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Цінні документи містить група хронікальних матеріалів, що дають можли
вість встановити час, коли відбувалися історичні події. Так, у «Пролетарской мыс
ли» е повідомлення про встановлення Радянської влади в Проскурові. Оскільки 
інших джерел не знайдено, воно ввійшло до збірників як документ71. Матеріали 
місцевих органів більшовицької преси — важливі джерела про час встановлення 
Радянської влади на місцях, про діяльність Рад та ін. Газетні повідомлення у ви
гляді передруків або газетних вирізок часто відкладались в архівах як документи. 
Так, в ЦДІА в справах Головного управління преси при Тимчасовому уряді, від
кладались матеріали про щодекадні огляди газет. З більшовицьких газет України 
там згадується «Голос социал-демократа»72.

При установах Радянської влади утворювались архіви з газетних повідомлень. 
Так, Бюро преси при НКВС за період 1917— 1918 рр. одержувало з України «Вісник 
УНР», «Голос социал-демократа» і одеський «Голос пролетария»73, з яких була 
зроблена спеціальна добірка «Вирізки про Україну 1918 р.», «Створення і організа
ція Червоної Армії (грудень 1917— 1918 р р .) » 74 та ін.

Дана стаття порушує деякі питання, пов’язані з проблемою більшовицької пре
си як джерела і не претендує на всебічне їх висвітлення. її  мета привернути увагу 
науковців до проблеми і поставити на порядок денний історичної науки тему про 
комплексне використання матеріалів більшовицької преси як джерела з історії Вели
кого Жовтня на Україні.

М. Ф. ДМ ИТРІЄНКО

П’ЯТЬ ВИДАНЬ КНИГИ ІБН-ФАДЛАНА

У розшуках відомостей про історичний розвиток народів нашої країни в епоху, 
віддалену від нас на тисячу років, дослідники звертають особливу увагу на те, що 
збереглося безпосередньо від цих давніх часів. Відомо, яку велику пильність мусить 
виявити дослідник, щоб на підставі джерел відтворити правдиву історичну картину.
І все ж  таки змальовані істориками картини побуту, звичаїв мешканців нашої країни 
у IX—X ст. і досі мозаїчні. Для найбільш повного відтворення давнини необхідно 
вдихнути в неї життя, використавши дані різноманітних джерел, узагальнивши без
ліч фактів — від археологічних знахідок до рукописних пам’яток. А серед цих остан
ні х— свідчення очевидців є особливо цінним матеріалом для дослідження.

Саме таким документом минулого і є твір Ібн-Фадлана — учасника посольства 
багдадського халіфа ал-Муктадіра до волзьких булгар. Арабські купці і мандрівники 
були частими гостями нашої країни у X ст., проте лише Ібн-Фадлан писав про неї 
на основі власних спостережень.

Звичайно, не кожний оповідач може захопити своїх читачів навіть описом подій, 
свідком яких він був. Але Ахмед Ібн-Фадлан, людина допитлива, обдарована хистом 
проникливої спостережливості, не тільки виявляв інтерес до всього нового, а й праг
нув передати свої враження в формі цікавої розповіді. Цей твір, хоч і не мав знач
ної популярності в пізніших східних авторів (його використали лише Иакут, Закарійа 
ал-Казвіні, Наджіб Хамадані та ін.), в новітні часи викликав захоплення істориків. 
Вж е в XIX ст. великі уривки з нього, наведені у географічному словнику Иакута, 
були перекладені на датську, латинську, німецьку, російську мови. Текст Ібн-Фадлана 
коментували й самі перекладачі, й багато дослідників.

Новий етап вивчення твору Ібн-Фадлана почався в 30-х рр. XX ст., після того 
як здобутком науки став рукопис, знайдений у Мешхеді. Хоча Мешхедський руко
пис, як згодом виявилось, не містив повного аутентичного тексту Ібн-Фадлана, але

71 Газ. «Пролетарская мысль», 7 листопада 1917 p.; Боротьба за  владу Рад на 
Поділлі (березень 1917 — лютий 1918). Документи і матеріали, Хмельницький, 1957, 
стор. 178.

72 ЦДІА СРСР (м. Ленінград), ф. 776, оп. 32, од. зб. 53, арк. 99; од. зб. 46, 
арк. 27; од. зб. 145, арк. 9, 11; од. зб. 144, арк. 10, 8; та ін.

73 ЦДАЖ Р СРСР, ф. 393, оп. 4, од. зб. 99, арк. З, 5.
74 Т а  м ж е , од. зб. 101, 105.

1 Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу. Перевод и комментарии А. П. Ковалев
ского. Под редакцией акад. И. Ю. Крачковского, М.— Л., 1939; А. П. К о в а л е в 
с к и й .  Книга Ахмеда Ибн-Фадлана о его путешествии на Волгу в 921—922 гг. Статьи, 
переводы и комментарии, Харьков, 1956.

2 A. Z e k i  V a l i d i  Т о g  a n. Ibn Fadlan ’s Reisebericht, Leipzig, 1939. (Abhand
lungen für die Kunde des Morgenlandes. Bd. XXIV, 3).

3 M. С a n a r d. La relation du voyage d’Ibn Radlän chez les Bulgares de la Volga. 
Annales le l’Institut d’Etudes Orientales, t. XIV, Alger, 1958, стор. 41— 146.
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він давав у руки дослідників великий матеріал, на основі якого з ’явились нові ви
дання і переклади книги цього автора. З араз є можливість підсумувати цю роботу. 
Наслідки її, справді, виявились надзвичайними. Небагато знайдеться джерел, які б 
протягом порівняно короткого часу — два десятиріччя — мали стільки перекладів і 
коментарів, як оці ЗО сторінок Мешхедського рукопису, що містять опис подорожі 
Ібн-Фадлана. Кінець опису не зберігся, і вчені й досі змушені користуватися для част
кового його відновлення уривком, наведеним у Иакута. Проте саме Мешхедський ру
копис було опубліковано в двох російських \  німецькому2, французькому3 і англій
ському (неповному) 4 перекладах. Нарешті, останнім часом, в 1960 р., вийшло і комен
товане арабське видання5. Не бракує і статей щодо цих видань, з уточненням окремих 
місць тексту і його тлумачення. Серед них — рецензії на видання А. П. Ковалівсько- 
го 19396 і 1956 рр. (останньому присвячені рецензії А. Зайончковського7 та М. К а
н ар а8); на працю А. 3. Валіді Тогана9; замітка Д. Сурделя щодо перекладу М. К а
нара 10. Щ е важливішими є спеціальні текстологічні дослідження, які виникли на грун
ті видань 1939 р .11

З повним правом можна твердити, що твір Ібн-Фадлана після виходу в світ всіх 
цих публікацій може вважатися своєрідним дослідним полем роботи по коментуванню 
східних джерел. Принаймні три з названих праць вже стали надбанням історичної 
науки. Посилання на обидві книги А. П. Ковалівського про Ібн-Фадлана зустрічаю
ться в численних працях з історії стародавньої Русі, Хозарії, історії волзьких бул- 
гар тощо. Праця А. П. Ковалівського 1956 р., між іншим, спричинилася також  до ро
боти над перекладом Ібн-Фадлана французького сходознавця М. Канара 12.

Порівняння видань, присвячених Ібн-Фадлану, не може обмежитися самою оцін
кою якості і точності перекладу арабського тексту. Мешхедський рукопис загалом не 
належить до тих, що важко читаються, але він у багатьох місцях настільки пошко
джений, що доводиться вдаватися до кон’єктур. Навіть і тепер, по докладному опра
цюванні, в ньому лишаються місця, інтерпретація яких викликає сумніви і суперечки. 
Отже, першою умовою використання тексту Ібн-Фадлана є ретельне його коменту
вання за  допомогою філологічних методів.

Саме це завдання було поставлене А. Ковалівським під час підготовки і здійс
нення його першого російського перекладу Ібн-Фадлана (1939 р.), який мав лише від
творити варіант тексту Мешхедського рукопису. Але коментар до цього перекладу, 
що носив суто філологічний характер, містив велику кількість варіантів відповідних 
місць з твору Ібн-Фадлана, цитованих у «Географічному словнику» Иакута. Це до
слідження проводилось за друкованим виданням Ф. Вюстенфельда та багатьма ру
кописами. До видання 1939 р. було додано фотокопії Мешхедського рукопису. Д о
кладну характеристику своєї першої роботи з грунтовною її критикою дав згодом 
сам А. Ковалівський13. Важливо те, що ця книга зробила надбанням арабістів фо
токопію Мешхедського рукопису і зведення варіантів з Иакута, а історики дістали 
можливість користуватися попереднім перекладом твору Ібн-Фадлана. А. Ковалів
ський, а також редактор його книги академік І. Ю. Крачковський вважали критичне 
видання арабського тексту Ібн-Фадлана ще передчасним. До того ж  у праці 1939 р. 
було, по суті, лише намічено багато питань щодо трактовки тексту, які чекали до
слідження.

Іншим шляхом пішов німецький перекладач і коментатор А. 3. Валіді Тоган. 
Його книга вийшла на кілька місяців пізніше російського видання. Від відкриття 
Валіді Тоганом Мешхедського рукопису до виходу його праці минуло 16 років. Не 
навівши фотокопії рукопису, він подав критичний текст Ібн-Фадлана, переклад і ко
ментар, написаний у формі так званих «екскурсів», переважно історико-етнографічного

4 R. P. B l a k e  and R. N. F r y e .  Notes on the R isala of Ibn Fadlan, Byzantina —
Metabyzantina, v. I, 2, 1949, стор. 7—37.

5 Рісала Ібн-Фадлан фи васф ар-ріхла іла білад ат-турк ва-л-хазар ва-р-рус
ва-с-сакаліба. Хаккакага ва ’алака ’алайга ва каддама лага Самі ад-Даган, Д а
маск, 1959— 1960.

6 Ці рецензії перелічені у його книзі 1956 p., (стор. 90, прим. 8). В них розгляну
то і працю А. Зекі Валіді Тогана.

7 Журн. «Przegląd Orientalistyczny», 1957, №  2, стор. 203—209.
8 Arabica, t. I l l , fase. З, Leiden, 1958, стор. 299—300.
9 Спеціально цьому виданню присвячені рецензії К. Цегледі (журн. «Etudes slaves 

et Roumaines», vol. I, 1, Budapest, 1949, стор. 240) та Д. М. Дагалопа (D. М. Dunlop., 
Zeki Validi’s Ibn Fadlan, «Die Welt des Orients», Stuttgart, 1949, Bd, IV, стор. 307—312).

10 Arabica, t. V, fase. 3, 1960, стор. 314.
11 H. R i t t e r .  Zum Text von Ibn Fadlan ’s Reisebericht. Zeitschrift der Deutschen

Morgenländischen Gesellschaft, Bd. 96, Heft 1, стор. 98— 126; K. C z e g l e d y .  Zur 
Meschheder Handschrift von Ibn Fadlan ’s Reisebericht. Acta Orientalia Academial Scien- 
tiarum Hungaricae, t. III, fase. 2—3, стор. 217—242.

12 Arabica, t. III, fase. З, стор. 300.
13 A. П. K o b  а л е в е  кий.  Книга Ахмеда Ибн-Фадлана, стор. 73—78.
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характеру. Примітки стосуються сюжетів, які самому автору здавалися цікавими. Во
ни містять значний матеріал, часто з мало вивчених східних джерел, у паралелі до 
наведених Ібн-Фадланом етнографічних фактів, а також пояснюють етнонімічні тер
міни тексту. Самий відбір матеріалу для коментування носив підкреслено суб’єктив
ний характер. Крім цього, в багатьох місцях своєї праці Валіді Тоган виходить з 
упередженої концепції про те, що термін «ас-Сакаліба» означав у арабських авторів 
не слов’ян — тобто народи, які розмовляли слов’янськими мовами,— а нібито вживався 
як загальна назва германських народів півночі14.

Зауваження до критичного тексту, підготовленого Валіді Тоганом, були зробле
ні X. Ріттером. Згодом, у післявоєнний період, з ’явилася вже згадана нами рецензія 
К. Цегледі на це видання, а також його стаття, присвячена Мешхедському руко
пису 15. І. Ю. Крачковський уважно продивився текст, виданий Валіді Тоганом, з а 
лишивши на полях цієї книги помітки, виправлення і міркування. Зауваження X. Ріт- 
тера, К. Цегледі, І. Ю. Крачковського було узагальнено А. П. Ковалівським у комен
тарі до видання 1956 р., причому він врахував усі спроби тлумачення тексту, роз’яс
нення неясних місць рукопису і кон’єктури. Таким чином, якщо з виходом першої 
роботи А. П. Ковалівського вивчення Ібн-Фадлана, за  оцінкою І. Ю. Крачковського, 
«перейшло в нову стадію», то наступну працю дослідника (1956 р.) можна з повним 
правом вважати підсумком цієї стадії.

Другий російський переклад твору славетного арабського мандрівника, здійсне
ний А. П. Ковалівським, можна порівняти з реставрацією старої картини великого 
майстра. Тут не тільки розглянуто й проаналізовано буквально кожне сумнівне слово 
або вираз Мешхедського рукопису, але й відновлено деякі втрачені місця (на підста
ві пізніших перських обробок цього твору — Наджіба Хамадані й Аміна Р азі). Д о
свід такої реставрації тек сту н е повинен лишитися поза увагою тих, хто працює над 
стародавніми джерелами. Кожну вставку докладно обгрунтовано на підставі текстів 
Ібн-Фадлана і пізніших компіляторів. Вставити слова і речення виявилося можливим 
тільки там, де пропуски слів у тексті Ібн-Фадлана безсумнівні, а відповідні місця у 
Наджіба Хамадані і Аміна Разі доповнювали його.

Виникали труднощі і щодо правильного розуміння змісту: термінологія Ібн-Фад- 
лана досить своєрідна, і іноді нелегко з ’ясувати, що саме він має на увазі. Дещо ба
чене ним вперше він описує за  аналогією до відомих йому явищ. Досить загадкови
ми без коментаря лишаються назви дерев, рослин, тварин. Так, для визначення, яки
ми саме були дерева «хаданг» та «халандж » довелося зіставити всі випадки, коли 
вживались назви цих дерев та тих предметів, що з них виготовлялись 16. Аналогічну 
роботу було проведено щодо багатьох реалій, назви яких передані Ібн-Фадланом або 
неточно, або в надто загальній формі. Важко охопити в усьому обсязі розглянуті
А. Ковалівським особливості тексту арабського джерела. Проте саме такий коментар 
найбільше потрібний історикові-досліднику. Він становить той допоміжний матеріал, 
без якого неможливі узагальнення. До того слід зазначити, що автор його також 
розв’язує і ряд історичних питань.

А. П. Ковалівський переконливо довів, що Мешхедський рукопис є скороченням 
справжнього оповідання Ібн-Фадлана, і що навіть Иакут у XIII ст. вже користувався 
скороченим варіантом 17. Багато зусиль довелося докласти вченому, щоб дослідити 
всі повідомлення Ібн-Фадлана. Адже окремі свідчення цього автора не раз викли
кали сумнів. З метою з ’ясування спірних моментів були розглянуті не тільки реаль
ні факти, наведені Ібн-Фадланом, але й ті описи, які вже Иакуту здавались невіро
гідними. Зіставлення розповіді про північне сяйво з окремими місцями естонського 
народного епосу «Калевіпоег» виявляє разючу схож ість18. Порівнюючи оповідання 
Ібн-Фадлана про велетнів, «єдинорога» з відповідними пізнішими переказами північ
них народів, Ковалівський встановив, що арабський мандрівник навіть легендарні 
епізоди «не запозичив з літератури, а дуже сумлінно записав зі слів місцевих жи
телів» 19.

Всі ці дослідження проведено в спеціальних розвідках, що передують коменто
ваному перекладу. До них слід додати й докладний опис самого Мешхедського руко
пису, надрукований ще в праці А. Ковалівського 1939 р. Порівняння першого пере
кладу, зробленого виключно за  Мешхедським рукописом, з новим перекладом, яке 
проводить сам А. Ковалівський, демонструє, на наш погляд, можливість не тільки 
шукання нових інтерпретацій, але й нових методів дослідження старовинних араб
ських джерел. Неабияке значення має і розчленування оповідання Ібн-Фадлана на 
певну кількість сю ж етів20. Це полегшує його порівняння з пізнішими текстами.

14 A. Z. V a l i d  і T o g a n .  Назв, праця, стор. 295, 307, 309—331.
15 К. С z е g  1 e d y. Zur Meschheder Handschrift von Ibn Fadlan ’s Reisebericht.
16 A. П. К о в а л е в с к и й .  Книга Ахмеда Ибн-Фадлана, стор. 214, прим. 539.
17 Т а  м ж е , стор. 40—44, 92—93; М. С а п  а г d. Назв. праця, стор. 43.
18 А. П. К о в а л е в с к и й .  Книга Ахмеда Ибн-Фадлана, стор. 54—56.
19 Т а м ж  е, стор. 67.
20 Т а м ж е, стор. 290—295.

ГО*
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Критично-порівняльний метод у відновленні тексту Ібн-Фадлана було застосо
вано на базі грунтовного історичного дослідження «Посольство багдадського халіфа 
Муктадіра до царя волзьких булгар у 921—922 р о к ах»21, в якому, а також частково 
в праці «Ахмед Ібн-Фадлан як історичне дж ерело»22, охарактеризовано роль Ібн- 
Фадлана в посольстві, обставини виникненя його книги — опису подорожі. Такий під
хід робить дослідження А. Ковалівського, насамперед, працею історичною, хоч, як з а 
значено вище, методи реставрації тексту і примітки мають переважно філологічний 
характер.

Французький переклад і коментарі М. Канара вийшли в світ через два роки піс
ля появи російського видання 1956 р. М. Канар, як він попереджає читачів, у дослі
дженні твору арабського мандрівника, повністю спирався на своїх попередників. Його 
примітки містять або загальні зауваження, або посилання на праці А. П. Ковалів
ського та А. 3. Валіді Тогана. Слід, проте, зауважити, що переклад М. Канара май
же в усіх сумнівних місцях виходить з читань, запропонованих А. Ковалівським. Це 
спостерігається, зокрема, в читанні власних імен: Надір ал-Харамі (ал-Хурамі) 23, 
Барис ас-Саклабі (Барс), Суваз (Сувар), Сусан ар-Рассі (Саусан), але замість Ібн- 
Каран, безперечно хибно,— Ібн-Карін (як і у Валіді Тогана). Те ж саме стосується 
і тлумачення більшості місць тексту: в спеціальних примітках М. Канар відзначає 
незгоду з А. П. Ковалівським лише в кількох випадках. Проте, оскільки Канар не 
дає ані критичного тексту, ані фотокопії, його праця має обмежене призначення — 
дати історикам переклад з необхідними роз’ясненнями термінології і окремих деталей 
тексту. Такому вузькому завданню вона, безумовно, відповідає.

Додамо, що М. Канар дотримувався стилю французьких літературних перекла
дів арабських джерел: він уникає «буквалізму», випускає вставні слова і частки. Це, 
звичайно, полегшує читання, але, з іншого боку, не можна не згадати, що в пере
кладі А. Ковалівського ми часто відчуваємо інтонації Ібн-Фадлана, своєрідність його 
мови, її яскраве емоціональне забарвлення. М. Канар адресує свою працю істори
кові, археологу, але не джерелознавцеві. Хоч він і наводить окремі уривки тексту 
з Аміна Разі, Иакута, але систематичного аналізу тексту з погляду його походження 
у коментарі французького видавця ми не знайдемо. Не відзначено навіть кінця Меш- 
хедського рукопису і переходу до тексту, збереженого у йакута. В примітках, як 
видно, Канар прагнув до стислості, і вони здебільшого відсилають читача до літера
тури з даного питання. Важливо, що автор враховує праці радянських вчених — 
Д. С. Л іхачова, М. Н. Тихомирова та ін.

Термінологію Ібн-Фадлана з перекладу М. Канара в основному можна зрозуміти, 
оскільки здебільшого наводиться арабський еквівалент. Це особливо стосується реа
лій. В питанні впливу Ібн-Фадлана на деяких наступних авторів, зокрема на ал-Ма- 
суді, М. Канар також підтримує висновок А. Ковалівського про те, що ал-Масуді не 
був безпосередньо знайомий з твором Ібн-Фадлана24. Отже, можна твердити, що 
М. Канар використав результати досліджень українського арабіста, зробивши це 
відповідно до обмежених завдань, які французький перекладач поставив перед собою.

Нарешті, в 1960 р. було опубліковано критичний текст Ібн-Фадлана, підготова
ний членом арабської Академії наук у Дамаску, доктором Самі ад-Даганом, і ви
даний з присвятою нині покійному видатному арабському вченому, президенту цієї 
Академії Мухаммеду Курд-Алі. Ця присвята не випадкова. Саме Мухаммед Курд-Алі 
звернув увагу дослідника на вивчення тексту Ібн-Фадлана за Мешхедським руко
писом25. У передмові Самі ад-Даган посилається на труднощі, що виникли при чи
танні фотокопії цього рукопису: «Кожне слово в ньому викликало недовір’я й сум
ніви, вимагало розгляду, підтвердження й коментарів; я мало не відмовився від пра
ці над ни м »26. Далі він розповідає про те, як допомогли йому європейські й амери
канські арабісти >в роботі над виданням твору. Під час перебування в складі науко
вої делегації в Радянському Союзі Самі ад-Даган одержав книгу «Путешествие Йбн- 
Фадлана на Волгу» (1939 р.) з чіткою фотокопією рукопису. «Примітки цієї книги,— 
пише Самі ад-Даган,— стали для мене маяком і посібником»27. Працю А. Ковалів
ського 1956 р. видавець арабського тексту Ібн-Фадлана згад у є28, але слідів викори
стання її в книзі ми не бачимо.

21 А. П. К о в а л е в с к и й .  Книга Ахмеда Ибн-Фадлана, стор. 9—37.
22 Т а м ж е , стор. 38—71.
23 В дужках подано читання з перекладу Валіді Тогана.
24 М. C a n a r d . .  Назв, праця, стор. 48, прим. 24; стор. 144, прим. 388.
25 С а м і а д-Д а г а н. Назв, праця, стор. 7. Мухаммед КурД-Алі показав Самі 

ад-Дагану репродукцію з фотокопії Мешхедського рукопису, зробленої угорським 
сходознавцем Л. Лігеті. Вона наведена К. Цегледі (див. додаток до статті «Zur 
Meschheder Handschrift...»).

26 С а м і  а д - Д а г а н .  Назв, праця, стор. 9.
27 Т а м ж е , стор. 10.
28 Т а м ж е , стор. 50, прим. 1. Д ата виходу книги вказана тут помилково — 

1957 р. В списку використаної літератури зазначено лише видання 1939 р.
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Звичайно, видання твору Ібн-Фадлана арабським ученим заслуговує особливої 
уваги насамперед тому, що ми маємо справу з першим його видавцем, для якого 
арабська мова є рідною. По-друге, Самі ад-Даган мав можливість критично сприйня
ти певні досягнення своїх попередників — перекладачів і коментаторів Ібн-Фадлана. 
У вступі, написаному досить популярно, Самі ад-Даган висвітлює значення араб
ських географічних праць, вказує на місце Ібн-Фадлана у цій літературі. Докладно 
описує він обставини, за  яких відбувся обмін посольствами, але майже не торкається 
політичної мети посольства, вирядженого багдадським халіфом у Волзьку Булгарію. 
З великим захопленням Самі ад-Даган характеризує Ібн-Фадлана як письменника 
й приходить до висновку про його значну літературну обдарованість29. У розділі 
«Значення твору Ібн-Фадлана» автор обмежується вказівкою на цікаві для історика 
місця.

У другому розділі «Вступу» міститься розгляд біографічних відомостей про Ібн- 
Фадлана, тематичного складу його твору, нарешті викладаються принципи арабського 
видання.

Найцікавішим у праці Самі ад-Дагана є, звичайно, поданий ним текст Ібн-Фад- 
лана. Автор зазначає, що єдиний друкований арабський текст (не фотокопія), що 
є у А. 3. Валіді Тогана, «повний помилок»30, а тому він вирішив спиратися на ті 
праці, що так чи інакше виправляли ці помилки. Високу оцінку дає Самі ад-Даган 
праці А. Ковалівського 1939 р.: «Насправді, це дослідження — найретельніше з того, 
що з ’явилось про Ібн-Фадлана і його «Записку». Воно найбільш вірне в своїх при
мітках і найближче стоїть до розуміння тексту, особливо в тому, що стосується бул- 
гар і русів. Адже ця праця спирається на статті і розвідки, які були надруковані 
досі, посилається на численні стародавні джерела, й усе це при великій спостереж
ливості (автора дослідження.— В. Б .) і знанні арабської м ови »31.

Деякі тлумачення тексту Самі ад-Даган запозичив також з французького пере
кладу М. Канара, зокрема транскрипції окремих місць, наведених в дужках та в при
мітках. Отже, книга А. П. Ковалівського 1956 р., хоч і за  посередництвом французь
кого видання, також мала певний вплив на Самі ад-Дагана. Проте не можна твер
дити, що він тільки підсумовував результати попередньої праці. Ставлячись до тексту 
цілком самостійно, він опрацював критично не тільки видання Валіді Тогана, але й 
усі доступні йому зауваження інших учених і у примітках частково обгрунтував пе
реваги тих чи інших варіантів. Іноді, в сумнівних випадках, Самі ад-Даган давав 
свої читання. Однак у його примітках систематичних посилань на попередників немає. 
Він, очевидно гадаючи, що для арабського читача не має значення, хто саме запро
понував той або інший варіант, найчастіше вдається до загальних термінів — «сходо
знавці вважають», «один зі сходознавців вваж ає» (останнє в усіх простежених нами 
випадках стосується читань з книги А. Ковалівського 1939 р.).

У виданні Самі ад-Дагана вдалими, безумовно, слід вважати його численні гра
матичні виправлення. Там, де ці виправлення неочевидні, або вносились А. 3. Валіді 
Тоганом, вони даються навіть без застережень. Проте варто зауважити, що численні 
порушення норм класичної арабської граматики взагалі властиві Ібн-Фадлану і з а 
слуговують спеціального дослідження. На ці особливості мови Ібн-Фадлана значну 
увагу звернув А. П. Ковалівський у коментарі до видання 1956 р. (статті 83 б, 109 а, 
167, 239 та ін.).

У тлумаченні неясних місць Самі ад-Даган здебільшого обрав читання, обгрун
товані його попередниками. Якщо він відмовляється від них, то це також відобра
жено у примітках32. Загалом, критичний текст підготовлений Самі ад-Даганом дуже 
ретельно и дає арабському читачеві уявлення не тільки про саму подорож Ібн-Фадла- 
на, але и про велику роботу, проведену над рукописом його твору. Недоліки, які ми 
спостерігаємо у дослідженні Самі ад-Дагана, стосуються переважно відомостей з 
історії та історичної етнографії Східної Європи X ст. Головний з них — це недооцінка 
політичного значення посольства до волзьких булгар, яке, безперечно, мало ширшу ме
ту, ніж поширення ісламу серед волзьких булгар на противагу іу д аїзм у 33. Звичайно, не 
можна досить складну політичну ситуацію на волзько-каспійському шляху на схід пояс
нити виключно релігійними суперечностями між іудаїзованими хозарами та булгара- 
ми-мусульманами. В розгляді цього питання Самі ад-Дагану допомогли б праці ра

29 С а м і а д-Д а г а н. Назв, праця, стор. 28. Попередники Самі ад-Дагана, зви
чайно, невисоко оцінюють суто літературні якості твору Ібн-Фадлана. Очевидно, Самі 
ад-Даган мав на увазі його спостережливість і допитливість.

30 Т а м  ж е , стор. 49.
31 Т а м ж е .
32 Варіанти Мешхедського рукопису в примітках наводяться лише в найважли

віших випадках.
33 Пор. С а м і а д-Д а г а н. Назв, праця, стор. 52—23.
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дянських авторів А. Ковалівського та Б. Н. Заходера, якби арабський вчений міг їх 
використати в повній м ір і34.

Огляд видань, присвячених Ібн-Фадлану, переконує нас, що увага вчених до цьо
го джерела принесла значні наслідки: текст в основному з ’ясовано. Завдяки зусил
лям дослідників, «білих плям» і сумнівних місць лишається порівняно мало. З вихо
дом праці А. Ковалівського історики дістали докладне висвітлення обставин, за  
яких було направлено посольство халіфа до Волзької Булгарії, а також питання віро
гідності твору арабського мандрівника як історичного джерела. При порівнянні фран
цузького перекладу Ібн-Фадлана з російським виданням 1956 р. ми бачили, як пере
кладач і коментатор спирається на роботу радянського арабіста. Арабський вчений, 
що міг використати тільки видання 1939 р. й лише посередньо — працю А. П. К ова
лівського 1956 р., внаслідок власної роботи над текстом приходить незалежно від 
останнього у багатьох випадках до тих же тлумачень, що і він. Отже, російський 
переклад і коментар 1956 р. можна вваж ати випробуваним як часом, так і критич
ною перевіркою. На черзі лишається ще кілька завдань, які потребують спеціальних 
досліджень — це, на нашу дум^су, реалії, що їх згадує Ібн-Фадлан, а також оста
точне з ’ясування співвідношення між його відомостями та аналогічними у Ібн-Русте, 
ал-Істахрі, ал-Масуді, з приводу чого існують дві протилежні думки35. Але мова 
йтиме про деталі, в цілому ж  можна вважати, що одне з найважливіших східних 
джерел повністю введене до наукового ужитку.

Б. М. БЕИ Л ІС

34 У зв ’язку з цим Самі ад-Даган висловлює цілком довільні припущення, ніби 
Сусан ар-Рассі є рус за  своєю «нісбою», а Барис ас-Саклабі — таки справжній «сло
в’янин» і що обидва вони володіли «руською мовою» (стор. 23—24). Насправді ж, 
походження Сусана невідоме, його «нісба» запозичена від одного з алідських родів, 
а Барис ас-Саклабі, напевне, походив з волзьких булгар (Пор. з працею А. П. К ова
лівського, 1956 p., стор. 19—20). Відзначимо також деякі наївні зіставлення, як-от: бул- 
гарського роду «баранджар» (стор. 135, 4) з назвою монголів — «ал-мунгул», назви 
трьох озер Хеллече з арабським «Х алідж » — протока (стор. 135, прим. 8).

35 Пор. А. П. К о в а л е в с к и й .  Книга Ахмеда Ибн-Фадлана, стор. 204, стаття 
446; стор. 206, стаття 481 і Б. Н. З а х о д  ер . Каспийский свод сведений о Восточной 
Европе. Горган и Поволжье в IX—X вв., М., 1962, стор. 56—59.


