
Наукові листки.
І .  В а в и л о н  і  Б і б л і я .

В німецькім Орієнтальнім товаристві виголосив дня ІЗ січня 
б. р. проф. Фрідріх Делїч, у нрисутности цісаря Вільгельма, ціка
вий відчит и. з. „Babel und Bibel“, при чім подав багато про-, 
єкцийних образів із цілого ряду викопалин вавилонського і аси- 
рийського походженя, камінних релєфів, глиняних табличок і це- 
голок 8 клиновими написами, фіїур володарів, королівських палату 
творів архітектури і народнїх типів. Зміст відчиту був такий: До
недавна була Біблія одиноким жерелом вавилонської і асирийської 
історії в часах до 500 р. перед Хр. Вона подавала одначе багато 
темних і загадкових відомостей. Тепер ті відомости прояснюють ся 
поволи наслідком численних викопалин, зібраних по ріжних музеях,, 
з долини між Евфратом і Тиі'ром, а головно з руін Вавилону і НЇ- 
нїви. Викопалини у Вавилонї уможливляють нам по дослідах архе- 
ольоїів історичні досліди значно вчаснїише, бо до 5000 літ перед. 
Христом. В 1050 р. находимо вже в Вавилонї усталену сильну 
державу з високо розвиненою культурою. Численні приватні листи 
вказують на великий розвій промислу і торговлї, рільництва і го
дівлі худоби та на високий степень наук, особливо Геометрії, арн- 
тметики та астрономії. 2000 літ ширив Вавилон далеко свій вплив,, 
між иньшим і на Ханаан. Ним можна пояснити не одну гебрайську. 
традицию. Так приміром не можна було довго виказати походженя 
гебрайського сабату. Тепер нема сумніву, що його початків треба 
шукати в культурі з над Евфрату і Тиґру. Так само найдено цілий 
ряд біблійних оповідань, що уходили за гебрайську мудрість, на 
вавилонських цеголках. До біблійного оповіданя про потопу підхо
дить майже слово в слово також вавилонське оповідане з перед.
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2000 літ до Хр. Се вавилонське оповідане зайшло до Ханаану, 
але при тім забуло ся, що в ньому головну ролю відгравало море. 
Тісну звязь між біблійним і вавилонським оповіданєм видно також 
у оповіданю про сотворене сьвіта і перших людий. Також десять 
заповідий і обі головні заповіди вказують на вавилонське похо- 
дженє. Такий самий початок має- також оповідане про перший гріх 
і про підступ вужа. На однім вавилонськім релєфі представлені 
навіть чоловік і жінка, відділені від себе деревом, що стоїть між 
ними, а за плечима жінки великий вуж. Вавилонського походженя 
є також погляди про дальше жите чоловіка по смерти, про кару на 
злих у пеклі і про нагороду добрих у раю. Ріжні релєфи вказують 
на вавилонський початок ангелів і демонів. Ба навіть саме гебрай- 
ське розуміне Бога є ідентичне з вавилонським. На одній цеголцї 
читаємо там напис : „Ягве єсть Бог“ — а табличка та походить
із 2300 р. перед Хр., отже 900 літ перед Мойсеєм! — Бесідник 
висловив в кіпці надію, що німецьке Орієнтальне товариство дасть 
нам змогу вглянути в неодну ще невияснену доси справу, продов- 
жаю ш й дальше з тим самим запалом, що досі, свою хосенну ді
яльність. В .

II. Анна Ярославна.
Історія взагалі мало цікавила ся сією княгинею; був навіть 

час, коли заперечували її істнованє. Але десять літ тому назад 
було досить ясно доказано, що така княгиня була і що після неї 
залишив ся її автоґраф. Відомий французький історик Шене знай
шов один приказ короля Филипа І , у якім за хрестом, що мусів 
визначати підпис королів, стояли ще два слова, але вже не ла
тинські, як текст приказу, а славяиські — а саме: Ана Ръпна, 
себ то Ана Роина (від roi), або Анна Реґіна =  Анна Королева,, 
Після Остромирового евангелия сі декілька букв — перший пале
ографічний памятник староруський.

Як відомо, Анна народила ся у ЗО роках XI віку. У 1051 р. 
стала жінкою Генриха 1-го французького і королевою Франциї. Змо
вини про шлюб почали ся у 1044 р.

Як се вийшло, що король французький мусів був оженитись 
иа Українці? Усі иньші королівни Европи приходили ся йому ро
дичками, більш або меньш близькими, й женитись йому па них не 
можна було, бо прокляв би його папа, що лічив незаконним шлюб


