачувати за наречену калим 
худобою [Бонч-Осмоловский 1926, 59].

Цікавим є звичай, за яким в селах Судацького району за звістку 
про чесність молодої мати дівчини віддарювала посланця зі сто-
рони молодого шматком сирого м’яса [Бонч-Осмоловский 1926, 
47]. Тут простежується особливий зв’язок між віддарюванням 
м’ясом та дівочою цнотою, яку символічно приносили в жертву 
на весіллі. В такому контексті можна розглядати і цитовану вище 
традицію жертвопринесення тварини після шлюбної ночі.

Основною святковою м’ясною стравою на всіх територіях 
Криму було смажене бараняче м’ясо, що мало назву къавурма. 
Його заготовляли заздалегідь перед весіллям. Сторона молодо-
го, крім інших продуктів (муки, масла, печива), відправляла пе-
ред весіллям в дім нареченої також і къавурму для святкового сто-
лу. Такі пакунки із харчами мали в той час окрему назву: шерма 
[Бонч-Осмоловский 1926, 59].

Крім смаженого м’яса, у святкові дні готували також різнома-
нітні супи на м’ясному бульйоні. Після проведення релігійного 
молебню нишан дувасы (під час заручин) та той дувасы (під час 
весілля) подавали обов’язковий спеціальний м’ясний суп шорба, 
у степових татар він мав назву томалах шорба. Його готували 
на баранячому бульйоні із додаванням дрібних м’ясних фрикаде-
льок томалах та домашньої локшини. Варене м’ясо із бульйону 
подавали до столу на окремих мисках. За записами дослідника 
кримськотатарської етнографії Н. Ебубекірової в гірському Кри-
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му на дува готували спеціальну страву, яка мала назву дженнет-
аш (“райська їжа”) або имам-байылды. Її готували з гарбуза та 
м’ясного фаршу та додавали шарами інші овочі [Эбубекирова 
2007, 178].

У записі весілля Х. Каралєзлі, зробленому в селах Ялтинського 
району, знаходимо опис особливого обрядового супу, який раніше 
подавали перед спорядженням почту нареченої. Його готував ку-
хар (ашчи), який прибував разом із почтом молодого в дім нарече-
ної. Він приїздив з двома прикрашеними папером та квітами ба-
ранцями, а також з усіма необхідними продуктами та речами для 
готування супу: рисом, сіллю, хлібом, цибулею, ложкою і ножем. 
Як тільки посланці зі сторони нареченого прибували на сторону 
молодої, кухар розпочинав приготування супу: різав баранів, го-
тував м’ясо. Цей суп мав назву иклкет шобрасы, і за поясненням 
Х. Каралєзлі ця назва перекладається як “суп іди-впади”. Після 
частування гостей такою стравою починались поспішні приготу-
вання до від’їзду молодої, розпочиналась штовханина та біганина 
[Каралезли, 1926, 38].

На другий день після весілля, або через кілька днів після шлюб-
них церемоній, для нареченої в деяких районах Криму (переваж-
но Бахчисарайського) готували особливу страву – суп з дрібними 
пельменями, який в цей день називався келин аш (“їжа нарече-
ної”) [Кайбуллаєва]. Пояснюючи цю традицію, респонденти за-
значили, що суп із пельменями вважався дуже корисною стравою 
для вагітних жінок, саме тому він широко використовується у піс-
лявесільних обрядах [Мусафаєва].

В комплексі післявесільних обрядодій в багатьох місцевостях 
Криму наречену випробовували на вміння вправно готувати. В 
степовому Криму, зазвичай, наречена мала приготувати чебуреки: 
підготувати фарш, замісити тісто і засмажити [Алімшаєва]. В де-
яких інших районах молода жінка мала приготувати суп із дріб-
ними пельменями, або просто відварені пельмені, в різних місце-
востях вони називаються по різному: камр-аш, юфах-аш, ифах-
аш [Османова Зодіє]. Зважали на те, наскільки дрібненькими ви-
ходили пельмені у молодиці, адже вважалось, що у хорошої гос-
подині в одну ложку має поміститись 9 пельменів.

Отже, ми переконались, що у побутуванні більшості весільних 
м’ясних страв виразно проявляються символіка жертвопринесен-
ня та відголоски кочівницького тотемізму. Але найбільш виразної 
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ритуалізованої форми образ жертовної тварини набув у обрядах, 
пов’язаних із таким атрибутом-стравою весільних церемоній, як 
телли хораз (“золочений півeнь”). Варто зазначити, що побутування 
даного атрибуту не знайшло достатнього висвітлення у науковій 
літературі, лише невелика стаття турецького автора, маловідома 
вітчизняним читачам, описує традиції, пов’язані з телли хораз у 
кримських іммігрантів в Туреччині [Aktaş 1993, 26].

Півень, як весільний атрибут, представлений на більшості сте-
пових територій Кримського півострова. В результаті здійснених 
експедицій автору вдалося виявити межі поширення цього атри-
бута – страви у Роздолинському, Джанкойському, Ленінському, 
Совєтському, Кіровському, Сакському, Червоноперекопському, 
Червоногвардійському та Черноморському районах. В деяких се-
лах звичаї, пов’язані із півнем, виражені чіткіше, в інших – менш 
виразно, іноді респонденти взагалі не можуть пригадати даний 
атрибут, що, очевидно, пояснюється занепадом традиції, і стосу-
ється не лише півня, але й інших елементів весільної обрядовості. 
Крім степових територій цей атрибут також був зафіксований і на 
деяк перехідних гірських, та навіть південнобережних територі-
ях Криму: в м. Сімферополі і в деяких селах Сімферопольського 
р-ну, в м. Білогорську (Карасубазар) та селах Білогорського райо-
ну, в селищах Ельбузли, Ай-Серез та Тарахташ Судацького райо-
ну, в селищах  Улу-Узень та Куру-Узень Алуштинського району.

В переважній більшості записаних варіантів приготування 
півня відбувалось на стороні молодого: “Його робили зі сторони 
жениха. Це робили на перший день весілля, на стороні хлопця, 
коли всі сиділи за столами” [Ісмаілова Зера]. Але було зафіксова-
но кілька випадків, коли респонденти вказували на те, що півня 
могли готувати як на стороні молодої, так і на стороні молодого, 
або навіть тільки з боку нареченої: “Його готує сторона нарече-
ної. Його наряджають, і він стоїть довго, а вже як наречена їде 
туди, то його відвозять на ту сторону. Везуть разом з її приданим. 
А потім його ставлять в її кімнату. Він там стоїть, не знаю до яко-
го часу. А всі цукерки та печиво так гарно там розкладають. Той, 
хто заходить в кімнату, може скуштувати, і тоді бажають йому, 
щоб він також дожив до такого щасливого часу, щоб у нього та-
кож було весілля» [Алієва]. Але свідчення про приготування пів-
ня в домі молодої поодинокі та, судячи з усього, належать до ло-
кальних варіантів весільного обряду.
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Керувала приготуванням півня близька родичка нареченого, як 
правило, його тітка (у випадку приготування в домі молодої – ро-
дичка молодої). Приготування півня носило урочистий характер 
і знаменувало собою початок весільних святкувань: “Танці бува-
ють, коли прикрашають цього півня. На дворі грають і танцюють, 
тоді співають, пісні виконують. Це дуже урочисто. Тоді вже вва-
жається, що весілля почалось. От, наприклад, сьогодні зарізали 
півня, а завтра вже починають пекти пахлаву” [Алієва].

Півня спочатку різали, чистили нутрощі, а далі за різними міс-
цевими традиціями, його могли зварити, або залишати сирого, як 
опудало, середину тоді начиняли соломою і зашивали. Якщо пі-
вень був сирий, то його за різними традиціями або вищипували, 
або залишали з пір’ям. Пташку ставили на широкий мідний під-
нос сыны, ніжками його садили на невеликий глиняний глечик 
для того, щоб півник не падав, через горло простромлювали па-
личку чи проволоку, щоб у нього не падала голова, трішки роз-
кривали крила, намагались досягнути такого ефекту, щоб півень 
стояв, за словами респондента, “як живий”. Зверху його прикра-
шали блискучим та різнокольоровим папером та стрічками, об-
кладали солодким печивом та фруктами. В деяких селах разом 
з півнем на підносі стояла прикрашена пляшка горілки, пізніше 
шампанського [Ісмаілов, Ісмаілова Хатідже]. До дзьоба, за сло-
вами інформаторів, півню клали скручену купюру грошей в по-
дарунок.

Коли розпочинались святкування на чоловічій стороні, тітка 
молодого, або хтось із інших близьких родичів (за деякими свід-
ченнями хлопчик) урочисто виносила на голові підніс із півнем. 
В цей час лунала музика хош кельды, або хораз авасы. Під спеці-
альну мелодію родичка молодого виконувала обрядовий танець 
з півнем: “Його ставили на підлогу, і навколо нього танцювали” 
[Бекірова]. “Коли весілля починається, коли вже наречену привез-
ли, найближча людина з хоразом танцює першу хайтарму. А по-
тім одна людина піднос тримає, і туди гроші кидають” [Батиша-
єва]. За словами інформатора із с. Аджигол Феодосійської місь-
кради ритуальний танець-протиборство з півнем виконували два 
юнаки: “Раніше з півнем були різні танці. Тоді виходило два хлоп-
ця і танцювали. Один тримав півня. Вони намагались один у од-
ного півня відняти. Врешті-решт хтось із них відступав” [Осма-
нова Шашне].
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Згодом півня ставили на стіл в кімнаті, де відбувалось час-
тування для чоловіків – шабаш або къонушма. Тут за ним пиль-
но стежили товариші молодого, адже особливою звитягою вва-
жалась крадіжка півня, за нього крадій міг вимагати великий ви-
куп у друзів молодого. За іншими спогадами півень стояв кілька 
днів в кімнаті молодих на столі з ласощами для наречених – куев 
софрасы [Меджитова].

Розподіл та частування м’ясом півня відбувалось або під час 
чоловічої вечірки къонушма, або через кілька днів після завер-
шення весільних церемоній. Вранці, після весілля, приходили 
друзі нареченого, і тоді смажили півня та відбувалось частування 
м’ясом півня усіх неодружених юнаків, друзів та родичів молодо-
го [Меджитова].

Майже ідентичні обрядодії, пов’язані із телли хораз, відбува-
лись також і під час святкування обрізання сунет той. Півень ви-
ступав подарунком від близьких родичів для хлопчика. Геогра-
фічне поширення обряду прикрашання півня на обрізання майже 
співпадає із поширенням весільного півня, лише в деяких райо-
нах фіксується тільки сам півень на обрізання (Ялтинський, Алу-
штинський р-ни).

Отже з наведеного вище матеріалу випливає, що усі обряди, 
пов’язані із телли хораз, приурочені в переважній більшості до 
весілля на стороні молодого, а також до чоловічого святкуван-
ня (къонушма або шабаш). Навіть, якщо його готували в будинку 
нареченої, це був подарунок для молодого. Розподіл та вживан-
ня м’яса півня також відбувалися виключно між чоловіками, пе-
реважно неодруженими друзями нареченого. Тож у обрядах, що 
відбувались навколо телли хораз, виразно проявляється чоловіча 
символіка. Весільний півень, очевидно, має тотемне походження, 
обряди, що відбувались навколо нього, мають символіку ритуаль-
ного жертвопринесення сакральної тварини та обрядового спо-
живання її м’яса.

Подібний звичай у тюркських народів вдалось виявити се-
ред балканських турків. У турецького населення м. Текірдаг telli 
horoz також готували під час весільних обрядів [Artun 1998]. “Зо-
лотили” півня на весіллі також і в маріупольських греків – уру-
мів, які довгий час проживали поряд із кримськими татарами [Бо-
рисенко 1996, 76]. Серед народів нетюркського походження по-
дібний звичай до татарського побутував у весільній обрядовості 
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корейців. Півня на весілля у корейців так само прикрашали різ-
нокольоровими нитками та стрічками, а в дзьобі він тримав стру-
чок червоного перцю. Під час весілля птах стояв на святковому 
столі, а після шлюбних церемоній його розподіляли поміж роди-
чами молодят [Ли 2003, 353]. У південних слов’ян та угорців на-
речений тримав зображення півня під час урочистої процесії [То-
поров 1992, 309–310].

У багатьох народів світу півень пов’язується із сонячною сим-
волікою, уособленням небесного вогню. Так за народними віру-
ваннями кримських татар на першому небі знаходиться ангел, 
який має вигляд білого півня, кожного ранку він своїм співом 
прославляє Бога [Шевельов 1995, 235]. В образі півня також вті-
лились уявлення про воскресіння з мертвих та вічного відроджен-
ня життя. В цьому контексті стає зрозумілим поширення тради-
цій жертвопринесення півня у багатьох етнічних традиціях сві-
ту. Образ півня також несе у собі символіку плодючості та часто 
отримує еротичне трактування. Півень утілює символи чоловічої 
хоробрості та звитяги, що знайшло широкий вираз у емблематиці 
та геральдиці різних народів світу [Топоров 1992, 309–310].

Підсумовуючи викладене вище, можна стверджувати, що функ-
ціональний зміст обрядів, пов’язаних із вживанням та використан-
ням їжі, є надзвичайно широким. В ритуалах споживання страв 
чітко виражена комунікативна функція, яка представлена в кількох 
формах. Так, усі діалоги та контакти між двома весільними пар-
тіями – жениха і нареченої – вибудовувались на основі взаємного 
частування та обдарування різними стравами. В основі колектив-
ної трапези на весіллі була також символіка суспільної комуніка-
ції, коли в межах ритуального часу відбувалась взаємодія між усі-
ма представниками общини. Під час загальної гостини відбувалась 
і общинна санкція шлюбу, тобто за народно-правовими уявлення-
ми, угода набувала привселюдності, а отже ставала дійсною. Важ-
ливою також в обряді стає знакова функція деяких страв. Через 
страви-символи відбувалось повідомлення громаді певної інфор-
мації конкретного змісту. Пригадаймо пиріг з діркою, у випадку 
нечесності нареченої, або подавання особливого супу перед споря-
дженням почту. В обрядах, пов’язаних з їжею, також втілювались 
магічні функції, адже через розподіл та споживання використову-
ваних на весіллі страв, найшвидше передавалась закладена в них 
позитивна потенція на усіх учасників дійства. Найважливішою є, 
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звичайно, ритуальна функція страв, адже через приготування, спо-
живання та розподіл їжі здійснювались найважливіші ритуаль-
ні акти обряду. Такий високий статус їжі в обряді пов’язаний з її 
сакралізацією на світоглядно-міфологічному рівні. Універсальні 
символи-коди їжі, її здобуття та розподілу (зерна, хліба, жертовної 
тварини) широко представлені в етнічних культурах людства і від-
носяться до стабільних категорій відтворення суспільних комуні-
кацій.
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СЛОВ’ЯНСЬКА ЛЕЛЯ, ФІННО-УГОРСЬКА ЛІЛІ, 
(ЛІЛЬ, ЛЕЙЛ), ШУМЕРСЬКИЙ ЕНЛІЛЬ

Храновський В. А.

Далеко не всі імена праіндоєвропейських божеств були при-
сутні в давньослов’янському пантеоні. Лише ряд праіндоєвропей-
ських імен божеств збереглося у слов’янській міфології. Насампе-
ред, це – бог-громовик Перун (*Perunǔ), балт. *Percūnas “бог гро-
му” (лит. *Perkúnas, лат. *Pèrkūnas ) [Гамкрелидзе, Иванов 1984, 
798; Иванов, Топоров 1974, 21–22], і-є. *p[h]er(k[h]0)u-no-. Це було 
верховне індоєвропейське божество, що мало функцію громоверж-
ця, бога, пов’язаного з блискавкою, високою горою та військовими 
функціями. Праіндоєвропейську етимологію, очевидно, має також 
ім’я слов’янського божества Даждьбога, перша частина якого – 
“даждь”, ймовірно, походить від і.-є. *t’įeų(s) ‘божество’. Це слово 
присутнє в імені праіндоєвропейського божества *t’įeų(s)-p[h]Ht[h]er 
(гр. Ζεύς πάτερ, італ. Iuppiter), на якого було перенесено функції 
p[h]er(k[h]0)u-no- [Гамкрелидзе, Иванов 1984, 796–798]. Другу части-
ну – бог (*bogŭ) давніми слов’янами, очевидно, було запозичено з 
іранського *baga [Гамкрелидзе, Иванов 1984, 796–798].

Чимало імен слов’янських божеств трактуються певною час-
тиною дослідників-славістів та україністів як суто слов’янські за 
походженням, навіть тих божеств, запозичення яких з міфологій 
інших етнічних груп є очевидним і, практично, доведеним, як, 
наприклад, іранських за походженням Хорса та Симаргла. Їхнє 
іранське походження не заперечують і серйозні історики-славісти 
[Рыбаков 1981, 207], далекі від тенденційності та заангажованос-
ті, властивої деяким сучасним україністам стосовно питання са-
мобутності та європейськості українців і їхніх предків, що, бу-
цімто, не мали значних культурних та лінгвістичних контактів зі 
східними етномовними групами, навіть зі спорідненими давнім 
слов’янам індоєвропейськими етнолінгвістичними спільнотами, 
як, наприклад, індоіранці, хетти чи тохари.

Дану статтю присвячено лінгвістичному та історико-
міфологічному аналізу давньослов’янського божества Лелі (або 
Лялі), що не має схожих за звучанням божеств з характерними 
функціями в пантеонах інших індоєвропейських етнолінгвіс-
тичних спільнот, проте, на думку автора даної статті, це боже-
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ство може мати спільне походження з подібними за звучанням 
та функціональними характеристиками міфологічними істотами 
Лілі (Ліл) у міфології обсько-угорських народів – хантів і ман-
сі, Лейл в естонців, Лол у комі-зирян, Лул в удмуртів [Петрухин 
2003, 435] і навіть з шумерським Енлілем.

Слов’янське божество Леля (або Ляля), на думку учених-
славістів, вважалося дочкою богині Лади, уособленням світової 
гармонії, краси та любові в уявленні давніх слов’ян [Войтович 
2005, 271, 274–275; Рыбаков 1981, 404]. Про те, що Леля уосо-
блювала саме жіноче начало, а не існувала у слов’нській міфо-
логії в образі юнака на ім’я Лель, як це представили російський 
драматург А. Н. Осторовський та композитор Н. А. Римський-
Корсаков в опері “Снігуронька”, свідчать чисельні аграрно-
заклинальні пісні, записані етнографами у слов’янських народів 
у різні часи. Особливий інтерес дослідників являє собою пісня 
білоруських землеробів, звернена до Лялі. Цю пісню було опублі-
ковано А. С. Фамінциним:

Дай нам житцу да пшаніцу,
Ляля, Ляля, наша Ляля
В агародзе, сеножаце,
Ляля, Ляля, наша Ляля
Ровны гряды, ровны зряды,
Ляля, Ляля, наша Ляля [Рыбаков 1981, 406].

Українські дослідники слов’янської міфології, у свою чергу, 
також зафіксували хороводну пісню, яку дівчата співали під час 
свята, присвяченого Лелі:

Ой Лелю молодая, о Лелю,
Ти в’юнкая, о Лелю!
Ти на горище прийди, о Лелю!
Покажи своє лице, о Лелю!
Та в віконечко, о Лелю
Покажи нам молодая, о Лелю!
Свого в’юнця, о Лелю!
Та пожалуй-но яєчко, о Лелю!
Щоб на красному блюдці, о Лелю!
При добрих людях, о Лелю! [Войтович 2005, 276].
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Свято Лелі (Лялі), що називався Ляльник, або ще інакше – Крас-
на гірка – пережило язичницьку епоху в історії слов’янства. Його 
зустрічали у переддень Юр’єва дня, або свята Юрія Змієборця – у 
ХІХ ст. 22 квітня, а в минулому столітті – 23 квітня (за старим сти-
лем), чи 6 травня (за новим). Цього дня молодь зустрічала Лелю 
веснянками, гаївками, веселими іграми. Зібравшись на лузі, дівча-
та обирали з-поміж себе найкращу – ту, що згідно з повір’ям, мала 
бути віддана змієві. Її заквітчували і вбирали стрічками та різним 
зіллям, біля її ніг клали віночки з квітами на ознаку чистоти й неза-
йманості Лелі. Її садили на середину лави, що, очевидно, мала сим-
волізувати землю з рослинністю, яка почала проростати. По один 
бік від середини лави, де сиділа Леля, уквітчана вінком, клали хліб, 
а по іншу – глек з молоком, сир, масло, сметану та яйця. Дівчата, що 
водили навколо своєї подруги, що виконувала роль Лелі, славили 
це божество як годувальницю, що забезпечувала багатий урожай. 
По закінченню танку Леля обдаровувала всіх дівчат віночками та 
молочними стравами. Це означало, що змія-напасника, який праг-
нув захопити Лелю, вже поборов святий Юрій-змієборець [Войто-
вич 2005, 274–276; Рыбаков 1981, 405–406].

Віночки, які дівчина, що уособлювала Лелю, роздала дівчатам, 
зберігаються до наступної весни. Це весняне свято з пригощенням 
Лелі (Лялі) продуктами землеробства і скотарства, пов’язаними з 
рослинною вегетативною силою (хліб і молочні продукти), про-
водилося напередодні іншого, дуже важливого свята слов’ян – 
першого вигону худоби в поле, напередодні згаданого Юрієва дня 
[Рыбаков 1981, 406]. Згідно з уявленнями слов’ян, Весна-Леля 
приходить після довгої холодної зими і приносить юним дівчатам 
любов та веселощі, а згодом – одруження, селянам – добрий уро-
жай, а людям літнього віку – приємне тепло та відпочинок. Леля 
приходить навесні з далекого вирію, де живуть душі родителів, 
звідки приходять і новонароджені діти [Войтович 2005, 274].

Цю властивість згаданого слов’янського божества – приходи-
ти зі світу душ та оплодотворювати землю, сприяти народженню 
дітей, а також співзвучність імені Леля з фінно-угорськими імена-
ми міфічних істот – лілі (ліл), лейл [Петрухин 2003, 435] тощо, на 
нашу думку, свідчать про можливість спільного походження зга-
даних міфологічних персонажів.

Серед угорців збереглося уявлення про дві душі, що є в кож-
ної людини. Душа-дихання в угорській мові зветься лелек, у мі-
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фології обсько-угорських народів (хантів та мансі) – лілі (ліл), у 
міфах фінських народів – це естонська лейл, комі-зирянська лол, 
удмуртська лул. Душа-дихання нерозривно пов’язана з тілом і по-
лишає його лише після смерті. Інша душа, згідно з віруванням 
ряду фінно-угорських народів, була душею-тінню, або вільною 
душею, що може полишати тіло під час сну та здійснювати далекі 
подорожі в образі миші (таке повір’я є у комі-зирян) чи іншої іс-
тоти. Вірогідно, давнім міфологічним терміном, що позначав це 
поняття, було слово іж, споріднене найменуванню душі-тіні іс 
серед обських угрів. Це слово стало означати серед угорців зло-
го духа – духа померлого, здатного мандрувати по землі, що не 
дає спокою живим. Так називали і духів хвороби та саму хворобу 
[Петрухин 2003, 435].

Обські угри – ханти і мансі – вірили в наявність кількох душ у 
людини, у тому числі, душі-дихання – лілі (у хантів – ліл) і душі-
тіні – іс. Лілі вселяється в тіло людини при її народженні, а піс-
ля смерті переходить у фетиш – фігурку предка, або тотема, що 
зберігається в оселях обських угрів у священних коробах або у 
святилищах, а потім переселяється у тіло дитини з того роду, до 
якого належав померлий. Ця душа є невидимою. Уявлення у різ-
них фінно-угорських народів про душу іс після смерті були двоїс-
тими. Ця душа, згідно з віруваннями обських угрів, живе на кла-
довищі, де мерці живуть так само, як жили і при земному житті.
Тільки живі люди стають для них невидимими духами. Посту-
пово, одночасно з тлінням тіла у могилі, душа трансформується, 
перетворюється на жучка. Духи померлих прив’язані до живих 
родичів. Коли мансі переїжджають на сезонні промисли, вони бо-
яться, що духи з родового кладовища переслідують їх. Тому вони 
по дорозі вирізають на деревах страхітливі зображення тварин, 
щоб налякати духів [Петрухин 2003, 415–416].

Для повнішої передачі картини щодо узагальненого фінно-
угорського характеру вірувань у духів, чиї імена споріднені з іме-
нем слов’янської Лелі, слід тут також згадати уявлення комі-зирян 
про лов або лол – душу-дихання, що покидає тіло людини разом з 
життям. Відповідно переконанням комі, цю душу можна побачи-
ти у вигляді хмарки чи пари, іноді – у вигляді тварини чи метели-
ка [Петрухин 2003, 227]. Аналогічні вірування про душу-дихання 
є й серед удмуртів, що називають цю душу лул. Вона є невидимою 
і знаходиться у грудній частині людини, може полишати тіло під 
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час сну, а назавжди полишає тіло лише після смерті. Душу лул, як 
і душу лол (лов), згідно з уявленнями комі-зирян, можна побачити 
у вигляді пари при диханні або у вигляді летючої миші чи метели-
ка при поверненні з того світу. Удмурти вважають, що метеликів 
не можна чіпати, коли вони залітають до дому, оскільки це – душі 
померлих предків [Петрухин 2003, 251].

Назви згаданих душ-тіней іс (іж) (що перебувають у потой-
бічному світі, на кладовищах та переслідують живих людей) за 
звучанням схожі з іменами міфічних створінь зі слов’янської мі-
фології, що у латинській транскрипції в деяких середньовічних 
джерелах, написаних у Польщі та сусідніх країнах, виглядають 
як Iassa чи Iesse, яких згадують поряд з іменами слов’янських мі-
фічних істот Лель чи Лель-Полель, очевидно, споріднених за по-
жодженням зі згаданою Лелею чи з іменем Лади, матері Лелі. У 
західнослов’яських мовах та діалектах імена Iassa (Iesse), де по-
двоєння s має відповідати слов’янським шиплячим звукам, мо-
гли вимовлятися Яша (Яжа) чи Єше (Єже). У згаданих писемних 
джерелах відображено польські, українські та білоруські легенди 
й перекази про зміїв, що, проживши сім років, перетворювали-
ся на особливих кровожерних істот, що поїдають людей. Ці істо-
ти польською мовою звалися смоками, або jaźe, а українською – 
яжами. Такі легенди в середньовічну епоху були поширеними, 
зокрема, в околицях Кракова та в самому Кракові [Рыбаков 1981, 
404].

Академік Б. О. Рибаков пригадує дитячу гру, де хлопчик си-
дить у центрі хороводного кола, зображує роль чудовиська на ім’я 
Яша, чи Ящір. Він обирає собі дівчинку-жертву. Згаданий учений 
вагався з висновками відносно питання, у зв’язку з чим змій чи 
ящір згадується поряд з Ладою, матір’ю Лелі. Можливо, це було 
локальне явище у вибалках Карпат, і воно, певним чином, відо-
бразилося у ченстоховських повчаннях XV століття проти Лади, 
Леля та Яжі, що писалися в околицях Кракова та в самому Кра-
кові [Рыбаков 1981, 404]. На нашу думку, уявлення про Ящера 
та дитяча гра, у якій цей персонаж пов’язаний з Ладою чи Ле-
лею, може мати відгомоном українське повір’я про переслідуван-
ня Лелі, що несе весну, нове життя та врожай, змієм, якого долає 
Юрій-змієборець [Войтович 2005, 274–276].

Слов’янські імена змієподібного чудовиська в образі змія – Яжа 
(Яша) чи Ящір, на нашу думку, мають загальноіндоєвропейське по-
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ходження, що відобразилося в індоіранських та вірменських ска-
заннях про царя девів (демонів), що в Авесті називався аži-dahāka 
(перс. Aždahā), де Aži означав поняття ‘змій’, ‘дракон’, д-інд. Аhi- 
Budhnyá ‘змій глибин’ [Гамкрелидзе, Иванов 1984, 502].

Автор даної статті не виключає можливості певних семантич-
них та етимологічних зв’язків між згаданими іменами демонів 
та міфічних змієподібних істот у слов’янській, іранській та ін-
ших індоєвропейських міфологіях і демона на ім’я асаг (асакку) 
у шумерсько-аккадських міфах. В ассирійських текстах, що міс-
тять заклинання, асакку звуться демони, що несуть світу фізичні 
недуги. Вони також порівнюються з потопом, збурюють шторм у 
морі, буревій у горах та затоплюють житла й посіви людей. Ці де-
мони, що в уявах ассирійців та вавилонян носили назву асакку, на 
думку відомих дослідників месопотамської цивілізації, втілюють 
колективний образ злої міфічної істоти, що в шумерській міфоло-
гії носила ім’я Асаг, етимологію імені якої ще не визначено оста-
точно [Емельянов 2007, 551–552]. Асага створив шумерський бог 
Ан у шлюбі з Землею напередодні нового року (Ан – старійшина 
богів, що існував ще до відділення Неба від Землі і, згідно з віру-
ваннями шумерів, на правах старшинства управляє зборами бо-
гів та береже священні закони сотворіння світу – МЕ) [Емельянов 
2003, 115; Емельянов 2007, 551–552]. Цього демона знищив у го-
рах весняний бог-герой Нінурта, про перемогу якого над Асагом 
розповідається в шумерському гімні “Нінурта і Асаг”. У цьому 
стародавньому літературному творі оспівується бій юнака Нінур-
ти зі злим володарем гір Асагом, що загачує води. Повінь, не до-
сягаючи землі, повертає назад у гори, де води перетворюються на 
лід. Внаслідок цього на землі немає ніякої рослинності й життя. 
Асагові у його злочинних діях допомагають гірські камені. Вбив-
ши свого суперника, Нінурта складає з каменів – воїнів Асага – 
греблю, що направляє воду на поля. Таким чином, з’являється 
іригація, земля дає багаті врожаї, утворюються перші держави 
[Емельянов 2003, 182]. Сюжет про перемогу Нінурти над Асагом, 
що відбувається щовесни, нагадує вище згадані слов’янські міфи 
та перекази про перемогу Юрія Змієборця над Ящером, подібним 
до Асага, уособленням зимового холоду, хвороб, смерті, про пере-
могу життя над смертю.

Нінурта, згідно з шумерськими міфами, був сином Енліля – 
одного з трьох найголовніших богів стародавнього шумерського 
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пантеону, бога повітря й вітру, володаря простору, розташованого 
між небом та землею (Емельянов 2003, 115; На ріках Вавілонських 
1991, 377). Він у пантеоні шумерських богів займав друге місце 
після бога небес Ана і серед шумерів вважався другим головою 
Зборів богів, затверджував царів шумерських держав на престолі. 
Енліль також вважався володарем чужих країн. Крім того, це боже-
ство уособлювало природні сили суворих кліматичних умов Ниж-
ньої Месопотамії, багатої родючими ґрунтами, проте сповненої не-
безпек та труднощів для найдавніших землеробських колективів, 
яким для культивації землі необхідно було осушувати болота й по-
стійно тримати воду з розливів Євфрату у штучно створених во-
доймах та зрошувати поля, не даючи воді випаровуватися, щоб за-
побігти засоленню ґрунтів, що вело до їхнього безпліддя. На дум-
ку сучасного російського шумеролога В. В. Ємельянова, Енліль у 
найдавніших віруваннях давніх шумерів міг бути зрозумілим як 
бог місцевості, що протистоїть за своїми кліматичними умовами 
людському колективові у його боротьбі з силами природи, а пізні-
ше він став сприйматися як бог-покровитель царської влади, що ка-
рає самого царя за порушення давніх звичаїв, вчасного виконання 
ритуалів та жертвопринесень, пов’язаних з календарними святами. 
Енліль, згідно з віруваннями шумерів, з метою покарання людей, 
надсилав на них потоп та нашестя гірських племен, що захоплюва-
ли владу в країні. Енліль також вважався покровителем природних 
законів та, передусім, законів біологічного віку, старіння та смерті 
[Емельянов 2003, 115].

Саме ім’я “Енліль” означає “Володар Вітер”. Титул eн означає 
“господь” у значенні “розпорядник родючості” [Якобсен 1995, 
115]. Друга частина цього імені lil шумерською мовою означає 
“дихання”, “вітер”, “дух” [Hamori, 2002]. Енліль, крім згаданих 
властивостей, якими його наділяли давні шумери, характеризу-
ється також як покровитель землеробства. Його вважали творцем 
мотики, основного сільськогосподарського знаряддя на Старо-
давньому Сході. Це знаряддя використовується, коли вологе вес-
няне повітря робить ґрунт придатним для обробки. У Дворіччі, 
з його спекотним кліматом, весняні польові роботи проводили-
ся з лютого місяця. Саме тоді тут ідуть дощі, які зрошують поля 
для майбутнього врожаю. Про зв’язок Енліля з весняним вітром, 
який повертає природу до життя [Якобсен 1995, 115–116], гово-
рить уривок з гімну на честь цього божества:
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…Верховний жрець, бог, Енліль, – ти!
…Слово твоє небесам опора, небесам підтримка,
Землі – основа непорушна!
До небес наближаючись, воно плодюще:
Ллє дощами з небес достаток!
До землі наближаючись, воно плодоносне:
Плоди землі ростуть удостатку!
Слово твоє! Плоди – воно! Слово твоє! Зерно – воно!
Слово твоє – повноводний потік, життя всіх піднебесних країн!
[На ріках вавілонських 1991, 64].

Трон Енліля – Du-kug – “священний пагорб”, існував, згідно 
з повір’ями шумерів, у вигляді купи зерна або шерсті у сховищі. 
Цей атрибут культу даного шумерського божества, на нашу думку, 
має спільні риси з вищезгаданим слов’янським весняним святом 
Ляльника (Красної гірки). Великою горою іменуються деякі шу-
мерські божества, і серед них – Енліль [Крамер 1965, 99]. Згідно 
з вавилонською космогонією, боги жили на півночі, на горі, що 
піднімається з підземного світу. На її вершині сидить небесний 
Ану (шумерський Ан), в середній частині живуть люди, ство-
рені, згідно з шумерськими уявленнями, для того, щоб служи-
ти богам, а в нижній частині лежить світ мертвих [Тураев 2004, 
135]. На вершині гори, згідно з віруваннями шумерів, їхній вер-
ховний бог Ан “зачав” богів [Крамер 1965, 106]. На священному 
пагорбі, який, на думку Т. Якобсена, шумери визначали там, де 
сходить сонце, народилися деякі божества [Jacobsen 1970, 118].

Існували в уяві давніх шумерів також істоти, що містили у сво-
їх іменах основу ліл (дух), як і згаданий Енліль. Це стосується по-
няття лу-ліл-ла (тобто “людина повітря”, “примара”), яким шуме-
ри називали чоловіків, жінок та дів-примар. Вони за своїми функ-
ціями дещо схожі з душами лол (лул) у міфології фінно-угорських 
народів. Проте, якщо ці душі, згідно з віруваннями фінно-угрів, 
іноді полишали тіло людини під час сну й мандрували по світу, а 
по смерті назавжди розлучалися з тілом, то лу-ліл-ла, були, згід-
но з гіпотезою В. В. Ємельянова, духами, ворожими до людей по 
причині якоїсь дивної чи передчасної смерті, а можливо, внаслі-
док відсутності місця поховання. Це були голодні духи, що не 
отримували жертвопринесень, характерних для культу предків 
[Емельянов 2003, 121].
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Ряд дослідників, зокрема, Ф. Хаморі відмічали приклади схо-
жості між іменами та функціями шумерських та фінно-угорських 
божеств та духів, різноманітними міфологічними термінами. Зга-
даний вчений співставляв, наприклад, співзвучні з шумерським 
lil, аналогічні за семантикою протофінно-угор. *lewle ‘вологе по-
вітря’, ‘дихання’, ‘дух’, ‘душа’; угор. leg ‘атмосфера’, levegö ‘по-
вітря’, lelk ‘душа’, ‘серце’; ест. leili ‘волога’ ‘імла’; вогул. (мансі) 
lil ‘дихання’, lili ‘дихання’, ‘душа’ [Hamori 2002].

Інші приклади фонетичної та функціональної схожості імен 
головних шумерських богів, крім Енліля – Ана та Енкі, та фінно-
угорських імен божеств та інших міфологічних термінів, виділе-
них Ф. Хаморі, а також підтверджений автором даної статті при-
кладами фінно-угорської міфологічної термінології: вищезга-
даний шумерський an ‘небо’, ‘батько неба’, ‘батько всіх богів’; 
фінно-угор. *sane ‘небо’, ‘бог неба’, ‘головний бог’; хант. yen ‘бог 
неба’, ‘головний бог’; удм. in, inm-in ‘небо’, inm-ar ‘головний бог’, 
‘бог неба’, ‘бог-деміург’ [Петрухин 2003, 112, 198, 223; Hamori 
2002]; Єн – Бог-творець у комі, що у пізніших легендах цього на-
роду асоціювався з біблейським Богом [Петрухин 2003, 197]. Ім’я 
ще одного верховного бога стародавніх шумерів – Енкі, що озна-
чає “володар землі” чи володар вологих, зрошених земель, який 
вважався, передусім, владикою прісних і підземних вод, а також 
творець та покровитель людства [Емельянов 2003, 116], на нашу 
думку, може мати спільний корінь з іменем міфічного господаря 
Йенк-лунга у віруваннях хантів [Петрухин 2003, 394], а також, 
як вважає Ф. Хаморі, з фінно-угор. *yo-(ki) ‘ріка’, угор. ügy ‘ма-
ленька річка’ тощо [Hamori 2002]. Цей перелік можна продовжи-
ти, проте, це – тема окремого дослідження.

На користь концепції про етнокультурні зв’язки між протошуме-
рами та протофінно-уграми часто приводяться археологічні та па-
леоантропологічні дані, зокрема, знайдені на Уралі рештки людей 
неолітичної, й навіть мезолітичної, епохи з середземноморським 
типом будови тіла та доліхоцефальними черепами [Матюшин 2002, 
110], або ж приклади майже цілковитої схожості примітивного орна-
мента на кераміці давніх шумерів та на посуді й дерев’яних виробах 
селькупів – народу, що мешкає нині у тайговій місцевості Західного 
Сибіру [Пелих 1972, 160–161, табл. Х, ХХІ–ХХІV].

На основі аналізу даних порівняльних гідронімічних дослі-
джень, на нашу думку, спільним за походженням між шумер-
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ською, уральськими та алтайськими мовами може бути й топонім 
“Урал”, а також гідронім “Арал”. В шумерській мові було сло-
во Аралі – одна з назв підземного світу, а можливо – і якоїсь міс-
цевості на землі [На ріках Вавілонських 1991, 100]. Щодо трак-
тування етимології цих географічних назв, що згадуються ще в 
найдавнішому російському географічному джерелі ХVII століт-
тя – “Книге Большому Чертежу”, що датується 1627 роком, як 
Арал(ь)това (Орал(ь)това) гора, слід зазначити, що, не дивлячись 
на відсутність єдиної думки серед лінгвістів, все ж можна провес-
ти семантичну паралель між наведеними дослідниками лексема-
ми: тюркське арал ‘острів’ [Шипова 1976, 28], ‘височина’, евен-
кійське урэ ‘гора’, з суфіксом множини -л- виходить урал ‘гори’ 
[Матвеев 1990, 10–13, 187–227]. Цей перелік можна, на нашу 
думку, доповнити такими спільними за звучанням та значенням 
лексемами: протофінно-угорське *wore ‘гора’, ‘вершина’; фін-
ське korkea ‘висота’; комі-зирянське kur ‘гора’ [Hamori 2002]; шу-
мерське kur ‘гора’, ‘гірська країна’, ‘чужа країна’, ‘потойбічний 
світ’ [Halloran]. На нашу думку, тут доцільно провести ще одну 
семантичну паралель між згаданим шумерським аралі та сель-
купським aralo ‘нижній, підземний світ злих духів’. В селькуп-
ській “мові шаманів” є чимало співзвучних з шумерською імен 
богів та міфічних істот, і навіть назва Кі-енгі, яку дали шумери 
власній країні, дивним чином співзвучна з селькупським назвою 
Кєєнга – країна предків, а також з гідронімом Кенга – ліва прито-
ка ріки Об [Пелих 1972, 167–168].

Подібні випадки співзвучності слід вивчати більш 
детально й комплексно, щоб виявити шляхом порівняльно-
історичного аналізу мов, культури й мистецтва, релігійних 
вірувань вищезгаданих етномовних груп можливі етно-
культурні зв’язки між предками шумерів і народів урало-
алтайської та індоєвропейської мовних спільнот, у тому 
числі, праслов’ян.

СКОРОЧЕНІ НАЗВИ МОВ

балт. – балтська, вогул. – вогульська, ест. – естонська, д-інд. – 
давньоіндійська, і-є – індоєвропейська, лат. – латиська, лит. – 
литовська, перс. – перська, угор. – угорська, удм. – удмуртська, 
фінно-угор. – фінно-угорська, хант. – хантська.
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ДО ПРОБЛЕМИ ХАРАКТЕРУ ІМПЕРАТОРСЬКОЇ ВЛАДИ
В ЯПОНІЇ В ОКУПАЦІЙНИЙ ПЕРІОД (1945–1952)

Цололо С. В.

Розгромлення японського мілітаризму у 1945 році та демокра-
тичні зміни у суспільстві, які призвели до істотного підриву всієї 
системи імператорської влади в Японії, актуалізували досліджен-
ня даного питання.

Виходячи з актуальності цієї теми, метою дослідження є ви-
значення впливу політичних та соціальних змін на інститут імпе-
раторської влади в окупаційний період, на формування системи 
імператорської влади в Японії.

Виходячи з означеної мети роботи, автор ставить такі завдан-
ня: окреслити основні фактори, які вплинули на формування ін-
ституту імператорської влади, проаналізувати роль конституцій-
ної та суспільно-політичних реформ, їх вплив на ідеологію япон-
ського суспільства.

Цим питанням займалися такі відомі японські дослідники, як 
Янагіда Кунно, Сігео Кувахара, працям яких характерна направ-
леність на ритуалізацію суспільно-політичного життя та тих про-
явів, які могли слугувати культивуванню поклоніння імперато-
рові.

Такі західні дослідники, як П. Ветзлер, С. Лардж, К. Глак та 
С. Граубард, навпаки, підкреслюють “неполітичний” характер ді-
яльності імператора як символу єдності нації.

Перші післявоєнні місяці для Японії стали періодом безпе-
рервного політичного та культурного шоку. Японія вперше в сво-
їй історії опинилася в умовах справжньої свободи слова, друку, 
зборів. Були дозволені всі політичні партії, включно з комуніс-
тичною, профспілки, громадські організації (за винятком націо-
налістичних), були амністовані і звільнені політичні ув’язнені, 
місце яких у в’язницях зайняв верхній і частково середній шар 
військової, політичної та бюрократичної еліти. Дозволялося пу-
блічно критикувати не тільки генералів і міністрів, але й інститут 
імператорської влади і особисто імператора, який, на довершення 
збудованої картини, в своєму радіозверненні до народу публічно 
назвав “помилковою” офіційну концепцію божественного похо-
дження імператорського будинку1.
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У великій кількості стали публікуватись мемуари тих, що по-
каялися та викривали інших, на ходу переглядалася історія остан-
ніх десятиліть. У подальші роки це призвело до того, що в полі-
тичних і соціальних науках Японії, як мінімум, на півтора-два де-
сятиліття встановилося панування авторів марксистської та ліво-
ліберальної орієнтації, що стало природною компенсацією за їх 
вимушене мовчання з початку 30-х років.

Оскільки від відповідальності за військові злочини були звіль-
нені імператор і бюрократія, від відповідальності був звільнений 
і японський народ. Це відповідало як настроям людей, так і впи-
сувалося у рамки 9-ої статті Конституції Японії.

В перші післявоєнні роки під контролем американської окупа-
ційної влади запроваджувався курс на викорінювання головних 
проявів мілітаризму та тенноїзму, на розвінчування міфів про 
“божественне” походження імператора та Японії.

Ці заходи знайшли своє відображення у Потсдамській декла-
рації 1945 року2, у директиві американської окупаційної влади від 
15 грудня 1945 року про відділення синтоїстської релігії від дер-
жави3 та у Конституції Японії 1947 року4.

В Конституції імператору приділяється вісім статей, де монарх 
характеризується як “символ держави та єдності народу”. Треба 
підкреслити, що це положення ще не зустрічалося у конституці-
ях інших держав.

В перші роки післяконституційної реформи це породило у де-
яких політиків та учених ілюзії, щодо того, ніби імператорська 
влада в Японії зникла з того часу, як імператор став зватися “сим-
волом”, і начебто державний устрій Японії, з цієї ж причини, вже 
не є монархією5.

Конституція Японії 1947 року, Потсдамська декларація 
1945 року, директиви хоча й ознаменували собою якісно новий 
етап у розвитку інституту імператорської влади та суспільно-
політичному житті країни, та все ж таки підривали релігійні ко-
ріння державного устрою, з одного боку, а з іншого, ці заходи на-
давали можливість, як і раніше, зображувати імператора духо-
вним головою країни.

Окремо треба підкреслити роль імператора у справі припинен-
ня війни. Імператор ніколи раніше не висловлювався безпосеред-
ньо на нарадах, але на нараді, яка відбулася у присутності імпера-
тора 9–10 серпня 1945 року, він сказав наступне: “Ретельно про-
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аналізувавши нинішню ситуацію, яка склалася у світі, так само 
як і внутрішнє становище нашої країни, – сказав імператор, – я 
дійшов висновку, що продовжувати війну важко. Я не стурбова-
ний тим, що стане зі мною, але хочу, щоб всі мої піддані були 
врятовані”6.

Однак, щодо причетності імператора Сьова до агресії Японії 
проти країн Далекого Сходу й Південно-Східної Азії існують різ-
номанітні точки зору.

Так, на відміну від японських учених (С. Хонзо, М. Хане, 
С. Кітаока, М. Косака), серед західних учених переважає 
думка, що імператор Хірохіто брав активну участь у розробці 
експансіоністської політики (Е. Бер, П. Ветзлер, Г. Паслін, 
Д. Пергаміні).

Історик Г. Бікс, за допомогою аналізу й систематизації закритих 
документальних джерел, перший з західних дослідників дослідив 
біографію імператора Хірохіто та освітив його роль в проведенні 
жорстоких воєнних дій по захопленню Маньчжурії й бомбарду-
ванню Перл-Харбору, участь імператора в розробці військово-
політичної стратегії7.

Не дивлячись на різноманітні позиції з цього приводу, все ж 
таки залишається достовірним те, що саме Хірохіто запропону-
вав армії й флоту припинити опір і здатися на милість переможця. 
Досі невідомо справжню цифру самогубств, які були скоєні у цей 
день у країні й на фронтах японцями, що побажали кров’ю змити 
ганьбу, пов’язану з нездатністю “виконати свій борг перед імпе-
ратором”. Біля воріт імператорського палацу в Токіо військові й 
цивільні особи стрілялися або розрізали собі живіт у ритуально-
му харакірі8.

Необхідно зауважити, що коли завершувалася друга світова ві-
йна, єдиною умовою, яку поставили японські правлячі кола, на-
магаючись домовитись про свою згоду на капітуляцію, було те, 
що переможці збережуть недоторканим імператорський трон та 
особу японського імператора Хірохіто. І це невипадково тому, що 
у збереженні імператорської влади правлячі кола країни вбачали 
тоді головну гарантію утримання свого панування та запобігання 
революційного вибуху в країні.

Про появу серед японського народу настроїв щодо скинення 
імператорської влади свідчили перші виступи японських комуніс-
тів, які повиходили з-за грат та підпілля і опублікували через три 
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місяці після капітуляції країни програму конституційної рефор-
ми, першим пунктом якої була вимога ліквідації імператорської 
влади та передача суверенітету народу в особі демократичного 
однопалатного парламенту9.

Однак в гострій боротьбі, яка розгорнулася по цьому питанню 
в політикумі країни, перемогу одержали поборники монархічно-
го устрою, в особі правлячих консервативних кіл. Вони вияви-
лись сильнішими від їх ще слабких супротивників – прибічників 
ліквідації монархії. Кінець боротьби обумовив той факт, що аме-
риканська окупаційна влада в особі представника штабу генерала 
Макартура вже в перші місяці окупації взяла курс на збереження 
в Японії імператорської влади, як запорука впровадження інтере-
сів правлячих кіл США та спільності боротьби проти революцій-
ного демократичного руху в країні.

Про це свідчив проект нової японської конституції, який був 
підготовлений штабом Макартура та покладений в основу проек-
ту конституції, який було схвалено японським урядом та затвер-
джено парламентською більшістю. Основне політичне значення 
цього проекту складалося не стільки в тому, що він передбачав 
значні зміни у формах державного устрою Японії, скільки в тому, 
що, не дивлячись на всі ці зміни, він зберігав базу колишньої дер-
жавної системи – монархію.

Взявши під захист імператора, окупаційна влада США, також, 
як і правлячі консервативні кола Японії, намагалась забезпечи-
ти стабільність японської державної політики та попередити по-
дальше зростання антифашистських, антимілітаристських рево-
люційних настроїв в країні.

Отже, основу традиціоналізму – імператорську владу – було 
збережено як символ держави.

Треба підкреслити, що текст післявоєнної Конституції був 
складений американськими юристами зі штабу окупаційних 
військ (хоча й з урахуванням думки японських правознавців й по-
літиків). Це обумовило появу, час від часу, в політичних колах 
країни вимог переглянути Конституцію й додати їй “суто націо-
нального” характеру.

Таким чином, післявоєнний устрій держави був продиктова-
ний об’єктивною зовнішньою та внутрішньою необхідністю.

Не дивлячись на той факт, що імператорський трон не було злік-
відовано, американський окупаційний уряд здійснював політику 
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викорінювання головних проявів тенноїзму та розвінчування міфів 
про “божественне” походження імператора Японії та самої країни.

Для здійснення цієї мети було організовано ряд заходів, серед 
яких треба назвати відречення імператора від “божественного” 
походження, демократичну реформу освіти, за якою було скасо-
вано “моральне виховання” в дусі шанування імператора, та при-
йняття нової конституції у 1947 році10.

Післявоєнна конституційна реформа, а також інші реформи 
державної та політичної структури Японії, які було впроваджено 
під тиском міжнародної громадськості та прогресивних сил краї-
ни, істотно змінили вигляд японського державного механізму. 

Згідно нової конституції 1947 року з абсолютної монархії Япо-
нія перетворилася на конституційну монархію, в структурі якої 
прерогативи імператорського будинку виявились досить скороче-
ними, а роль імператора у державних справах стала інакшою, ніж 
була раніше.

Таким чином, конституція відвела імператору роль англійсько-
го монарха – “царювати, а не правити”, у такий спосіб імператор 
уособлював історичну спадкоємність у розвитку держави та не-
порушність його засад.

В окупаційній політиці у відношенні Японії можна відзначи-
ти два періоди:

а) 1945–1947. Під час першого періоду, що тривав два роки, 
здійснювалися основні завдання окупації: знищення військової 
сили Японії, проведення демократичної політики та реформ по 
перебудові соціальних й економічних органів країни.

б) 1947–1952. Під час другого періоду в політиці американ-
ської окупаційної влади визначився поворот до згортання бага-
тьох напрямків демократичної перебудови Японії.

Вже у квітні 1946 року до штабу генерала Макартура надій-
шов таємний наказ від Комітету координації іноземних, військо-
вих та морських справ у Вашингтоні, в якому зазначалось про 
небезпеку укріплення позицій комуністів, у разі встановлення в 
Японії республіки, а також надавались інструкції щодо збережен-
ня імператорської системи: “таємно сприяти популяризації осо-
би імператора не як істоти божественого походження, а як просто 
людини”11.

Все це сприяло тому, що відразу ж після прийняття конституції 
у 1947 р. правлячі кола розгорнули масову ідеологічну кампанію 
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за збереження засад імператорської системи, розглядаючи демо-
кратичні реформи лише як тимчасову зміну, маючи намір відразу 
ж приступити до перевтілення демократичних змін в системі дер-
жавної влади та інтерпретувати їх в дусі довоєнних позицій.

В процесі обмірковування цього питання на засіданні парламен-
ту прем’єр-міністр Сігеру Йосіді заявив, що нове положення про 
“імператора – символ держави та єдності нації” збігається з рані-
ше закріпленим у свідомості японського народу уявленням про те, 
що імператор символізує собою японську державність, та не супе-
речить традиційним засадам монархічного правління в державі як 
“таке, що виникло шляхом формування японської держави”12.

В перші післявоєнні десятиліття в якості одного з ідеологіч-
них феноменів в Японії виступили історичні теорії прихильни-
ків традиційної “філософії історії”, яка була представлена діяча-
ми довоєнної кіотської школи. Падіння ідеологічної доктрини, в 
результаті поразки у війні японського мілітаризму, обґрунтуван-
ню якої вони присвятили свої наукові праці, спростовувало побу-
довану ними ж картину історичного розвитку, було сприйнято як 
прояв недоведеності напрямку історичного руху, ілюзорності іс-
торичних прогнозів13.

З весни 1946 року розпочалась діяльність по відновленню пре-
стижу імператора та пристосування його до нової ролі в нових об-
ставинах, яка запроваджувалась урядом. Відомий американський 
журналіст Марк Гейн, після того як він став свідком масової іс-
терії під час першої зустрічі імператора Хірохіто зі звичайними 
японцями 26 березня 1946 року, зазначив, що “це був надзвичай-
ний день, бо я своїми очима спостерігав політичну реставрацію 
в дії. Суть існування імператора як божества було ліквідовано в 
день капітуляції. Нині група мудрих, проникливих людей, які ото-
чували імператора, склали новий міф – міф про демократичного 
монарха, який піклується про свій народ…”14

Головним напрямком відродження тенноїзму в перші повоєнні 
часи був рух за відновлення синтоїзму в якості державної релігії.

Оскільки синтоїзм завжди ставив наголос не на догматичний, 
а на ритуальний аспект, то збереження після поразки у війні ба-
гатьох звичаїв синтоїзму, які слугували розповсюдженню в наро-
ді культу імператора та мілітаристських шовіністських настро-
їв, розглядалось синтоїстськими діячами, як безумовна гарантія 
успішного втілення відродження політичної ролі синтоїзму.
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В документі, який був підготований Синтоїстським коміте-
том публікацій для 9-го Міжнародного конгресу історії релігій 
1958 року, зречення імператора від “божественного” походжен-
ня розцінювалось лише як зміна зовнішнього засобу, яке не тор-
калось духовних засад синтоїзму, оскільки не відбулося великих 
змін у містичних звичаях імператорського палацу та храмового 
синто.

З цього приводу треба підкреслити, що однією з визначних 
особливостей синтоїзму є те, що форми синтоїстської віри необ-
межені догматами та священними настановами і репродукують-
ся засобами традиційних ритуалів, тому і рани, які були нанесені 
цією зміною, не є глибокими до того часу, поки не відбудеться ве-
ликих змін у здійсненні релігійних ритуалів.

Отже, оскільки імператор, який формально виступав як при-
ватна особа, фактично продовжував здійснювати ритуальні звичаї 
як першосвященник національної релігії Японії, після його зре-
чення від “божественного” походження все ж таки залишався хо-
ронителем та символом традиційної духовної культури.

Разом з тим, після завершення окупації Японії у 1952 році, ім-
ператор став прилюдно виступати як символ незалежної Японії. 
Кульмінацією зусиль у даному напрямку став “перший бум імпе-
раторської родини”, який почався церемонією повноліття та всту-
пу до сану спадкоємного принца Акіхіто у 1952 році, коли синто-
їстському звичаю було надано офіційний статус. З цього моменту 
молодий кронпринц повинен був виступати символом відроджен-
ня Японії.

“Символічна” монархія, використовуючи цей бум, стала зно-
ву завойовувати соціальну опору населення. В результаті чого 
було майже подолано кризу імператорської системи, яка виникла 
в перші післявоєнні роки15.

Письменник С. Міура відзначав, що “які б недоліки Кон-
ституція японської держави не мала, але в частині символічної 
монархії в ній все гаразд. Втратити цю саму монархію було б 
неправильно”16.

Головним напрямком діяльності керуючих кіл щодо реаніма-
ції культу імператора був ідеологічний вплив на свідомість насе-
лення.

Особлива увага приділялась відновлюванню ролі тра-
диційних культурних цінностей, реформам у сфері освіти, 
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створюванню необхідної суспільної думки за допомогою засо-
бів масової інформації.

У зв’язку з укладенням японо-американського “договору без-
пеки”, який відзначив завершення окупації держави, частіше ста-
ло підійматись питання щодо відродження націоналізму. Після 
того, як було скасовано обмеження, яке було накладено окупацій-
ною владою, пожвавлення традиційної японської культури та го-
стре посилення уваги до класичних форм національної культури 
було використано владою для пробудження націоналістичних на-
строїв серед населення.

В результаті проведених нами досліджень, характер імпера-
торської влади в Японії в окупаційний період можна визначити як 
процес форсованої зміни політичних, економічних та соціальних 
структур, ідеології, етики і способу життя, що відбувалися в ній у 
напрямку часткової або повної відмови від традиційних, суто на-
ціональних цінностей і ухвалення (також часткового або повного) 
цінностей, пануючих в іншій країні – США. Тобто вважалось, що 
американська система політичних, економічних і соціальних ін-
ститутів, система цінностей, спосіб життя тощо є універсальними 
і рівноприйнятними для всіх країн світу, зокрема і для Японії.

Американською окупаційною владою здійснювався пошук гнуч-
кіших і більш дієвих форм подолання національних особливостей, 
тому що досвід форсованої американізації в Японії після 1945 року 
наочно показав як її сильні, так і слабкі сторони, зокрема нездат-
ність до кінця зруйнувати вкорінене в традиційне суспільство і на-
віть виникнення з часом необхідності її часткового зживання.

Післявоєнний розвиток інституту імператорської влади Японії 
свідчить про значні адаптаційні можливості японського суспіль-
ства, його здатності відносно швидко пристосовуватися до нових 
суспільних відносин, де слід зазначити, що при здійсненні пере-
творень, що демократизують, американська адміністрація визна-
чила об’єктивні потреби японського суспільства й вибрала таку 
методику, що забезпечила сприятливу реакцію японського сус-
пільства.
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МОВА У РОЛІ ІНДИКАТОРА КУЛЬТУРНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ 
ЕТНОСУ (НА ПРИКЛАДІ ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ)

Шаглі Г. І.

Мова є творчим продуктом етносу. Вона виступає індикатором 
його життя та інтелектуальної орієнтації в предметному світі. Ет-
нолінгвістичні дослідження ґрунтуються передусім на антропо-
центричній оснoвi розуміння мовних явищ, отже, передбачають, 
у свою чергу, антропоцентричну парадигму їхнього опису. Та чи 
інша мова концентрує в coбi безкінечне i невичерпне ціле духо-
вних устремлінь того або iншогo етносу. Якщо виходити з по-
стулату Гумбольдта, що “людина думає, почуває й живе тільки в 
мові” [Гумбольдт 1985], то в словах i ширше – в мовній системі – 
бачимо наслідки великої праці людського духу, тим самим наці-
ональну мову сприймаємо як колективний витвір духовної енер-
гії народу. З другого боку, мовний феномен споконвіку служить 
носієві засобом інтелектуального членування світy (природи), на 
що вказував ще Е. Ceпір. Тобто сама мова окреслює своєму носі-
єві напрямки світосприйняття, про що свідчить хоч би традицій-
не дискурсивне її вживання – через фольклорні тексти замовлянь, 
вірувань, оповідей-міфів (у формі казки,. переказу, легенди, анек-
доту), вербальних фрагментів весільних та інших обрядів, риту-
альних дійств тощо. Особливе дійство серед подібних дискурс-
них одиниць належить сентенційним і орнаментальним народ-
ним висловленням-пареміям як вищому прояву народного духу, 
глибин його філософії, етики та естетики.

Дискурсивне вживання мови підтримує систему етнокуль-
турних цінностей, зв’язок поколінь, живить народну пам’ять, 
стимулює розвиток національного дискурсу у вcix напрям-
ках його становления й поступу. Є слова, що описово розгор-
тають цілі народні дійства чи обрядові дії. Скажімо, за словом 
весілля (düğün) споконвіку стоїть багатосюжетний ритуал по-
брання молодих, що включає сватання (söz alma, söz kesme) як 
окремий старовинний обряд засилання сватів, отримання зго-
ди родичів нареченої на шлюб, якщо дослівно, то взяття сло-
ва, що цю дівчину віддадуть заміж за конкретного парубка. На-
речена після одруження приходить в будинок свого майбутньо-
го чоловіка. Ранком, в четвер, відбувається святкова церемонія 
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перевозу нареченої в будинок нареченого (hak alma günü), в якій 
беруть участь запрошені на весілля люди.

Загальновизнано, що мова є вагомою часткою етнокультури. 
I хай вона сама проходить через канали культури, чи, навпаки, 
культура проходить через мовні канали, одне зрозуміло: звичаї 
впливають на комунікативну систему етносу, а культурні цін-
ності й вірування частково створюють етномовну реальність 
[Хаймс Делл Х. 1975]. У свою чергу, “мова, – за Е. Ceпіром – 
є вказівкою на розуміння культури”, а “лексика – надзвичайно 
чутливим показником культури народу”. Тим самим мова, так 
чи інакше, відбиває етнокультурні, народно-психологічні й мі-
фологічні уявлення та переживання. Усе це входить у коло етно-
лінгвістичних досліджень, тому предмет етнолінгвістики вклю-
чає, передусім, співвідношення національної мови й культури 
через взаємодію власне мовних, етнокультурних та етнопсихо-
логічних чинників i з огляду на роль останніх у функціонуванні 
й еволюції даної мови. Інакше кажучи, етнолінгвістичний аспект 
наукових студій передбачає вивчення наслідків впливу на мовну 
структуру міфології, психології, звичаїв, побуту, вірувань, обря-
дів, загальної культури й менталітету етносу. Передусім це сто-
сується теорії номінацій, корпусу окремих шарів лексики, теоpiї 
значення, народної фразеології, пареміології, хоч зовсім не озна-
чає, що елементи архаїчної свідомості етносу не можуть не по-
значатися, тим чи іншим способом, скажімо, на особливостях 
фонетики або граматики, а то й на будь-якій іншій галузі мовоз-
навства.

Разом з тим, визначати етнолінгвістику тільки як дисципліну, 
об’єктом якої є мова в її відношенні до культури, було б, принай-
мні, необачно. Це радше комплексна наука, предметом вивчення 
якої є “ план змісту” монокультури, народної психології та міфо-
логії, що втілюється в різних формах – у слові, предметі, обряді, 
тому чи іншому зображенні тощо. Тобто, це погранична науко-
ва галузь, що стоїть на суміжжі власне лінгвістики, етнографії, 
фольклористики, культурології, соціології і сьогодні переживає 
друге народження. 

Як вважає М. Толстой, цей погляд на етнолінгвістику може 
бути продуктивним, бо завжди важливим є суміжжя між частко-
вими дисциплінами, їхня взаємодія, часто спільна методологічна 
платформа [Толстой 1983].
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Антропоцентризм світосприймання передбачає, передусім, 
особистість як одиницю свідомості. Індивід можна розглядати як 
одну свідомість, або свідомість одного, і, разом з тим, як канал 
усвідомлення людиною свого часу, тобто оточення, в якому вона 
живе. Цим оточенням є, звичайно, етнос, колективна свідомість. 
Відбуваються складні процеси формування особистісного та ет-
нічного “я”. На мовній структурі це позначається тим, що відбу-
вається чітке протиставлення суб’єкта дії її об’єктові, або того, 
що діє на щось, тому, що зазнає дії чогось.

Етногенез, або становлення етнічного ”я” у всесвітньому кон-
тексті, є також складним внутрішнім процесом особистісних сто-
сунків (взаємодії особистих “я”) на основі спільності життя в ро-
дині, на певній території, з певним життєвим укладом і поступово-
го усвідомлення спільної долі – історичної, релігійної, соціально-
економічної, культурної. Цей процес мова пронизує наскрізною 
зв’язною ланкою, оскільки вона в замкненій продуктивній систе-
мі символів нагромаджує і фіксує досвід етносу.

Якщо нервово-психічний стан, або поведінкову ознаку етніч-
ної спільноти формують ландшафтні, геополітичні, господарсько-
побутові умови, то її мова виступає основним засобом самовира-
ження етносу, одним з провідних індикаторів культурного посту-
пу. Тим самим образ етносу формує не лише універсальна систе-
ма знань про нього, але і його мова як “об’єднана духовна енер-
гія народу” [Гумбольдт 1985], бо в ній постає сама дійсність, 
сприйнята і позначена її творцем з огляду на його культурно-
національний світогляд. Скажімо, загальнолюдські предметні асо-
ціації типу місяць (ay) – ніч (gece), сонце (güneş) – день (gün), чер-
воне (kırmızı) – кров (kan). В турецькому світосприйнятті існують 
ще й такі асоціативні паралелі: сонце – джерело здоров’я, прав-
да, істина, світле [Хайреттін Парлакйилдиз 2005]. Про це свід-
чать турецькі прислів’я: Güneşi, girmeyen eve doktor girer – сон-
це – це джерело людського здоров’я, тому там, куди приходить 
сонце, хвороб немає, люди, які не хворіють, не відчувають потре-
би у лікарі. Güneş balçıkla sıvanmaz – сонце не замастиш глиною, 
правду неможливо сховати, якщо навіть сьогодні сховаєш, вона 
завтра з’явиться [Хайреттін Парлакйилдиз 2005].

Різноманітність людських мов свідчить про багатство реально-
го світу й розмаїття пізнаваного, що збуджує мислительну й мовну 
фантазію того чи іншого народу [Гумбольдт 1985]. Кожного з них 
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формує “спільний ритм”, передусім власні реакції на “своє” і “не-
своє” (“чуже”). Невипадково поняття “свого” (“рідного”, “близько-
го”) і “чужого” (“нерідного”, “незвичного”) часто виступають вну-
трішньою формою паремій. Наприклад: “Elin türlü tamından bizim 
tarhanamız yeğdir” – свій сухар набагато кращий за чужі пироги 
[Хайреттін Парлакйилдиз 2005]. У свідомості турка “чуже” – це те, 
чого не вистачить, на нього можна не покладати свої надії, воно, як 
правило, недосяжне (Elin ağzı torba değil ki çekip büzesin – на чу-
жий коровай рота не роззявляй). Той, хто використовує гроші, то-
вар, уповноваження іншого, стає сильнішим, але сила його довго 
не триває, вона за досить короткий час зникає (Eğreti ata binen tez 
iner – хто сідає на чужого коня, швидко з нього злазить) [Хайреттін 
Парлакйилдиз 2005]. Рідне завжди ближче, ніж чуже. Мати і бать-
ко, хочуть вони того чи ні, але всерівно роблять різницю між рід-
ною дитиною і чужою (Üvey öz olmaz, kemha bez almaz). Але, в той 
же час, у свідомості людей панує така думка: не чини погано чужій 
дитині, думаючи, що власна одного дня може стати сиротою, а та-
кож, якщо ти не хочеш, щоб тоді, коли твоя власна донька стане на-
реченою, не зіткнулася з труднощами, чини добре по відношенню 
до чужої молодої (Üveye etme özünde bulursun, geline etme kızında 
bulursun) [Хайреттін Парлакйилдиз 2005].

Опозиція “свій” / “чужий” належить до загальнолюдських мо-
ральних механізмів вибору між ознаками категорій добра і зла. 
Проте загальнолюдська система цінностей, так чи інакше, жи-
виться через етнічне коріння – національними смаками, тради-
ційними природними зв’язками етносу, його психологічними ха-
рактеристиками та ін. Передусім, це відбивається в лексичній ет-
носимволіці.

Як етнокультурна ознака, оцінка виступає виявом активного 
ставлення до навколишнього світу. Індивідуальні (часткові) емо-
ції переростають у колективну (загально-мовну) експресію, що 
характеризується різною шкалою оцінювання – нульовою, по-
зитивною, негативною, негативно-позитивною. Нашарування 
національно-культурних цінностей приводить до нашарування 
символічних рівнів менталітету, а в мові – до полісемії символі-
зованих одиниць, лексичної синонімії, лексичної та синтаксичної 
варіантності, до розбудови синтаксису символів.

Мова реагує на будь-яке переосмислення об’єктивних речей та 
імен її носієм і відтворює результати пізнання в слові, словоспо-
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лученні, сталому мовному звороті. Тим самим, вона виступає ін-
дикатором життя етносу, його інтелектуальної орієнтації в пред-
метному світі.

За образним висловом Е. Сепіра, культура – це те, що робить і 
про що думає дане суспільство, а мова – те, як воно думає. Тому 
вона є колективним мистецтвом вираження, сумою великої кіль-
кості індивідуальних інтуїцій, кожна з яких породжена процеса-
ми сприйняття реального світу або спричинена впливами його на 
особистість, що неодмінно позначається на її стані, духовності, 
поведінці. Якщо культура як система свідомості пов’язана і з осо-
бистістю, і з етнічною спільністю, то мова, як досконала систе-
ма символізації колективного досвіду, є своєрідною символічною 
зв’язковою ланкою до розуміння етнокультури.

Як прояви етики стосунків народні звичаї та обряди являють 
собою етнокультурні контексти, де поряд з акціональним (власне 
обрядовим, дієвим), реальним (предметним), персональним (ви-
конавчим), локативним (просторово орієнтованим), темпораль-
ним (часовим залежно від пори року, доби), музичним, зображаль-
ним (символічним) кодами значне місце відводиться вербальному 
(словесному) супроводу, що будується за законами фольклорно-
го дискурсу. Саме в таких контекстах розкриваються питомо са-
кральні значення слів і виразів, наприклад: вербальні семантичні 
коди весільних обрядів: наречений (güvey), наречена (gelin), жін-
ка з сім’ї молодого, яка обирає наречену (görücü), головний сват 
(düğün başı), наречена, на яку одягнули хустину (yavuklu), друж-
ка, кум або хресний батько (sağdıç), жінки, які приїжджають за 
нареченою з будинку молодого, щоб її забрати (hakçı) та ін. – як 
назви дійових осіб обряду. Наречений за подарунок отримує пра-
во подивитись на обличчя нареченої (yüz görümlüğü), церемонія 
відправлення нареченого зі свого будинку (güvey salma), батько й 
мати нареченого влаштовують збір грошей (düğünlük) та ін. – як 
найменування аксіональних елементів обряду; хустина, яку да-
рують при заручинах чоловіку з боку нареченої (yemeni), вишита 
хустина, яку дарують при заручинах кому-небудь із представни-
ків нареченого (çevre), тоненьке покривало, яким жінки закрива-
ють обличчя (yaşmak) та ін. – як назви реалій обряду.

Вербальні семантичні коди обрядів народження дити-
ни: пригощання, яке влаштовують після народження хлопчи-
ка (oğlan halvası), обряди, які оберігають матір і дитину після 
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народження (küçük kırk, büyük kırk), церемонія у зв’язку з появою 
першого зуба (diş hediği), якщо маленькі діти довго не ходять про-
водять відповідну церемонію (köstek kesme), свято люльки (beşik 
düğünü), ритуальне обрізання хлопчиків (sünnet düğünü), день об-
різання (kesilme günü), візит, який здійснює кювре зі своїми роди-
чами до сім’ї хлопчика через тиждень після церемонії обрізання 
(yatak kaldırmaya) та ін. – як найменування акcіональних елемен-
тів обряду; вода, якою обприскують люльку (kırklı su), золотий 
або срібний оберіг дитини (maşallah), хустина з тоненької ткани-
ни з квітковим орнаментом, яку дарують дитині при появі першо-
го зуба (yazma), спеціальний одяг для сюннета (sünnet çocukluğu), 
особлива корона, яку одягають на голову хлопчика (taç) та ін. – як 
назви реалій обряду; злий дух (Аlkara), повивальна бабка (eğe), 
одна із головних людей на святі обрізання (küvre), людина, яка за-
прошує гостей (чоловіків) на кавову церемонію, присвячену сюн-
нету (kahveci), чоловік, який здійснює обрізання (sünnetçi) та ін. – 
як назви дійових осіб обряду [Серебрякова 1979].

Ключові моральні ознаки в системі народної культури, як пра-
вило, корелюються, вступаючи в бінарні опозиції на зразок до-
бро / зло (лихо), правда / неправда (кривда) тощо. В обрядах, що 
виконуються в переломну, рубіжну пору життя людини, опозиції 
набувають, як правило, сакрального характеру (добрі духи при-
носять щастя, а злі (нечисті) – нещастя; будь щирим у своїх по-
мислах та вчинках, – і будеш щасливим, і Бог допоможе (Allah 
doğrunun yardımcısıdır – Аллах допомагає добрій справі; Kör 
Allah’a nasıl bakarsa, Allah da köre öyle bakar – як сліпий дивить-
ся на Аллаха, так і Аллах дивиться на сліпого), а нещирість при-
зведе до біди (Helâl malın şeytan yarısını alır, haram malı sahibiyle 
beraber götürür – з чесно заробленого чорт лише половину заби-
рає, а зароблене нечистим шляхом забирає все разом з господа-
рем). Бінарні опозиції “морального” характеру накладаються в 
свою чергу на протиставлення типу правий / лівий, чоловічий / 
жіночий (Bir adamın karısı o adamın yarısı – дружина чоловіка є 
його половиною) та ін.

В слові, і особливо в іменах, – культурне багатство народу, на-
громаджуване впродовж століть. Саме культурні тексти (зокрема 
й обрядово-ритуальні) свідчать про багаторівневість їхніх знако-
вих структур, а отже й про смислову глибину народного дискурсу 
як невід’ємної властивості мови культури. Культурна (символіч-
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на) семантика слова – лише відбиття символізації самого предме-
та, його концепту, образу.

Магія реалії породжує магію її імені або слова, яке несе смис-
ловий заряд якоїсь ідеї, тобто більш-менш яскравого образу, за-
кріпленого за словом у свідомості носіїв мови. Ім’я – категорія 
динамічна, воно весь час у русі, звідкись походить і кудись іде.

Якщо жінка давно бажала мати дитину, і ось вона нарешті на-
роджується, то хлопчика називають Мурат (бажання), а дівчин-
ку – Мурадійе або Фатіма (донька пророка Мухаммеда).

Вважають також, що душевні якості можуть передаватись че-
рез магію імені, і тому називають інколи своїх дітей іменами лю-
дей, яких поважають і шанують, це можуть бути імена дідуся або 
бабусі. Якщо хочуть, щоб майбутній син став лікарем або інжене-
ром, дають йому ім’я знайомого, який володіє цією професією.

Новонародженому також можуть дати парне ім’я (çift ad). Таке 
ім’я обирають з різних причин: якщо в сім’ї кожна із споріднених 
ліній батька і матері наполягає на вибраному ними імені; парне 
ім’я складають для дитини із імені одного найулюбленішого по-
мерлого родича і вибраного сім’єю імені; беруть два імені пращу-
рів батьків новонародженого і створюють для нього парне ім’я.

Магія імен, що має схожість зі словесно-заклинальною вер-
бальною магією, призначена для забезпечення благополуччя ди-
тини, як захист її від зла і успішної боротьби з життєвими нега-
раздами.

Звичай давати перераховані імена розповсюджений у багатьох 
тюркських народів: тих, які піддалися впливу ісламу, і які не від-
чули його.

Слово збуджує уяву, вселяє вірування. Саме поняття “магія 
слова” свідчить про віру людини в цілющу силу слова, яка поро-
дила, наприклад, замовляння (примовляння, примовки, заклинан-
ня, закляття), або усталені словесні формули, що звичайно супро-
воджуються відповідними діями і мають нібито магічний вплив. 
Бувають закляття на хвороби, на кровотечу, на хворі зуби. Закли-
нали на навернення парубка, на любов до дівчини, на дівочу кра-
су. Були закляття й на сили природи, – щоб не було морозу, щоб 
сонце світило, щоб дощ пішов. Грізними сприймалися закляття 
батьків на дітей, бо такі прокльони звичайно сповнювалися, так, 
наприклад, коли в сім’ї постійно помирають діти, то новій ново-
народженій дитині давали подвійне ім’я, поєднуючи два імені вже 
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померлих дітей, при цьому промовляли: “Якщо ті діти померли, 
то нехай Аллах дасть життя хоча б одній цій новонародженій ди-
тині” [Серебрякова 1979]. Деякі закляття переростали в обряди.

Звідси, скажімо, в пареміях видима різноманітність значень 
компонентів так природно зливається в єдине символізоване зна-
чення всього вислову. Фрагмент буття предметного світу віддзер-
калює в етнічній свідомості, потрапляє в аналогічний кругообіг 
могутності пізнання, внутрішньо аналогійних постійних зв’язків 
і стає життєвим символом-алегорією, що ґрунтується вже на ху-
дожній експресії смислової перехідності [Жайворонок 2001]. Зо-
внішні асоціації реального буття стають для етносу внутрішньою 
звичаєвою сутністю. Наприклад, асоціативний зв’язок “дерево-
людина” зрозумілий з аналогії функцій або ознак (дерево росте 
(стоїть) – людина росте (стоїть); дерево гнеться – людина схиля-
ється; дерево починає руйнуватись з середини – людина псується 
з середини (змінюючи свою точку зору або погляди); дерево тяг-
неться догори – людина намагається досягнути успіхів у своєму 
житті; дерево гнеться, поки воно молоде – людина, як правило, 
вчиться, поки вона молода. Зазначені аналогії лягли в основу ви-
словів: “Ağacı içinden kurt yer” – дерево з середини їсть черв’як 
або “Ağacı kurt insanı dert yer” – дерево їсть черв’як, а людину – 
горе, а також – людину з середини роз’їдають сумніви; “Ağaç ne 
kadar uzasa göğe ermez” – як би дерево не тягнулось, до неба не 
дістане; “Аğaç yaş iken eğilir” – дерево гнеться, поки воно моло-
де і людину треба навчати, поки вона ще молода. Асоціативний 
зв’язок предметів (“дерево – людина”) увиразнюється аналогією 
їхніх функціональних ознак (“похилений – молодий”), порівнян-
ня яких стає основою динамічного образу-символу [Хайреттін 
Парлакйилдиз 2005].

Паремії є яскравим прикладом накладання зовнішнього поряд-
ку речей на внутрішній (духовний) порядок (життєві правила, по-
літ думки, моральний етнокодекс, етнопсихічну еволюцію, при-
значення душі, ментальну поведінку). Народні афоризми є яскра-
вою ілюстрацією конвенціональних або універсальних асоціа-
тивних міжпредметних зв’язків, тобто постійної суміжності, що 
виводиться на певній зримій чи природній основі, або регуляр-
них внутрішніх зв’язків між символами і реальними предметами. 
Тому в пареміях усе значуще, пов’язане одне з одним, входить в 
певні асоціативні ряди, які співвідносяться як щодо положення, 
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так і щодо значення. Більше того, можна твердити про символіч-
ну лінію (можливо, ланцюг) асоціативного ряду, що базується на 
етносимволіці як такій. Скажімо, лексема земля (як ґрунт) у свідо-
мості турка асоціюється з постійними характерологічними озна-
ками родюча, багата, добра, плодюча, плідна (на означення зем-
лі, що добре родить). Звідси вислови: “Bir avuç altının olmaktansa 
bir avuç toprağın olsun” – не май жмені золота, а май жменю землі; 
“Düştünse toprağa sarıl” – якщо впав, хапайся за землю, тобто ниж-
че землі, ти вже не впадеш, і в скрутному становищі земля завжди 
допоможе, отже – тримайся за неї.

Персоніфікація землі є відгомоном її обожнювання (підтвер-
дженням цього є клятьба святою землею і звичай їсти її при цьо-
му). Споконвіку людина сприймає землю такою, яка їй або щось 
дає, або в неї щось чи когось забирає. Зрештою, забирає до себе 
і її саму.

Опозиція давати / брати передбачає, з одного боку, асоціатив-
ний ряд персоналізованих дій родити – годувати – віддавати – 
повертати, а з другого – символізує дію забирати (тобто при-
ймати до себе, в себе): “Çamur olmazsa hamur olmaz” – якщо не 
буде болота, не буде тіста; “Gök ağlamayınca, yer gülmez” – небо 
не заплаче, земля не засміється, тобто, якщо не піде дощ, відпо-
відно земля не зможе дати гарний урожай, а якщо не буде вро-
жаю, то не буде добробуту у людей. Як бачимо, лексема земля 
вступає в асоціативні ряди земля – життя – добробут (землею 
усі живемо).

Приклади з лексемою земля, які вибудовують відповідну сим-
волічну лінію, свідчать, що символіка спрямована на духовне 
(внутрішнє, метафізичне) переосмислення предмета, на встанов-
лення вторинного (етномікроскопічного) порядку речей. Інак-
ше кажучи, сталі народні вислови демонструють перетворення 
об’єктивної (макрокосмічної) модальності ключової одиниці та 
пов’язаних з нею інших одиниць на суб’єктивну (мікрокосмічну) 
їхню модальність. Отже, “спільний ритм” етносу, про що йшло-
ся вище, перетворює не лише речі, але й слова, що є їхніми зна-
ками.

Символічний порядок речей як корекція у плані значення між 
матеріальним і духовним світом, між світом видимим і невиди-
мим, передбачає символізовані форми вираження. Зокрема, в га-
лузі “обрядового” й фольклорного словотвору є словоскладання, 
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наприклад: duvak günü або duvak görme (обряд, коли з нареченої 
знімають покривало перед всіма родичами та гостями наречено-
го); beşik kertmesi (сім’ї, які пов’язані родинними або товариськи-
ми зв’язками, бажаючи закріпити свої відносини, влаштовували 
змову і заручини ще зовсім маленьким своїм дітям, щоб в майбут-
ньому одружити їх); saç kesme або zülüf kesme (обряд обрізання 
локону: у нареченої свекруха зрізає дві прядини локону з обох бо-
ків від лоба, потім нареченій зав’язують рот тоненьким покрива-
лом, яким жінки прикривають обличчя).

Обов’язковим обрядовим атрибутом у традиційній турецькій 
культурі було покривало (yaşmak або duvak). Покривало дуже 
часто зустрічається у весільному обряді.

Давніми є й асоціативні аналогії, пов’язані з поняттям чисто-
ти. Воно збігалося з усвідомленням новизни, світла. Сонце щодня 
народжується, отже щодень нове – чисте й світле (святе). Воно 
купається у воді (дощі), осушується свіжим повітрям (вітром). 
Сонцю поклонялися як божеству, яке не може бути оскверне-
ним (Güneş balçıkla sıvanmaz – сонце глиною не замастиш). Тому 
сонце, вода й повітря очищають, оновлюють людину та природу 
(Gök ağlamayınca, yer gülmez – небо не заплаче, земля не засмієть-
ся: від дощу залежить все живе на землі). Усе ж, що перебуває в 
тіні, в темних брудних місцях (наприклад, в болоті, багні) – це зла 
бісівська, диявольська сила. Вона оживає, коли заходить (умирає) 
сонце, тому уособлює все темне, нечисте, недобре, неживе і може 
накликати нещастя, отже це нечисть, яка все опоганює, оскверняє 
(Şeytanın dostluğu, darağacına kadardır – дружба з нечистою дове-
де до шибениці; Şeytanla kabak ekenin, kabak başına patlar – люди-
на, яка водиться з нечистою силою, в решті решт, зустрінеться з 
бідою; Acele işe şeytan karışır – у поспішному ділі замішана бісів-
ська сила) [Хайреттін Парлакйилдиз 2005].

Народні приповідки – це передусім символічні текстотвірні 
одиниці, в яких нарощування змісту відбувається через стандар-
тизацію форми. Невипадково характерними структурними озна-
ками народного дискурсивного мовлення – є зіставлення, проти-
ставлення, паралелізм, повтор, порівняння. Для ілюстрації цьо-
го можна навести типові моделі приповідкових дискурсних оди-
ниць: одна..., інша... (Avrat var ev yapar, avrat var ev yıkar – одна 
жінка будинок створює, інша руйнує); чи..., чи... (Ha hoca Ali, ha 
Ali hoca – чи ходжа Алі, чи Алі ходжа); не...не... (Adam adama 
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yük değil, can gövdeye mülk değil – людина людині не вантаж, 
душа тілові не власність); мені..., тобі... (Ada bana, adayım sana – 
рука руку миє); ...багато, ...мало (Adadığı çok, verdiği yok – обі-
цяє багато, дає мало); кому..., а кому... (Kimine hay hay, kimine vay 
vay – кому “ох ох”, а кому “вай вай”); краще..., ніж... (Yoldan kal, 
yoldaştan kalma – краще втратити дорогу, ніж супутника); не так, 
як..., а так, як... (Kulun dediği olmaz, Allahın dediği olur – буде не 
так, як скаже людина, а так, як скаже Аллах); не..., а... (Mal canı 
kazanmaz, can malı kazanır – не багатство життя наживає, а жит-
тя наживає багатство). Якщо наведені вище моделі об’єднуються 
семантикою “вибору” (протиставлення), то наступний ряд харак-
теризується зіставним взаємовідношенням атрибутивних або ад-
вербіальних ознак, виражених частіше дейктичними символізо-
ваними одиницями: чий..., того... (Kimin arabasına binerse, onun 
türküsünü çağırır – в чий візок сідає, того й пісню співає); хто..., 
той... (Komşunun boncuğunu çalan gece takınır – хто вкрав у сусіда 
намисто, той одягає його вночі, Körle yatan şaşı kalkar – хто ляже 
зі сліпим, той встане косооким, Kötü söyleyen, iyi işitmez – хто 
говорить погане, той доброго не почує, Kumarda kaybeden aşkta 
kazanır – хто програє в карти, той виграє в коханні); як..., так... 
(Kör Allah’a nasıl bakarsa, Allah da köre öyle bakar – як сліпий ди-
виться на Аллаха, так Аллах дивиться на сліпого, Nasıl çalarlarsa, 
öyle oynar – як грають, так і танцюють); що..., те... (Ne doğrarsan 
aşına, o çıkar karşına (kaşığına) – що собі в їжу накришиш, те й 
з’їси, Ne ekersen, onu biçersin – що посієш, те й пожнеш).

Речовинний світ, як відомо, сприймається через його розумін-
ня етносом і через відтворення його у рідному слові, тому ім’я речі 
часто свідчить про її постання або призначення. Сприймаючи річ 
передусім як щось фізичне, людина одухотворює її, а через одухот-
ворення речей одухотворює й себе. По суті, вона творить себе серед 
речей об’єктивного світу, суб’єктивуючи їх через підпорядкування 
власним потребам спочатку заради виживання, а потім і культурно-
го самовдосконалення. У пору міфічної свідомості людина вбачає в 
речах лише сакральне, потім, з розвитком свідомості, поступово їх 
“інструменталізує”, а згодом “інформатизує”. Тим самим, речі – це 
перші творіння людини, як і їхні імена. Бо для людини, за висловом 
О. Ф. Лосєва, сутністю “є ім’я, слово, і весь світ, всесвіт є ім’я, сло-
во, або імена, слова. Усе буття є то більш мертві, то більш живі сло-
ва”. Оскільки все, що стосується окремої людини, узагальнюється 
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передусім людською спільнотою, яка називається етносом, то сло-
ва (а вони можуть бути представлені лише тією чи іншою мовою) є 
етнічними символами буттєвої сутності. Природа імені – магічна. 
Отже, вічно пізнаваний предметний світ – завжди об’єктивна сут-
ність, а його образ в мові етносу на будь-який момент її розвитку 
залишається сутністю суб’єктивною. Інакше кажучи, мова етносу 
формує образ реального світу, яким його бачать її носії, тобто мов-
не вираження об’єднує образ і саму дійсність, тому рідна мова від-
криває з дитинства цю дійсність передусім у слові, імені.

Звичайно, процес пізнання об’єктивного (реального) світу – це 
складне переплетіння етно- і лінгвогностичних елементів осмис-
лення його образу. Світосприйняття людини – це глибинний про-
цес поєднання зовнішнього з внутрішнім світом, що дає їй уяв-
лення про кольорову гаму загальної “картини світу”. Тому етно-
софія ознаки за кольором, естетика поєднання або зіставлення ко-
льорів неодмінно переростають у лінгвоментальність імені тієї чи 
іншої барви, наприклад, протиставлення або порівняння чорного 
та білого кольорів завжди у свідомості людей викликає почуття, 
відповідно, поганого або злого, темного або світлого, незрозумі-
лого або зрозумілого, неприємного або приємного. Ak baldır, kara 
baldır, petekte belli olur (в сотах буде видно який вийшов мед – бі-
лий чи чорний) – якщо будемо добре працювати, то і хороший 
буде результат, а якщо ні, то відповідно незадовільний; в кінці 
буде зрозуміло: буде мед смачний чи несмачний. Ak akçe kara gün 
içindir (білі гроші для чорного дня) – в нормальні щасливі дні ми 
заробляємо гроші і невірно витрачати їх раптово за один день, 
тому що може прийти час, коли в нас не буде сили і можливос-
ті заробити грошей, і в ці, так звані, чорні дні, раніше зароблені 
нами гроші стануть помічниками, вони допоможуть нам з легкіс-
тю пережити ці погані дні [Хайреттін Парлакйилдиз 2005].

Інакше кажучи, предметна символізована сутність через 
фізико-фізіолого-психологічний факт слова перетворюється на 
значеннєву сторону сутності. Слово при цьому виступає не лише 
фізикою чи фізіологією звуку, а й його феноменологією та соціо-
логією.

Паремійні висловлення є типовими зразками символізованих 
синтаксичних структур. Якщо говорити про те, що мовні вира-
зи, які практично функціонують у спільному мовному середови-
щі, мають як лінгвістичне, так і соціально-культурне значення, 



157

то паремії через свою лінгвоментальну природу нівелюють пер-
ше й максимально увиразнюють друге. Їхні формальні моделі-
символи служать лише лінгвістичними сигналами для соціально-
культурної семантики. Проблема їхньої структури полягає в ти-
повості форми, у характері розташування й дистрибуції мовних 
одиниць. Значення висловлень цього типу тісно пов’язується з їх-
німи формальними моделями як символами. Тобто паремії стро-
го структуровані, часто на основі бінарних опозицій або зістав-
них культурних концептів. Про їх синтаксис можна говорити як 
про формально-настановчу символічну структуралізацію в руслі 
лінгвоментальної комунікації. Як зазначав Е. Сепір, “звичаї, які 
контролюються світською (людською) суверенністю, – це закони, 
звичаї, які контролюються соціально розсіяною (безособовою) 
суверенністю, – це етика”. Дискурсні висловлення паремійного 
характеру, що становлять своєрідний етнокодекс, породжені саме 
соціально розсіяною, безособовою, суверенністю. Тому про осо-
бу (суб’єкт) у цих структурах можна твердити лише як про умов-
ну – формальну із функціонально- та структурно-синтаксичного 
боку і реальну – з комунікативного.

Як бачимо, колорит розглянутих вище слів і виразів свідчить 
про очевидність кореляції між мовою та культурою, про можли-
вість усебічного опису процесу чи якогось об’єкта, позначених 
тією чи іншою мовною одиницею, передусім, як частини етно-
культури.

Таким чином, мова, виступаючи універсальним виразником ет-
нокультури, сама, в свою чергу, виступає народним мистецтвом, 
бо є як результатом інтелектуальної роботи багатьох поколінь, так 
і могутнім рушієм культурного розвитку нації.
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КЬОРОГЛУ І ХУДИЙ МЕМЕД: 
ПАРАДИГМА НАЦІОНАЛЬНОГО ГЕРОЯ

ТА АВТОРСЬКА СВІДОМІСТЬ

Шпорт К. С.

Яскрава творча індивідуальність турецького письменника 
Яшара Кемаля, літературний доробок котрого можна назвати но-
вою мистецькою традицією сучасної літератури Туреччини, не за-
лишалась без уваги сучасних літературознавців та критиків. Так, 
критичні студії відомого турецького літературознавця Ахмеда Ка-
бакли, надруковані у праці “Турецька література” 1968 [Kabaklı 
1974], в яких він досліджує роман Яшара Кемаля “Худий Мемед” 
(“İnce Memed”), порівнюючи його з оповіданням письменника 
“Поява Кьороглу” (“Köroğlunun meydana çıkışı”), слушно дали 
підстави розглянути механізми творчої різнобічної взаємодії двох 
художніх систем – фольклору та літератури – в оригінальній ху-
дожній творчості Я. Кемаля. Адже у згаданих статтях відомий ту-
рецький дослідник запевняє, що роман “Худий Мемед” – це лише 
копія народного оповідання про Кьороглу, відкидаючи навіть не-
обхідність дослідження романів Я. Кемаля [Kabaklı 1974, 776–
81]. Проте, таку оцінку літературного критика можна сприйняти 
лише як прагнення зменшити справжнє значення літературного 
шедевру Я. Кемаля, роману “Худий Мемед”, цінність якого було 
визнано багатьма світовими літературознавцями, а у 1984 році ав-
торитетним турецьким дослідником Н. Зія Бакирджиоглу назва-
но одним з чотирьох найпопулярніших романів Туреччини (серед 
інших – “Sinekli Bakkal” Halide Edip Adıvar, “Minyeli Abdullah” 
İsmail Hekimoğlu, “Çalıkuşu” Reşat Nuri Güntekin) [Bakırcıoğlu 
1986, 14].

У багатозначній тезі А. Кабакли “завуальована” думка не лише 
про шлях Я. Кемаля в літературу, а й критичні зауваження про 
його роман “Худий Мемед”. “Те, що він (Яшар Кемаль) від бід-
ного сироти з маловідомих селищ нашої країни піднявся до рівня 
“відомого романіста”, – пише А. Кабакли, – для турецької літера-
тури є новиною. Разом з його майстерністю та наполегливістю цю 
можливість для нього забезпечило оточення, а також “вчинки”, на 
які він пішов задля оточення та “форми”, які письменник пере-
йняв у оточення”. Він також додав: “Письменник торкається тем з 
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невимушеністю, але, на жаль, потім, через недосконале вивчення 
доктрин, розглядає їх однобічно” [Kabaklı 1974, 778]. Що харак-
терно, погляди критика на творчість видатного турецького пись-
менника і пізніше залишаються незмінними, що відображено у 
наступних виданнях його праці “Турецька література”(1974).

Загалом, з думкою А. Кабакли про деяку одноманітність про-
дуктивного фольклоризму в творчості Я. Кемаля можна погоди-
тись, але творче переосмислення і перебудова фольклорних мо-
тивів, образів, композиційних схем та художніх засобів у канві 
його творів не тільки зменшують літературне значення роману, 
а навпаки, збільшують зацікавленість до творчості письменника. 
Адже уподібнення письменником Мемеда, головного героя ро-
ману “Худий Мемед”, до образу народного героя Кьороглу стало 
не черговим захопленням письменника старовиною, а реальним 
продовженням національної традиції. Опрацьовуючи узяті з усної 
народної творчості багаті національні теми та мотиви Я. Кемаль 
створює властивий йому новий вид турецького роману, при цьому 
автор не користується запозиченням та копіюванням чужоземної 
літератури; використані у творах фольклорні мотиви виступають 
серцевиною його романів та оповідань, середньою частиною ком-
позиції твору, новостворення, вигадані Я. Кемалем, є обрамлен-
ням його творів. Що ж до образу Худого Мемеда з однойменно-
го роману письменника, здійснені дослідження доводять, що цей 
образ сформований шляхом синтезу архаїчних дастанних форм 
розповіді про Кьороглу з історичною реальністю, шляхом наша-
рування казково-міфічної образності на життя людини у сучасно-
му суспільстві.

Для дослідження питання впливів народної творчості на пись-
менство Я. Кемаля не має необхідності заглиблюватись у вивчен-
ня багатьох варіантів тюркського дастану “Кьороглу”, адже відо-
мі українським літературознавцям азербайджанський, туркмен-
ський варіанти цього дастану, не мали безпосереднього впливу 
на формування ідіостилю Я. Кемаля. З цими варіантами даста-
ну Я. Кемаль не стикався, натомість велику частину своєї юності 
присвятив збиранню фольклору жителів його рідного краю. Та-
ким чином, досліджуючи образи двох героїв – Худого Мемеда 
та Кьороглу – достатньо порівняти два твори самого письменни-
ка: роман “Худий Мемед” та оповідання “Поява Кьороглу” (на-
писаний Я. Кемалем на основі зібраних фольклорних матеріалів) 



161

зі збірки “Три анатолійські легенди”. Що ж до опосередковано-
го впливу азербайджанського та туркменського варіантів дастану 
“Кьороглу” на формування однойменного народного оповідання 
жителів Анатолії, у майбутньому ця проблема може викликати за-
цікавленість вітчизняних науковців.

Я. Кемаль від самого дитинства перебував під впливом наці-
ональної культури. Казки та численні твори, почуті кмітливим 
хлопцем від знайомих селян, а пізніше від жителів майже усього 
величезного району Чукурова, мали неабиякий вплив на форму-
вання особистості майстерного романіста. На основі фольклору 
з використанням багатої народної мови, живих образів, яскравих 
сюжетних ліній, мотивів ним створені численні твори. Загалом, 
Я. Кемаль – своєрідний реалізатор потенційних можливостей на-
родної творчості, всі твори письменника пройняті фольклориз-
мом.

Завдяки традиціям усної народної творчості Я. Кемалю вдало-
ся оволодіти манерою традиційної форми розповіді, що відчува-
ється коли читаємо оповідання Кьороглу. В якій мірі він має за-
вдячувати усній народній творчості, зрозуміло зі слів автора: “В 
період мого становлення, у районі Чукурова були сотні оповіда-
чів дастанів та оповідань. В дитинстві та юності, тільки ли-
шень в одному районі Чукурова, я зустрічав десятки розповідей 
про Кьороглу. Цей дастан кожен майстер розповідав по своєму, 
додаючи до нього щось нове, характерне тільки йому. Я розпочав 
літературну діяльність, наслідуючи майстерність оповідачів 
дастану. У молоді роки був як оповідачем, так і збирачем народ-
них матеріалів. Зібрав багато оповідань, народні тюркю, різні 
варіанти розповідей про Кьороглу. Зібрання ж голосінь (ağıtlar) 
стало чи не найголовнішою справою мого життя. Усна народна 
творчість може стати невичерпною криницею для письменни-
ка, якщо той письменник має сили створити нову мову романів. 
Якщо створюватиметься новий вид роману, оповіді, новий по-
гляд на роман, використання джерел усної народної творчості 
набагато полегшить цей складний процес. Я вважаю, що скільки 
в мені є Бальзака, Достоєвського, Гоголя та Чехова, стільки ж є 
й Кьороглу...” [Kabacalı 1983, 27]. Сам письменник відносив себе 
до послідовників творчості Гомера, багато разів наголошував на 
тому, що з точки зору форми оповіді та епічного виду багато чого 
запозичив з Іліади та Одіссеї [Çiftlikçi 1997, 34–35].
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Народне оповідання Я. Кемаля “Поява Кьороглу”, письменник 
написав, використавши найпершу почуту ним розповідь про Кьо-
роглу. Цей твір із збірки “Три анатолійські легенди” став чи не 
єдиним прикладом класичного літературного мистецтва, в якому 
зберігся стиль традиційної народної розповіді. Читаючи оповіда-
ння, важко встановити, хто його створив – письменник чи опо-
відач, – твір сприймається як розповідь народного оповідача, що 
демонструє, наскільки вдало Я. Кемаль оволодів майстерністю 
традиційної оповіді та проникся національною культурою.

Уважне прочитання роману “Худий Мемед” доводить, що упо-
дібнення його головного героя Мемеда до героя народних опові-
дань Кьороглу не є звичайним збігом. Автор свідомо використо-
вує образ народного героя, але не як формальний текст, хоча є й 
певні текстуальні збіги, а як метафоричний текст – для створен-
ня ідеального образу національного героя у сучасній турецькій 
літературі. Подібність головних героїв творів письменника мож-
на пояснити свідомим використанням Я. Кемалем впливу давно 
сформованих образів національних героїв на підсвідомість су-
часного читача, його історичну пам’ять, розуміння автором ме-
ханізму підсвідомого сприйняття читачем-реципієнтом викорис-
таних у творах вічних героїчних образів, перенесених на героїв 
сучасності чи недалекого минулого. Адже, звертаючись до тео-
рії К. Юга, вже під час народження на підсвідомому рівні дити-
ни знаходиться певна інформація про вічні образи, стереотипи, 
героїчне, накопичена попередніми поколіннями. У підсвідомості 
дитини закладені міфологічні уявлення її предків. Це несвідоме 
суттєво впливає на підсвідоме сприйняття людиною певних уні-
версальних світоглядних уявлень, понять і навіть художніх при-
йомів, використаних у творах. Отже, уподібнення Худого Меме-
да, героя роману Я. Кемаля, до героя народних оповідань Кьоро-
глу не є звичайним збігом.

У даному дослідженні, поділяючи думку Є. Мелетинського 
щодо ролі “поетичної біографії богатиря” ранніх епічних творів у 
формуванні образу сучасного літературного героя [Мелетинський 
1986, 75], здійснюється компаративістичне вивчення образів го-
ловних героїв двох творів Я. Кемаля – “Поява Кьороглу” та рома-
ну “Худий Мемед”. Спрямування дослідження у цьому напрям-
ку допомагає встановити вплив усної народної творчості на фор-
мування образу героя у сучасній турецькій літературі, простежи-
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ти специфіку функціонування фольклору у творчості письменни-
ка та проаналізувати трансформовані в індивідуальній творчості 
Я. Кемаля елементи турецької народної наративної традиції.

Так, у біографії героїв творів Я. Кемаля – Кьороглу та Худо-
го Мемеда, – як і в “поетичній біографії богатиря” ранніх епіч-
них творів, можна виділити наступні головні події у житті героїв: 
ініціаційний характер виховання героїв батьком (образ батька у 
творах Я. Кемаля замінює характерний для ранніх епічних творів 
образ коваля), помста за смерть батька – перший подвиг у юному 
віці героя, “героїчне сватання”, як важливий ланцюг поетичної 
біографії героя, тема боротьби героя проти багатіїв та панівного 
класу. Спільним для опису життя двох героїв, Кьороглу та Худо-
го Мемеда, є й недостатність чи відсутність будь-якої інформації 
щодо народження та дитинства героїв. Вищезгадані події, з пев-
ними кореляціями, переносяться на життя героїв роману Я. Ке-
маля “Худий Мемед” та народного оповідання “Поява Кьороглу”, 
що, по-перше, доводить тісний зв’язок творчості письменника з 
усною народною творчістю, по-друге, демонструє схожість двох 
головних героїв.

Кьороглу та Худий Мемед – народні герої, розбійники, котрі, 
відбираючи у багатих, допомагають бідним. Таким чином, опо-
відання Я. Кемаля “Поява Кьороглу” та роман “Худий Мемед” – 
розповіді про двох народних розбійників, що є головним пояснен-
ням схожості цих двох творів майже на всіх поетичних рівнях. 

Народження та дитинство героїв. Близьке знайомство читача 
з головним героєм народного оповідання Я. Кемаля “Поява Кьоро-
глу” – Рюшеном Алі (пізніше Кьороглу) відбувається, коли йому 
виповнилось сімнадцять років. Спершу Кьороглу постає перед 
нами, як немічний, боязкий хлопець, негідний ім’я свого відваж-
ного батька, відомого конюха Коджа Юсуфа. Рюшен Алі не може 
захистити себе від зграї жебраків, котрі знущаються над ним, від-
дає їм один з двох зароблених важкою працею хлібів. Та під не-
мічністю хлопця ховається неабияка сила духу, почуття справедли-
вості та відвага, про що ми довідуємось пізніше. Нічого невідомо 
й про дитинство Мемеда, головного героя роману Я. Кемаля “Ху-
дий Мемед”. Роман починається описом втечі одинадцятирічного 
Мемеда з рідного дому, поступово читач дові дується про причи-
ну страхів героя (знущання пана Абді), тому він тікає, дізнається і 
про його батьків та тяжке дитинство. Нерішучість Рюшена Алі та 
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покірливість Худого Мемеда панові – риси, які певний час заважа-
ють відкритися справжній суті двох героїв.

Ініціаційний характер виховання героїв ковалем (батьком). 
Попри те, що нічого невідомо про дитинство Кьороглу (на по-
чатку оповідання згадується лише про народження Рюшена Алі 
(Кьороглу), сина Коджа Юсуфа), становлення хлопця відбуваєть-
ся у сімнадцятирічному віці, й велику роль у цьому відіграє бать-
ко, Коджа Юсуф. Батьку властиве багате народне мислення, він 
не акцентує уваги на неспроможності сина захистити себе, так 
само, як і, відчуваючи зміни у характері хлопця, нічого не каже 
йому про це. Коджа Юсуф несправедливо осліплений Болу Беєм, 
та це не завадило бачити йому більше від усіх інших. Рюшен Алі 
(Кьороглу), сам того не помічаючи, перебуває під постійним на-
глядом сліпого батька, Коджа Юсуф відчуває усі зміни у характе-
рі свого сина й щиро радіє його перетворенню на відважного бо-
гатиря. Батько, поводиться нібито як спостерігач, але насправді 
своїми порадами та настановами виховує справжнього воїна. Ко-
джа Юсуф навчає Кьороглу як необхідно поводитись з Киратом, 
богатирським конем, батько мріє, що настане день, коли син пом-
ститься за нього, а перед смертю наказує синові їхати до Чамли-
бель, чим передрікає усю подальшу долю Кьороглу.

У романі Я. Кемаля “Худий Мемед” батько Мемеда вже кіль-
ка років тому як помер, але відчувається його постійна присут-
ність. Причин його смерті автор не називає, та знаючи вдачу Ме-
меда поступово вимальовується й образ батька, який, напевно, 
так само, як і Мемед, загинув у боротьбі за справедливість (по-
дібне припущення щодо подібності вдачі батька та сина можли-
ве, якщо твір новітньої турецької літератури написано з викорис-
танням літературних прийомів, характерних для народної твор-
чості, адже мотив продовження батьківської справи сином є до-
сить розповсюдженим у фольклорних творах). Звичайно, відсут-
ність батька суттєво впливає на формування характеру сільського 
хлопця й усе його подальше життя. Смерть його батька означала 
для Худого Мемеда важке дитинство без перепочинку від повсяк-
денної роботи, постійні побої пана Абді. Але не так важка пра-
ця, як несправедливість пана Абді, який не цінував важкої роботи 
Мемеда та постійно лупцював його, сприяла формуванню бунтів-
ного характеру хлопця. Працьовитий та спокійний, покірливий 
Мемед поступово перетворюється на безстрашного бунтівника, 
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лідера, який може сам подолати десятки озброєних жандармів. 
Таким чином, образ батька, який згадується всього декілька разів 
на початку твору, виступає як головний чинник формування пси-
хологічного портрету головного героя, Мемеда.

Відсутність батька у Худого Мемеда компенсується знайом-
ством хлопця з Сулейманом та його сім’єю. Мемед, тікаючи від 
пана Абді до омріяного міста, випадково потрапляє до будинку 
Сулеймана, там він знаходить спокій, затишок, любов. Худий Ме-
мед стає названим сином старому Сулейману, та не витримавши 
довгої розлуки з матір’ю повертається до рідного села. Друга зу-
стріч Мемеда з Сулейманом відбувається через кілька років, коли 
вісімнадцятирічний Мемед, тікаючи з коханою до міста, вбиває 
племінника пана Абді. Єдиним місцем, де Мемед міг знайти при-
тулок, був будинок Сулеймана, який вже колись рятував його. 
Вдруге Мемед зайшов до дому старого зовсім іншою людиною. 
Він вже нічого й нікого не боявся. “Тоді він був самотнім. В той 
час він боявся. Боявся усього... Зараз він (Мемед) відважний. Він 
прийняв рішення. Його погляди на світ змінились. Він відчув смак 
свободи. Й він зовсім не відчував себе винним через скоєне” [Kemal 
1992, 120]. Під час другої зустрічі Сулейман допомагає Мемеду 
зробити вирішальний крок у його житті – відвівши хлопця до за-
гону розбійника Делі Дурсуна (Божевільного Дурсуна): “не знав 
Деді Дурсун ні дружби, ні побратимства. Він не слухав ні сестри, 
ні свого рідного батька, ні матері. Це правда: Сулейман боявся 
відводити до нього Мемеда. Він міг вбити хлопця, якщо б йому 
щось спало на думку” [Kemal 1992, 124] – старий сприяє перетво-
ренню Мемеда на розбійника, що докорінно змінює долю героя.

Й Коджа Юсуф (“Поява Кьороглу”), й батько Мемеда (“Худий 
Мемед”) відіграють вирішальну роль у житті своїх синів. Піс-
ля втрати батьків (Коджа Юсуф помирає невдовзі після перетво-
рення Кьороглу на відважного воїна) життя Кьороглу та Мемеда 
схожі на постійну боротьбу за справедливість, помсту за батьків. 
Обидва героя стають на захист простого народу, але, якщо бо-
ротьба Кьороглу є дещо ідеалізованою – допомога простому на-
роду шляхом пограбування багатіїв, такий собі турецький Робін 
Гуд, то боротьба Мемеда – це вже класова боротьба між селянами 
та панівним класом, боротьба за землі, існування. Обидва героя 
наділені найкращими людськими рисами – доброта, справедли-
вість, щедрість, відвага, неподоланність, непідкореність, вміння 
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щиро кохати. Це наближає їх до загальновідомих героїчних обра-
зів. Худим Мемед, як й Кьороглу, ще за життя став живою леген-
дою. Селяни створюють про нього легенди, в їх очах Худий Ме-
мед непереможний велетень, безсмертний, для нього не страшні 
кулі, нікому не під силу підкорити його. А насправді, він простий 
юнак, худий та непримітний, але з палким вольовим серцем. У 
романі Я. Кемаля Худий Мемед став для селян єдиною надією на 
справедливість, щасливе майбутнє. В його невеликому тілі при-
ховані величезні моральні цінності, відважність, доброта, непе-
реборна сила духу, безстрашність. Надавши образу Мемеда цих 
рис, Я. Кемаль наділив головного героя роману романтичністю, 
наблизив до образів героїв народних оповідань. Що ж до Кьоро-
глу, то він є справжнім богатирем та безстрашним воїном, влуч-
ним стрільцем та вправним наїзником. У серці народу Кьороглу 
та Мемед – символи нездоланності та свободи. Але, якщо образ 
Кьороглу є більш казково-міфічним, то образ Мемеда автор на-
ближає до реального життя.

Помста за смерть батька. У оповіданні Я. Кемаля “Поя-
ва Кьороглу” Кьороглу не проливав крові Болу Бея – винуватця 
батьківського каліцтва та смерті, – відкритої помсти немає; про-
те вчинки та подальше життя Кьороглу, здійснення батьківських 
мрій, поєднання з коханою, досягнення героєм омріяного Чамли-
бель, та його боротьба проти багатіїв заради добробуту бідного 
населення – все це є своєрідною помстою не лише за смерть бать-
ка Коджа Юсуфа, а й за увесь народ. Хто вбив батька Мемеда, го-
ловного героя роману “Худий Мемед”, невідомо, отже, й мститися 
нікому, проте впродовж всього свого існування Худий Мемед бо-
реться заради щастя селян. До цього героя підштовхують склад-
ні умови, в яких він опинився через недавню смерть батька. Тут 
слід згадати й епізод про собаку з оповідання “Поява Кьороглу”, 
який Я. Кемаль влучно використовує у кінцівці роману “Худий 
Мемед”. Коли Худий Мемед опинився перед вибором, і йому най-
важливіше було повірити в самого себе та боротися проти пана 
Абді (до Мемеда ніхто не наважувався навіть подумати про це), 
ашуг Сефіль Алі розповідає героєві дастан про Кьороглу та про 
малого собаку, завдяки якому Кьороглу став рішучим та відваж-
ним [Kemal 1992, 381–383]. Цей дастан відіграв вирішальну роль 
у житті Мемеда. Сила народного оповідання пробудила у Меме-
да віру у себе: “Як тільки Мемед почув про Кьороглу, він дуже 
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змінився. Після того, як послухав розповідь про Кьороглу, ще раз 
переконався, що вб’є пана” [Kemal 1992, 383] – й Мемед виконав 
свій обов’язок. Вбивство пана Абді було помстою Худого Мемеда 
за матір, за батька, за себе, та, передусім, за весь народ, який тер-
пів знущання ненажерливих панів. Таке використання народних 
мотивів дозволяє пізнати важливість народних оповідань у житті 
народу та зрозуміти силу слова народного фольклору, адже лише 
одна згадка народного оповідання змінила моральний стан Худо-
го Мемеда, допомогла героєві перемогти у важкій боротьбі з са-
мим собою.

“Героїчне сватання”. Переломним моментом у житті Кьоро-
глу та Худого Мемеда є боротьба за кохання. На відміну від леген-
дарних, казкових, міфічних героїв-богатирів, герої творів Я. Ке-
маля – Худий Мемед та Кьороглу не народжується сильними, їх 
сила проявляється за непередбачених умов, після подолання ряду 
перешкод, які заважають у поєднанні з коханими. У двох творах 
кохані з’являються у той момент, коли відбувається становлен-
ня характеру героїв, тим самим допомагаючи героям стати тим, 
ким вони мають бути. Як і в класичній чарівній казці, ці важкі ви-
пробування подані як передвесільні випробування, наречена – як 
“нагорода” за здійсненний подвиг, а щасливе весілля – щаслива 
кінцівка казки. Кохання між героями розвивається ще з дитин-
ства: у оповіданні “Поява Кьороглу” після народження Рюшена 
Алі (Кьороглу) його батько Коджа Юсуф та Болу Бей справили 
заручини між Рюшеном Алі та сестрою Болу Бея –Теллі Нігар, у 
романі “Худий Мемед” Хатче з дитинства часто бувала у домі Ху-
дого Мемеда.

Кьороглу не може сам йти до Чамлибель, адже він не уявляє 
собі життя в омріяному ним та батьком місці без коханої люди-
ни. “Без Теллі Нігар не можна побудувати щастя у Чамлибель” – 
каже він [Kemal 2007, 57]. Як і Кьороглу, Худий Мемед тікає до 
міста не один, а зі своєю коханою Хатче. Обидва герої мають по-
долати певні перешкоди, для досягнення своєї мети. По-перше, 
ворожнечу з їхніми найзапеклішими ворогами – Болу Беєм та 
паном Абді, по-друге, герої мають врятувати коханих від одру-
ження з іншими: Кьороглу має врятувати Теллі Нігар від одру-
ження з сином Кель Візира (“Поява Кьороглу”), Мемед – Хатче 
від племінника пана Абді (“Худий Мемед”). Заради Хатче Ме-
мед порушує давні закони розбійників: він перший, хто супроти 
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розбійницьких правил приводить жінку у гори. Однак фінал цих 
двох історій кохання різний. Якщо Кьороглу з Теллі Нігар вдаєть-
ся втекти та за допомогою друзів одружитись й жити щасливо, 
всупереч всім перешкодам, то втеча Мемеда з Хатче до своєї мрії 
закінчується ув’язненням Хатче, пізніше її смертю та постійними 
переховуваннями Мемеда.

Отже, при написанні твору автор не обмежується лише транс-
формацією окремих народних образів у сучасній літературі. У 
творах Я. Кемаля зустрічаємо як прямо перенесені уривки народ-
них оповідань, так й елементи сюжетів, мотивів, символи, та на-
віть теми народних творів функціонально перетворені, відповідно 
до авторського задуму. Не дивлячись на те, що збірка Я. Кемаля 
“Три анатолійські легенди” належить до раннього періоду напи-
сання творів, це оповідання, так само, як й роман “Худий Мемед” 
є надзвичайно вдалим з точки зору психологічного опису геро-
їв. Відтворюючи формування характеру головного героя роману 
“Худий Мемед”, Я. Кемалю вдалося вдало зобразити всі психоло-
гічні зміни, що відбувалися з героєм упродовж недовгого відріз-
ку часу, чим він продемонстрував себе не тільки як талановитий 
письменник, а й як добрий психолог [Çiftlikçi 1997, 279].

Образ Худого Мемеда, його героїчний характер, сформований 
шляхом синтезу архаїчних дастанних форм розповіді про Кьо-
роглу з історичною реальністю, шляхом нашарування казково-
міфічної образності на життя людини у сучасному суспільстві. 
Він увібрав у себе досвід десятків тисяч поколінь, який переда-
вався з покоління у покоління та зберігався у підсвідомості на-
роду протягом століть. Вживання у романі архетипів прадавніх 
героїв стало можливим завдяки дослідженню автором народного 
фольклору, тобто шляхом занурення у психологію народу, вико-
ристовуючи їхній світ символів та знаків.

1 У радянській та пострадянській науковій думці (Жирмун-
ський, Мелетинський) існували погляди, що саме у азербайджан-
ській літературі зароджувався цей давній дастан, приблизним пе-
ріодом виникнення ж вважається XVII століття [Мелетинський 
1986, 106], за турецькими джерелами “Кьороглу” – це народне 
оповідання, історія якого сягає VII–VIII століття, тобто епохи 
Гьоктюрків [Çiftlikçi 1997, 266]). Різниця у вказаних можливих 
періодах виникнення дастану у десять сторіч є дуже важливим 
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стимулом для майбутніх досліджень різних варіантів дастану про 
“Кьороглу”.

На перший погляд, більш реалістичною є теорія наших вітчиз-
няних дослідників, яка опирається на конкретні історичні факти, 
докладно описані у праці Мелетинського: “Субстратом епосу є 
історична оповідь про «повстання джелалієв», кінця XVI століт-
тя у південному Азербайджані та інших схожих рухах, наприклад 
у часи шаха Аббаса персидського та султана Мурада турецько-
го (обидва фігурують у епосі). Вірменський історик XVIІ століт-
тя, майже сучасник подій, згадує Кьороглу як одного з ватажків 
руху” [Мелетинський, 1986, 106]. Неодноразове повторення ту-
рецькими літературознавцями іншої думки спонукає до серйоз-
них досліджень цього питання.
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АНОТАЦІЇ

Діденко І. А.
АНТАНТА У ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІЙ КОНЦЕПЦІЇ 
КРИМСЬКОЇ ВЛАДИ (ЖОВТЕНЬ-ГРУДЕНЬ 1918 Р.)

Стаття присвячена дослідженню проблеми політичної орієнтації 
уряду Криму на Антанту, їхні відносини. 
Робота містить в собі: аналіз причин окупації кримських та 
українських земель десантом Антанти, їхні плани відносно 
півострова та Гетьманату; характеристику діяльності союзниць-
ких військ в Криму; висвітлення відношення кримського насе-
лення щодо окупації півострова військами Антанти; вивчення 
повної картини політичних відносин між кримською владою та 
командуванням армії країн Згоди.

Didenko I. А.
ANTANTA’S PLACE IN A FOREIGN POLICY OF CRIMEAN 

GOVERNMENT
(OCTOBER – DECEMBER 1918)

This article is devoted to the investigation of relations between Antanta 
and the government of the Crimea. On this article the facts of the oc-
cupation’s reasons by Antanta’s landing force are summarized and the 
analysis of Antanta’s plans according to Getmanate are dealt with ac-
tivity of Crimean government.
According to the investigation of all aspects of political relations be-
tween Crimean government and Antanta’s commanding author of this 
article can conclude that foreign relations in the Crimea in the pe-
riod of October – December 1918 were constantly growing up and 
strengthening inspite of another position of Crimean population in-
clude different nationalities.

Диденко И. А.
АНТАНТА ВО ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ 
КРЫМСКОЙ ВЛАСТИ (ОКТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ 1918 г.)

Статья посвящена исследованию проблемы политической ориен-
тации правительства Крыма на Антанту, их отношения. 
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Работа включает в себя: анализ причин оккупации крымских и 
украинских земель десантом Антанты, их планы относительно по-
луострова и Гетманата; характеристику деятельности союзниче-
ских войск в Крыму; освещение отношения крымского населения 
касательно оккупации полуострова войсками Антанты; изучение 
полной картины политических отношений между крымской вла-
стью и командованием армии стран Согласия.

Зелінський А. Л.
ДО ПИТАННЯ ПРО ГІПОТЕТИЧНУ ЛОЯЛЬНІСТЬ 

ОФЕЛЛИ КИРЕНСЬКОГО

Антична традиція зберегла розповідь про те, що птолемеївський 
намісник Киренаїки, Офелла, в останні роки життя проголосив 
себе незалежним правителем. Проте, у сучасній історіографії 
існує гіпотеза, згідно з якою Офелла протягом усього часу свого 
намісництва зберігав лояльність по відношенню до єгипетського 
сатрапа, Птолемея. На мою думку, не існує серйозних підстав не 
довіряти повідомленням античних авторів щодо сепаратистських 
кроків, здійснених Офеллою в останні роки його намісництва у 
Кирені.

Zelinsky A. L.
TO A QUESTION ON HYPOTHETICAL LOYALTY BY 

OPHELLAS OF CYRENE

It is known from the classical tradition that Ptolemies’ governor of 
Cyrene Ophellas proclaimed himself an independent ruler in the last 
years of his life. At the same time, in the modern historiography there 
is a hypothesis that Ophellas remained loyal to Ptolemy of Egypt all 
the time. To my mind, there are no serious premises to distrust classi-
cal authors regarding Ophellas’separative steps which he made during 
the last years of his governing in Cyrene.

Зелинский А. Л.
К ВОПРОСУ О ГИПОТЕТИЧЕСКОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ 

ОФЕЛЛЫ КИРЕНСКОГО

Античная традиция сохранила рассказ о том, что птолемеевский 
наместник Киренаики, Офелла, в последние годы жизни провоз-
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гласил себя независимым правителем. Вместе с тем, в современ-
ной историографии бытует гипотеза, согласно которой Офелла 
на всем протяжении своего наместничества сохранял верность 
по отношению к египетскому сатрапу, Птолемею. По моему мне-
нию, не существует серьезных оснований не доверять сообщени-
ям античной традиции о сепаратистских шагах, осуществленных 
Офеллой в последние годы его наместничества в Кирене.

Кіпцар І. А.
МІЖПАРЛАМЕНТСЬКЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

УКРАЇНИ І КНР (1992–2002 рр.)

Стаття присвячена проблемі міжпарламентської співпраці 
України і КНР у період 1992–2002 років. Автором розглянуті і 
проаналізовані основні етапи і форми взаємодії двох країн в цій 
сфері, виявлені певні проблеми і запропоновані шляхи їх рішен-
ня. Українсько-китайська міжпарламентська співпраця була роз-
глянута в контексті всього спектру українсько-китайських відно-
син.

Kiptsar I. A.
INTER-PARLIAMENTARY COLLABORATION OF 

UKRAINE AND CHINA
(1992–2002)

This article is devoted to the problems of inter-Parliamentary collabo-
ration of Ukraine and China in the period of 1992 – 2002 years. The 
main stages and forms of communications of two countries in this 
sphere had been considered and parsed by author. The certain problems 
were exposed and author suggested their solving. Inter-Parliamentary 
collaboration of Ukraine and China was examined in the context of all 
ranges in relations between Ukraine and China.

Кипцар И. А.
МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО УКРАИНЫ 

И КНР
(1992–2002 гг.)

Cтатья посвящена проблеме межпарламентского сотрудничества 
Украины и КНР в период 1992–2002 годов. Автором рассмотрены 
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и проанализированы основные этапы и формы взаимодействия 
двух стран в этой сфере, выявлены определенные проблемы и 
предложены пути их решения. Украинско-китайское межпарла-
ментское сотрудничество было рассмотрено в контексте всего 
спектра украинско-китайских отношений.

Кулик А. С.
МЕТРИЧНА СТРУКТУРА ГАЗЕЛЕЙ АМІРА ХУСРО 

ДЕХЛЕВІ
Стаття «Метрична структура газелей Аміра Хусро Дехлеві» при-
свячена визначенню найуживаніших метричних розмірів, які ви-
користовував Хусро Дехлеві – фарсімовний поет Індії XIII ст. – 
під час написання газелей. 

Kulyk A. S.
THE GHAZAL METRES OF AMIR KHUSRAW DEHLEVI

The article is aimed to identify the main ghazal metres used by Amir 
Khusraw – a Persian speaking Indian poet of XIII century.

Кулик А. С.
МЕТРИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ГАЗЕЛЕЙ АМИРА ХУСРО 

ДЕХЛЕВИ
В статье освещены основные размеры, используемые Амиром 
Хусро – персоязычным поэтом Индии XIII в. – для написания га-
зелей. 

Москальов Д. П.
ВИКОРИСТАННЯ УСТАЛЕНИХ ГРАМАТИЧНИХ КОН-

СТРУКЦІЙ
ЯПОНСЬКОЇ МОВИ В ТЕКСТАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО 

СТИЛЮ

В статті піднімаються проблеми, пов’язані з особливостями функ-
ціонування модальних усталених конструкцій в текстах інформа-
ційного стилю японської мови. Зокрема аналізуються конструкції 
ことにする、とする、ということです.



Moskaliov D. P.
FUNCTIONING OF JAPANESE MODAL SET 

GRAMMATICAL CONSTRUCTIONS IN INFORMATIONAL 
STYLE TEXTS

The article addresses issues relating to peculiar features of functioning 
of Japanese informational style modal set grammatical expressions. 
Particularly such constructions asことにする、とする、というこ
とです are analyzed.

Москалев Д. П.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТОЙЧИВЫХ ГРАММАТИЧЕСКИХ 
КОНСТРУКЦИЙ ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА В ТЕКСТАХ ИН-

ФОРМАЦИОННОГО СТИЛЯ

В статье поднимаются проблемы, связанные с особенностями 
функционирования модальных устойчивых грамматических кон-
струкций в текстах информационного стиля японского языка. В 
частности анализируются конструкцииことにする、とする、と
いうことです.

Пилипчук Я. В.
ПЕРШЕ МОНГОЛЬСЬКЕ ВТОРГНЕННЯ У 

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІ СТЕПИ

Дана студія присвячена висвітленню деяких аспектів монголь-
ського вторгнення у східноєвропейські степи. Автор, провівши 
аналіз історіографії та джерел, переглянув усталену точку зору на 
цю проблему. Базуючись на даних писемних джерел, дослідник 
припустив, що Юрій Кончакович вижив під час подій, які відбу-
вались на Північному Кавказі та Східній Європі в 20-х рр. ХІІІ ст. 
Вторгнення монголів у володіння Юрія Кончаковича може бути 
датовано 1222 роком.

Pylypchuk Y. V.
THE FIRST MONGOLIAN INVASION TO EAST-EUROPEAN 

STEPPES

This study is dedicated to description of first Mongolian invasion to 
East-European steppes. Author made an analysis of historiography and 



sources and revised established looks about this problem. Based on 
written sources given, he made a conclusion that Yuriy Konchakocich 
lived through the invasion of tumens of Subedey and Jebe and was a 
participant in events on North Caucasus and Eastern Europe in 20-s 
years of XIII century. Conflict of Yuriy Konchakovich with troops of 
Subedey and Jebe can be dated 1222.

Пилипчук Я. В.
ПЕРВОЕ МОНГОЛЬСКОЕ ВТОРЖЕНИЕ
В ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЕ СТЕПИ

Данная статья посвящена исследованию некоторых аспектов 
монгольского вторжения в восточноевропейские степи. Автор 
провёл анализ данных источников и историографии, и пришёл к 
заключению, что Юрий Кончакович выжил в событиях, которые 
происходили на Северном Кавказе и Восточной Европе в 20-х 
гг. ХIII ст. Вторжение монголов на територию владений Юрия 
Кончаковича может быть датировано 1222 годом.

Романова О. О.
АВТОБІОГРАФІЯ ЯГМОСА, СИНА ІБАНИ.

(ПЕРЕКЛАД ТА КОМЕНТАРІ)

В статті подається перший переклад автобіографічного тексту 
Ягмоса, сина Ібани, з давньоєгипетської на українську мову у су-
проводі коментарів.

Romanova O. O.
AUTOBIOGRAPHY OF IAHMES, SON OF IBANA.

(TRANSLATION AND COMMENTARY)

The first translation of autobiographical text of Iahmes, son of Ibana, 
from the ancient Egyptian into Ukrainian supplied with commentary 
was the matter of the article.
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Романова Е. А.
АВТОБИОГРАФИЯ ЯХМОСА, СЫНА ИБАНЫ.

(ПЕРЕВОД И КОММЕНТАРИИ)

В статье публикуется первый перевод автобиографического тек-
ста Яхмоса, сына Ибаны, с древнеегипетского на украинский 
язык в сопровождении комментариев.

Сівков І. В.
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ТА ЮРИДИЧНА ЛЕКСИКА

У ХРОНІКАХ АБДУРРАХМАНА АЛЬ-ДЖАБАРТІ

В статті проводиться семантичний аналіз лексики, що вживається 
з тією самою семантикою як у хроніках видатного єгипетсько-
го історика Абдуррахмана аль-Джабарті (1753/1754–1825/1826) 
“Чудеса минувшини в життєписах та хроніках” та “Мазгар ат-
такдіс бі-заваль давлят аль-фарансіс”, так і в сучасній арабській 
літературній мові. Тексти зазначених хронік можна розглядати як 
базове джерело суспільно-політичної і юридичної лексики араб-
ської мови кін. XVIII – поч. ХІХ ст. Також у вказаній статті де-
тально розглядаються факти з життя та творчості аль-Джабарті, а 
також бібліографія його праць.

I. V. Sivkov
SOCIOPOLITICAL AND LAW LEXIS

IN THE CHRONICLES OF ‘ABDURRAHMĀN AL-ĞABARTĪ

The article deals with the semantic analysis of words being used in the 
chronicles of the great Egyptian historian ‘Abdurrahmān al-Ğabartī 
(1753/1754–1825/1826) “‘Ağā’ib al-āsār fī tarāğim wa-l-ahbār” and 
“Maz,har at-taqdīs bi-zawāl dawlat al-faransīs” and Modern Literary 
Arabic with the same meanings. These texts can be regarded as main 
source of the sociopolitical and law lexis of the end of XVIII – be-
ginning of XIX centuries. Also this article deals with such important 
points as the detailed biography of al-Ğabartī and the bibliography of 
his available works.
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Сивков И. В.
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ЛЕКСИКА В ХРОНИКАХ АБДУРРАХМАНА АЛЬ-
ДЖАБАРТИ

В статье проводится семантический анализ лексики, которая 
употребляется с той же семантикой как в хрониках знаменитого 
египетского историка Абдуррахмана аль-Джабарти (1753/1754–
1825/1826) “Удивительная история прошлого в жизнеописаниях 
и хронике событий” и “Мазхар ат-такдис би-заваль давлят аль-
фарансис”, так и в современном арабском литературном языке. 
Тексты указанных хроник можно рассматривать как основной 
источник общественно-политической и юридической лексики 
арабского языка кон. XVIII – нач. ХIX вв. Также в указанной 
статье подробно рассматриваются факты жизни и творчества аль-
Джабарти, а также библиография его трудов.

Соболєва О. В.
ОБРЯДОВІ СТРАВИ НА КРИМСЬКОТАТАРСЬКОМУ 

ТРАДИЦІЙНОМУ ВЕСІЛЛІ 
(КІНЕЦЬ ХІХ – ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ СТ.)

Стаття присвячена вивченню ритуальних злакових та м’ясних 
страв, що представлені в кримськотатарському традиційному ве-
сільному обряді. На базі опублікованих джерел та польових до-
сліджень автора поданий огляд ритуалів, пов’язаних із приготу-
ванням, розподілом та вживанням обрядової їжі.

Soboleva O. V.
RITUAL MEALS IN CRIMEAN TATARS TRADITIONAL 

WEDDING CEREMONIES 
(LATE XIX – SECOND HALF OF XX CENT.)

This article studies ritual cereal and meat meals presented in Crimean 
Tatars wedding ceremonies. On the basis of published sources and au-
thor’s field researches the review of rituals connected with preparing, 
distribution and consumption of ritual meals is provided.
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Соболева О. В.
ОБРЯДОВЫЕ БЛЮДА КРЫМСКО-ТАТАРСКОЙ 

ТРАДИЦИОННОЙ СВАДЬБЫ 
(КОНЕЦ XIX – ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ХХ В.)

Статья посвящена изучению ритуальных злаковых и мясных 
блюд, представленных в крымскотатарском традиционном сва-
дебном обряде. На основе опубликованных источников и поле-
вых исследований автора рассмотрены ритуалы, относящиеся к 
приготовлению, распределению и потреблению обрядовой еды.

Храновський В. А.
СЛОВ’ЯНСЬКА ЛЕЛЯ, ФІННО-УГОРСЬКА ЛІЛІ 

(ЛІЛЬ, ЛЕЙЛ), ШУМЕРСЬКИЙ ЕНЛІЛЬ

Ім’я божества Лелі (або Лялі), що в уявах давніх слов’ян сим-
волізувало прихід весни, приплід худоби та забезпечувало багаті 
врожаї, не має схожих за звучанням та функціями імен божеств 
в інших індоєвропейських релігіях, проте може мати спільне по-
ходження з іменами Лілі (Лейл, Лул) («душа», «дихання») у мі-
фологіях фінно-угорських народів, і навіть з ім’ям шумерського 
Енліля, де lil означає “дихання”, “дух”, “весняне повітря”.

Khranovskyi V. А.
SLAVIC LELJA, FINNO-UGRIC LILLI (LIL, LEYL), 

SUMERIAN ENLIL

The name of deity Lelja (or Ljalja), which symbolized coming of 
spring, productivity of cattle and provided rich crops in believes of 
Old Slavic tribes, has no similarity in pronunciation and functions 
with the names of the deities in other Indo-European religions, how-
ever, possibly, has the common origin with the names of Lilli (Leil, 
Lul) ("soul", "breath") in mythologies of Finno-Ugric peoples, and 
even with Sumerian Enlil's name, where lil means “breath”, “spirit”, 
“ spring air ”.
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Храновский В. А.
СЛОВЯНСКАЯ ЛЕЛЯ, ФИННО-УГОРСКАЯ ЛИЛИ 

(ЛИЛЬ, ЛЕЙЛ), ШУМЕРСКИЙ ЭНЛИЛЬ

Имя божества Лели (или Ляли), символизировавшего в пред-
ставлениях древних славян приход весны, приплод скота и обе-
спечивавшего богатый урожай, не имеет сходных по звучанию и 
функциями имён божеств в других индоевропейских религиях, 
однако, вероятно, имеет общее происхождение с именами Лили 
(Лейл, Лул) («душа», «дыхание») в мифологиях финно-угорских 
народов, и даже с именем шумерского Энлиля, где lil означает 
“дыхание”, “дух”, “весенний воздух”.

Шпорт К. С.
КЬОРОГЛУ І ХУДИЙ МЕМЕД: ПАРАДИГМА НАЦІО-
НАЛЬНОГО ГЕРОЯ ТА АВТОРСЬКА СВІДОМІСТЬ

Стаття присвячена висвітленню загальних тенденцій використан-
ня продуктивного фольклоризму відомим турецьким письменни-
ком Яшаром Кемалем у його романі “Худий Мемед” та оповіданні 
“Поява Кьороглу”.

Шпорт Е. С.
КЁРОГЛУ И ТОЩИЙ МЕМЕД: ПАРАДИГМА НАЦИО-
НАЛЬНОГО ГЕРОЯ И АВТОРСКОЕ СОЗНАНИЕ

Статья посвящена исследованию общих тенденций использова-
ния производительного фольклоризма известным турецким писа-
телем Яшаром Кемалем в его романе “Тощий Мемед” и рассказе 
“Появление Кёроглу”.

Shport K. S.
KÖROĞLU AND THIN MEMED:

A PARADIGM OF THE NATIONAL HERO AND THE AU-
THOR’S CONCISENESS

The following article is devoted to illustrate general tendencies of the 
usage of productive folklore by the well-known Turkish writer Yashar 
Kemal in his novel “Memed, My Hawk” and his story “Appearance 
of Köroğlu”.
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Вимоги
до структури наукової публікації

відповідно до Постанови ВАК України 
№ 7–05/1 від 15.01.2003 р. 

Наукові статті повинні мати такі необхідні елементи:
1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із 

важливими науковими чи практичними завданнями.
2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано 

розв’язання даної проблеми і на які спирається автор.
3. Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, 

котрим присвячується стаття.
4. Формулювання цілей статті (постановка завдання).
5. Виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів. 
6. Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у 

даному напрямку.
7. Нумерація посилань повинна бути наскрізною, через всю 

статтю, арабськими цифрами (1, 2, 3 і т. д.).
У разі невиконання цих умов статті не будуть прийняті до 

публікації.
Посилання в тексті статті і список використаної літератури 

оформлюються відповідно до вимог журналу «Східний світ».
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