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Переднє слово

Учителі не старіють. «Не все сплива рікою часу». Залишаєть-
ся добра пам’ять про них, їхні праці, їхні учні. До таких Учителів у 
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на-
лежить Тетяна Миколаївна Чернишова, доцент кафедри загального 
мовознавства і класичної філології. Вона понад 30 років (з 1956 до 
1987) викладала в університеті латину, новогрецьку мову, візантій-
ську й сучасну грецьку літературу. Сотні студентів-філологів, біологів, 
істориків, юристів згадують її з великим захопленням і любов’ю. Т.М. 
Чернишова була Педагогом з ласки Божої. Вона вміла зацікавити 
студентів, збудити думку, озброїти знаннями. Вражали її високий 
професіоналізм, неординарність і глибина мислення, увага і повага 
до людей, інтелігентність найвищої проби.

Т.М.Чернишова – талановитий учений, фахівець з класичної фі-
лології, візантиністики, неоелліністики. Вона залишила численні гли-
бокі дослідження в цих галузях науки, які зібрані в пропонованому 
увазі читача виданні, де вони розподілені за напрямками – мовоз-
навчі, літературознавчі, перекладознавчі студії. Усі ці праці зберіга-
ють актуальність і сьогодні. Вони мають пізнавальну цінність. Їх чи-
тають і читатимуть не тільки елліністи, а й філологи різного профілю.

Укладачі намагалися показати різнобічність наукової діяльності 
Т.М. Чернишової. Одним із основних напрямків її наукового пошуку 
впродовж багатьох років (понад 30) було вивчення говірок румей-
ського діалекту греків Надазов’я, узагальнення зібраного під час екс-
педицій діалектного матеріалу, описаного в монографії, яку подано 
повністю в цьому зібранні її творів. Адже вона є першим за радян-
ського повоєнного часу дослідженням грецьких діалектів Надазов’я, 
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що доводило їх родовід від новогрецької димотики. Її доповнюють 
численні статті про фонетичні, граматичні, лексичні особоливості 
різних говірок цього діалекту, про фольклор греків Надазов’я, пара-
лельні мотиви в їхній усній творчості, які свідчать про зв’язки цього 
«острівного» діалекту з мовою материкової Греції. Їхня наукова вар-
тість непроминальна, адже діалекти звужують сферу свого фукнціо-
нування і фіксація та опис їхнього стану важливі для науки.

Т.М. Чернишова була чудовою елліністкою, що прекрасно воло-
діла новогрецькою мовою, глибоко знала сучасну грецьку літера-
туру, уявляла її розвиток, тому стала талановитим популяризатором 
грецької літератури в Україні, а української в Греції. Подружжя Бі-
лецьких організувало переклади творів сучасних грецьких пись-
менників в Україні так, щоб вони відбивали літературний процес у 
Греції і знайомили читачів України з  найталановитішими творами. 
Статті Т.М. Чернишової з цієї тематики короткі, але дуже інформа-
тивні. Ми подаємо в цьому зібранні нариси дослідниці про багатьох 
грецьких письменників у передмовах до українських перекладів з 
новогрецької.

Т.М. Чернишова перекладала художню літературу Греції. Фраг-
менти її перекладів подано у цьому виданні. Багаті за змістом її 
нариси сучасної грецької та кіпрської літератур не втратили своєї 
актуальності й сьогодні. Вони мають високу пізнавальну цінність і є 
стартовими орієнтирами для подальшого вивчення сучасної грець-
кої літератури.

Подружжя Білецьких багато зробило для ознайомлення читачів 
Греції з творчістю Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка. 
Вони стали ініціаторами перекладів «Кобзаря» Шевченка, деяких 
творів Лесі Українки, Івана Франка. Т.М. Чернишова написала статті 
«Український поет Т. Шевченко», «Дочка Прометея» (про Лесю Укра-
їнку), які надруковано в грецьких та кіпрських журналах і газетах.

Т.М. Чернишова опублікувала також цікаві статті про античних 
авторів, зокрема вона досліджувала творчість Горація і писала про 
використовуваний ним принцип «золотої середини». Її цікавили 
впливи античних авторів на Т.Шевченка, вони розкриті в кількох її 
статтях до «Шевченківського словника», уміщених у цьому виданні.

Курси з візантійської літератури, які читала Т.М. Чернишова в 
університеті, на думку студентів і викладачів, були блискучими й 
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оригінальними. Почасти їх віддзеркалюють ті статті, що написані 
дослідницею в співавторстві й одноосібно до багатотомної праці 
«Всесвітня література» та в інших авторитетних наукових виданнях. 
Їх також подано у «Вибраному».

Праці Тетяни Миколаївни Чернишової друкуємо в тому вигляді, у 
якому вони побачили світ за її життя. Ми дозволили собі лише внести 
деякі корективи у висвітлення історії греків Надазов’я, спричинені 
кардинальними змінами в суспільному житті незалежної України. Це 
стосується переважно історичного нарису, уміщеного в монографії 
Т.М. Чернишової про новогрецькій говір сіл Урзуф та Ялта нинішньої 
Донецької області.

Ми вдячні всім, хто відгукнувся на 85-річний ювілей Т.М. Чер-
нишової, узяв участь у читаннях її пам’яті, тим, хто написав спогади 
про цю мудру, талановиту і високопорядну людину. Наша щира вдяч-
ність Надзвичайному і Повноважному Послові Грецької Республіки 
в Україні п. Георгіосу Георгундзосу за виступ на читаннях і фінансову 
підтримку цього видання.

Щиру подяку висловлюємо рецензентам цієї книги – доктору 
філологічних наук, професорові Катерині Григорівні Городенській, 
доктору філологічних наук Сергієві Семеновичу Єрмоленку і док-
тору філологічних наук, професорові Костянтину Миколайовичу Ти-
щенкові – поради яких допомогли упорядникам під час підготовки 
видання до друку.



РОЗДІЛ I

МОВОЗНАВСТВО



Греческий глоссарий Ф.А. Хартахая1

Ровно 100 лет тому назад, в 1859 г., студент историко-фило-
логического факультета Киевского университета Св. Владимира 
Феоктист Хартахай перевелся в Петербург для продолжения за-
нятий. Он привез с собой несколько тетрадок с записями песен, 
которые пелись в то время в греческих селах Приазовья. Вскоре 
он стал сотрудником «Современника». Его глубоко волновали 
вопросы истории Украины и Крыма. Сам он был сыном гречес-
кого канцеляриста в маленьком селе Чердаклы. Со студенческих 
лет он собирал материалы по истории, фольклору и языку родного 
края. Отчасти они нашли отражение в брошюре «Христианство в 
Крыму»2. Там мы находим первые в научной литературе заметки о 
приазовских говорах, первую публикацию песен греческих пере-
селенцев из Крыма. Но большая часть материалов осталась нео-
бработанной и неопубликованной.

В конце прошлого века проф. Петербургского университета  
Ф. Браун приобрел у семьи уже покойного Ф.А. Хартахая гречес-
кие рукописи. Он собирался их опубликовать и начал готовить 
к изданию, но срочные дела отвлекли его от этого намерения.  
Ф. Браун оставил рукописи до лучших времен в Император-
ской Публичной библиотеке (ныне библиотека им. Салтыкова-
Щедрина). Там они сохраняются и в настоящее время.

1 Уперше опубліковано в: Вісник Київського університету. – 1959. – № 2. – Се-
рія філології та журналістики. – Вип.2. Мовознавство. – С.113-124.

2 Ф.А. Хартахай, Христианство в Крыму, Симферополь, 1863. 8-890.
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Поскольку наш университет уже несколько лет интересуется 
приазовскими греческими говорами, естественно, рукописи Ф. 
А. Хартахая привлекли наше самое пристальное внимание. Тем 
более, что приазовские говоры до сих пор не нашли подробного 
отражения в литературе. Среди рукописей Хартахая мы находим 2 
песенника, словарик учебного типа, содержащий толкование древ-
негреческих слов на новогреческом и татарском, и 6 школьных те-
традок глоссария.

Глоссарий и представляет для нас наибольший интерес. Он 
может показать, насколько изменился бесписьменный говор за по-
следние 80-100 лет, которые принесли столько перемен в жизнь 
приазовских греков. Словарь составлен в 70-х годах ХІХ века, по-
тому что на одной из тетрадок есть штамп варшавского склада: 
187... года. Первые две тетради пронумерованы: тетрадь I А-Д и 
тетрадь II Е-Н. На обложках последующих тетрадок мы находим 
только перечень букв: Р-Ф; Ч, Дж, Ц, Р; X, Ψ, Θ, и, наконец, на 
последней – надпись: «Греческие слова в русском языке». По-
видимому, утеряна тетрадь III, содержащая буквы О, Ξ, П.

Глоссарий предполагал сопоставление с (крымско?)-татарским 
языком, но оно осуществлено далеко не всегда. Записи носят впо-
лне черновой характер, слова часто повторяются, внутри каж-
дой буквы нет разделения по алфавитному принципу. На форму 
записи влияет греческая орфография. Напр., он пишет γλώσσα, 
γράμμα, σουρεύω, хотя в приазовских говорах очевидно произно-
шение [гло́са, гра́ма, суре́ву]. Транскрипция, вообще представля-
ющая большие затруднения для новогреческих диалектологов, у 
Хартахая непоследовательна. За основу он принимает греческий 
алфавит, добавляя русские знаки «ч, ш, щ, ж». Фонема (б) обозна-
чается то как μπ, то как «п» с надписными точками; (д) изобра-
жается как δ и ντ; палатализация и йотация не выражены, знаки 
ударения расставлены не всегда.

В этой публикации за основу принята транскрипция средствами 
русского алфавита с добавлением греческих букв δ, θ (межзубные) 
и латинской g для обозначения звонкого заднеязычного смычного; 
«е» – украинского типа. Алфавит может быть представлен  



РОЗДІЛ I. МОВОЗНАВСТВО12

в следующем виде: а, б, в, g, г, д, δ, е, ж, дж, з, дз, θ, и, й, к, л, м, н, 
о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, ь, я.

Разумеется, некоторый произвол при переводе из одной тран-
скрипционной системы в другую неизбежен.

Татарские, греческие и русские соответствия приведены в та-
кой форме, в какой мы их находим в рукописи. Звездочками (*) 
помечены слова, оставленные автором без перевода на русский 
язык.

Глоссарий озаглавлен: «Словарь умирающего греческого на-
речия». Вероятно, Хартахай полагал, что бесписьменный диалект 
маленького народа скоро растворится в могучей русской языковой 
стихии. Однако наши лексикографические записи, произведенные 
летом 1958 г., обнаруживают очень большое сходство со словари-
ком Хартахая. Он недооценил внутреннюю устойчивость языка.

Основной недостаток глоссария заключается в том, что в нем 
не указано, к какому именно селу относятся записи. По-видимому, 
Ф.А. Хартахай предполагал представить все приазовские говоры. 
Так, мы находим параллельные формы [кину́рий] и [чину́рью], 
[шчили́] и [шкли], соответствующие разным селам.

Теперь трудно судить о замыслах Ф. Хартахая, об окончатель-
ной форме, которую он сам придал бы своему словарю. Грустно, 
что это начинание не получило завершения при его жизни. Теперь 
мы считаем своим долгом в связи с 125-летием Киевского универ-
ситета дать первую публикацию его труда.
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Текст

А а
ава́й ай, ой.
авли́ двор.
аво́ра прохлада. 
авра́катус бесштанный.
а́ври завтра. 
агапу́ люблю.
агно́с постный. 
агнури́зу познаю. 
агури́зу покупаю. 
аδерфи́ сестра. 
аδерфóс брат. 
адже́л кончина, смерть.
азма́н вид барана.
азпа́р загон для скота.
а́θарпус человек.
айги́р жеребец.
айδо́н соловей.
айс храмовый день.
аксапи́сус упрямый, противный.
а́лас соль.
алаша мерин.
а́лгу лошадь.
але́ври мука.
але́θу мелю.
але́тер плуг.
алетри́зо пашу.
али́θа сущ. и нар.3 правда. 
алипу́ лисица. 

3 У тексті оригіналу використано такі скорочення: сущ. – существительное, 
нар. – наречие, тат. – татарское, дгр. – древнегреческое, мн. ч. – множественное 
число. До них упорядники вважали за необхідне додати таке: физиол. – физиоло-
гическое.
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а́лкус соленый. 
а́лма сало, жир. 
ало́н гумно, ток. 
а́лу алике́т тревога, набат. 
алуни́зу молочу хлеб. 
а́лус другой.
алуси́δира (алси́δ) цепь.
ама́кси воз.
а́ман тат. амон, сейчас. 
ана́нджа судьба. 
ананджа́х топор.
ананка́шкуми стесняюсь, мне надоедает, что-то не по душе. 
ана́сса дух (дыхание), ана́сса пи́рин, отдохнул, перевел дыхание.
aнgýp огурец. 
а́нджилус ангел. 
а́ндра муж. 
андруме́нус женатый. 
ане́вин подошло кислое тесто. 
ани́зу открываю.
анипши́ племянница. 
анипшо́с племянник. 
а́ннусту безвкусный (о еде). 
апе́су внутри. 
апи́δ фрукт (груша). 
ара́н загон для скота, крытый до половины.
арго́с 1) поздний, 2) поздно.
а́ргуса я опоздал. 
ардж расход.
ари́зкус бедный (с сожалением). 
арка́ч козел выхолощенный. 
аркуδи́а медведь. 
арме́гу дою корову. 
арни́ ягненок до петровок. 
арни́θ курица. 
арни́ста мне надоело. 
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арши́с старинный, прежний. 
а́скимус безобразный, некрасивый. 
а́спра деньги. 
аста́р подкладка. 
афи́ну оставляю. 
ахилда́ркус тат. ахылы, умный, расторопный. 
ахма́хс тат. ахмах, глупый. 
а́ширу солома.

Б б

байта́н лошадь-двухлеток.

В в

ваθи́ 1) глубокое, 2) глубоко.
ва́лу кладу.
вари́ 1) тяжелое, 2) тяжело.
ва́рус тяжесть.
василе́в (солнце) заходит.
васту́ няньчу.
вδума́δа неделя.
взали́зу кормлю грудью.
вза́ну сосу грудь.
взе́гну запрягаю.
взи грудь у женщины.
взи́гу тушу.
взизме́нус погашенный.
взи́ну гашу.
вири́ лозинка, лоза вообще. 
ви́ца 1) кнут, 2) украшение у женщин, привешиваемое к косам.
вицо́кслу кнутовище. 
влои́я оспа. 
воδ вол.
во́шкуми пасусь.



РОЗДІЛ I. МОВОЗНАВСТВО16

враδи́ вечер. 
враδме́р вечерком.
вра́зу кипячу. 
вреш дождь идет. 
ври́зу браню. 
вро́мус вонь.
вруму́са вонючка (насекомое). 
врумья́р вонючий (бранное слово). 
врумья́рку вонючее. 
врунда́ гром гремит. 
врунди́ гром.
вруши́ дождь. 
вуло́н игла.
вулонджа́зу вдеваю нитку в иглу. 
вуту́ обмакиваю.
вуч кусочек хлеба, брошенный в молоко, суп или что-нибудь жидкое.

Г г

га́ла кислое молоко. 
галчи́галу свежее молоко.
галчи́цку 1) сладкое, сладенькое, 2) сладко. 
гайδу́р осел. 
га́йла тихо, потихоньку. 
гаму́ coitum, совокупляюсь (упоряд.)
га́мус свадьба. 
га́ргалас лупоглазый. 
гаргали́зо глазею. 
гаргандза́р горло. 
гардалае́ву шарю, ищу. 
гари́пкус бедный. 
гарипли́к тат. гариплык, бедность. 
гари́пс бедняк. 
гарко́ бык.
гарча́зу чешу спину, расчесываю.
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гаструме́н (?) жеребая, беременная.
гарча́зу скребу, деру, чешу. 
гδе́рну сдираю кожу.
гδули́зу дергаю, тереблю.
гла́зу скольжу по льду.
гластро́с гладкий, скользкий. 
глеп кора, корка. 
глепи́зу обдираю кору дерева.
глито́ну освобождаюсь. 
гли́фту лижу. 
гло́са язык.
гра́δа ряд, стадо. 
гра́мма писание, письмо. 
гри́ндза грязь на теле и белье. 
гу́ла шея. 
гу́на шуба. 
гуне́я стена.

Д д

дагле́фкуми ругаюсь. 
даи́ тат. даи, дядя. 
дандаро́ка волчок.
дафи́ята кладбище. 
дер кишка.
дили́зу завертываю, окутываю. 
до́ка я ударил. 
драну́ смотрю. 
дре́пуми стыжусь. 
дре́ху бегу.
друпи́, 1) стыд, 2) стыдно. 
дула́п тат. дулап, шкаф. 
дуния́ тат. дуйна, мир.
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Δ δ

δа́ва я пошел.
δава́зу читаю.
δа́вулус черт.
δа́зма нитки для тканья.
δа́кну кусаю.
δа́крис слезы.
δамт вкус.
δанко́ взятое в долг.
δармо́ побои.
δа́скалус учитель.
δахли́δ кольцо на руке.
δен не (отрицание при глаголе).
δе́рма кожа. 
δе́ну вяжу. 
δикро́ вилы. 
δиме́т связка табака. 
δинато́с крепкий. 
δиндро́ дерево.
δи́пла складка, δиа δипли́с вдвое сложенный. 
δипсу́ жажду. 
δиса́ч двойной мешок. 
δо́кса слава (только в выражении «слава богу»).
δонд, δо́нджа зуб, зубы. 
δо́нипса я раздумал, отменил. 
δра́зу прилепляю. 
δрахт веретено.
δрахто́с быстрый (о воде). 
δро́мус улица.
δу́гу даю. 
δули́я работа.



Греческий глоссарий Ф.А. Хартахая 19

Е е

е́ндимо женские крови.
ену́ (йену́?) рожаю.
е́рипс выкидыш.
е́рипса я выкинула (ребенка).
е́ркуми прихожу.
е́рмус проклятый, ненавистный.
е́ху имею.

Дж дж

джаду́ тат. ведьма.
джап тат. холм.
джалдае́ву тат. ялдамак, плаваю.
джо́рта тат. орта, ногайское джорта, прямо.

З з

завалу́с тат. завалы, бедняга.
заи́ф тат. нищий, слепой.
зама́н тат. время.
зан тат. десятина.
за́нку стремя.
зара́р тат. вред, убыток.
зари ́ кривой, неровный.
зару́са я искривил.
зи 1) жизнь, 2) весы.
зивга́р пара.
зивли ́ заноз у ярма.
зимла́р долото.
зимо́ну замешиваю тесто.
зиндано́с живой, неубитый.
зитиля́нус просящий милостыню.
зити́нья маслины.
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зиту ́ прошу милостыню.
зия́зу взвешиваю на весах.
зми́кша сопли.
змикша́рс сопливый.
знар пояс.
зо́ну опоясываю.
зорлае́ву-зорлаи́зу тат. зорламак, заставляю, насилую.
зо́шкуми опоясываюсь.
зу живу.
зули́зу сдавливаю, давлю.
зуми́ сок.
зупуну́п обувь.
зухтупани́зу колочу, бью.

Θ θ

θа́гма (мн. ч. θа́гмата) чудо, чудеса.
θа́ласа море, океан.
θа́натус мертвец.
θару́ думаю, намереваюсь.
θи́а тетушка.
θиле́я петля.
θилко ́ животное женского пола.
θими́ама ладан.
θири́зу жну.
θиристе́р серп.

И и

ивлуи́я благословение.
иδро́ну потею.
иδруме́нус потный.
и́δрус пот.
и́люс солнце.
и́пнус сон.
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ира́ струп.
ире́ву прошу.
ирга́тус работник, батрак.
ири́ ворота.
ири́зу возвращаюсь.
ирише́ву оспариваю, спорю.
иса́н тат. инсан, человек.
исанли́х тат. инсанлык, гуманность.
и́тус сосед.

Й й

йе́нья борода.
йине́ка женщина. 
йи́фту зажигаю, свечу.

К к

кабана́ри венок лука, 
кавалке́ву объезжаю лошадь, езжу верхом. 
каθаро́с чистый. 
каθири́зу чищу. 
ка́θуми сижу.
какани́зу кудахтаю. 
како́с худой, недобрый.
какуси́н зло, желание зла. 
*кала́θ
калама́р чернильница. 
ка́ланда новый год. 
каланджа́тку подарок на новый год.
калго́ну кую лошадь, подковываю.
кале́ври род башмаков.
кале́фкуми подхалимствую. 
калупья́ну ласкаю.
калуси́н благодеяние. 
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калуче́р лето.
калчири́ летом.
ка́мара гордость, спесь.
камаро́ну горжусь.
камзо́н жилет, камзол. 
ка́мпус поле, луг.
ками́л верблюд. 
ка́му делаю, работаю.
капно́с дым.
ка́пуса, ка́мпоса несколько, немного, но не совсем мало.
кара́в корабль. 
карави́т рак.
карака́нджилус нечистый дух.
карво́н уголь.
карδако́с родной.
карδи́я сердце.
кари́δ орех.
карто́пла картофель.
карфи́ гвоздь.
карфуме́нус пригвожденный.
ка́струс крепость.
ката́ра проклятие. 
катараме́нус проклятый. 
катве́ну схожу вниз, спускаюсь.
катракулу́ прогоняю.
катру́, катури́зу мочусь. 
ка́ту внизу. 
кафале́я куст.
кафчи́ рюмка.
качака́на сорока.
ке, ки союз и.
ке́разма угощение.
кизли́ка перочинный ножик.
кину́рьу новое.
кирну́ угощаю, потчую.
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киро́с время, погода.
кирцма́δ хрящ.
ките́ву приготовляю.
кла́ну физиол. выпускаю газы
кле́гу плачу.
клефта́рс вор.
кле́фту краду.
клиδи́ замок.
клиси́я церковь.
кло́θу поворачиваю, верчу.
кло́кса наседка.
козмуку́с народный, мирской.
ко́змус народ, мир.
кол лужа.
ко́лу задница.
ко́пану валик для белья.
ко́пра навоз.
кор дочь.
ко́рфу пазуха.
ко́фту режу.
ко́чинус красный.
ко́шкину сито.
кри́δи дгр. ἀκρίς саранча.
криθа́ри ячмень.
кри́ма грех.
крима́зу вешаю.
крими́шкум падаю.
кринджи́ серьга.
кри́ну сужу.
кро́ку желток яйца.
кро́ну остываю.
кру́гу бью.
круми́δ 1) лук, 2) почки у животных. 
кубу́к пена.
кувалу́ ношу, снашиваю.
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кува́р клубок.
куварья́зу мотаю.
куδи́зу клюю.
кулаке́ву няньчу.
кулу́ погоняю. 
*кулуло́ш
кулумби́су ныряю. 
кулунджи́θ тыква.
кума́т кусок. 
кумбалае́ву зову.
кумби́ пуговица.
кунане́я качели.
кунани́шкум качаюсь на качелях.
*кунда́р
кундо́с короткий.
кунду́ толкаю.
купани́зу 1) выбиваю белье при стирке, 2) наказываю кого-либо.
купе́л незаконнорожденное дитя. 
курасе́я взрослая девица.
кура́ста я устал.
куре́ву стригу.
курие́ву терплю убыток.
кури́ц девица.
курпа́ крупа.
курпуне́я мусорная куча.
ку́рта зоб.
курту́ глотаю.
кута́н толстый зад.
кутуру́ напрасно.
куфтиро́с острый.
ку́фус пустой.
кучи́милу слива.
кушкини́зу сею, просеиваю.
кшури́зу дгр. κείρω брею.
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Л л

лаго́с заяц.
лаδ масло деревянное или оливковое. 
ла́зу лаю.
лалаша́рс баловень.
лали́зу кличу, отзываюсь.
лали́я голос.
лалу́ 1) зову, 2) играю на муз. инструменте.
ла́пус кваша.
ларо́с ламбро́с целый-целешенький. 
лау́та свирель. 
лахтари́зу лягаю. 
ле́гу говорю .
ле́ис маслины.
ле́ндза буравчик.
леш труп животного. 
лигно́с тонкий, гибкий.
ли́гу мало. 
лигу́ наклоняюсь.
ли́кус волк.
лимби́шкуми мне нравится. 
лимпси́я нрав. 
ли́ну развязываю. 
липаро́с жирный. 
ли́фту мажу.
лли мужской детородный член, орган (упоряд.). 
ло́рья ло́рья вокруг чего-нибудь.
лигури́у меня тошнит.
лури́ ремень.
луху́са родильница, роженица. 
лу́шкуми купаюсь.
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Мм

ма́врус черный.
*магакае́ву
магика́ колдовство. 
ма́глу щека.
мае́ву колдую. 
ма́θима урок.
маθе́ну учусь.
майлае́ву мажу ось салом, дегтем.
майму́ обезьяна.
маире́ву варю обед.
мака́рт закваска.
макра́ далеко.
макрае́ву удлиняю.
макри́ длинное.
мала́зу мешу тесто, грязь.
малако́с мягкий.
ма́на мать.
мана́ка бабушка, старушка.
манде́ву гадаю. 
мандзи́ра скромный. 
мандзирко́с скоромность. 
манджа́р тат. манджар, воз.
манди́л полотенце.
мандрае́ву кричу, ору. 
мандре́ву запираю, загоняю. 
мандри́ тюрьма. 
мандуни́я неповоротливый. 
маргари́та жемчуг.
*маргарита́р
маре́ну вяну. 
марифе́т тат. искусство.
ма́ркуми жую. 
масхара́ бесстыдство. 
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масхаре́фкум срамлюсь. 
мат глаз, ма́ти му душа моя, глаз мой, свет ты мой.
мато́фла ресницы. 
матья́хта меня сглазили.
махтане́ву тат. махтанмак, хвалю.
машта́к низкорослая лошадь. 
маше́р нож.
машерья́фкуми режусь.
мел мед.
мия́на муха.
миθизме́нус пьяный.
мили́ш пчела.
ми́на месяц.
ми́ра часть, пай.
мира́зу делю.
ми́ризма запах.
мири́зу пахну.
мирми́ндж муравей.
мирьяна́финду распроклятый.
мита́кс шелк.
митала́зу переменяю, переодеваюсь.
митани́я поклон. 
митру́ меряю, считаю. 
мия́зу имею сходство с кем-либо. 
млар мельница.
мни vulva. женский половой орган (упоряд.).
мо́ртку слабое.
мти нос. 
мули́ф пуля. 
мулу́ прячу.
мулу́ми прячусь. 
мунуха́р баран выхолощенный, кастрированный (упоряд.).
мунуши́зу кастрирую, выхолащиваю. 
мурδи́я запах.
мурлугу́ оплакиваю, вою над мертвым.
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мурси́ яма, погреб. 
муцу́л младенец.

Н н

на чтобы, на на а ну-ка! 
назлане́фкуми тат. назланмак, сопротивляюсь, упорствую. 
не́вру жила.
нику́ побеждаю. 
никучира́ хозяйка. 
ни́пиу младенец. 
ниро́ вода. 
ниста́зу дремлю. 
ниф невеста под венцом.
ни́фкуми умываюсь. 
нифкуме́нус умытый. 
ниш ноготь.
ни́шкуми делаюсь, становлюсь.
ну, нус ум.
нума́й множество.
нума́т штука (счетное слово).
ну́на крестная мать.
нуни́зкус умный.
нухо́с голос.

П п

псаθи́р особый вид пирога.
псали́δ ножницы. 
пса́лну пою в церкви. 
псе́ма ложь, 
псемата́рс лгун.
пси́лус дгр. ψύλλα блоха.
псило́с высокий.
пси́ну пеку. 
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пси́хус лихорадка, 
псофу́ издыхаю.

Р р

раδ дгр. οὐρά хвост.
ра́ма нитка.
рандито́ хоровой танец с прыжками. 
ранду́ скачу. 
ра́псима шитье. 
ра́ткус тат. рагат, спокойный.
ра́фту шью. 
рахи́ тат. рахы, водка. 
ра́ша спина. 
ре́гаса я озяб.
ре́гу 1) теку, 2) зябну. 
ре́ма течение. 
ри́за корень.
ро́ка кудель, ручная прялка.
руθи́мса я соскучился. 
руко́кслу ручка кудели.
руме́ка по-гречески.
руме́кус греческий.
руме́ус грек. 
ру́сус русский.
руфу́ высасываю, сосу.
ру́ху, ру́ха платье.

С с

саи́та стрела.
сале́во дгр. σαλεύω колеблю.
сани́δ доска.
сапре́е гниль.
сапиме́нус гнилой. 
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сари́ тат. сары, рыжий. 
се́ла седло. 
сиδири́ железное. 
си́δиру железо. 
си́нифа облако, туча. 
сирнико́с мужской. 
сифте́ сначала.
сихтае́ву застаю кого-либо врасплох.
скамни́ тат. скамны, стул.
ска́фто копаю. 
скили́ собака. 
скойли́а школа. 
ско́тинсин стемнело. 
скуле́ч червяк.
скули́ лен. 
скути́н темно. 
скуто́ну убиваю. 
сма близко.
смаδ знак, метка.
смаδе́ву мечу, делаю известный знак.
сой тат. сой, родня.
сойлу́х тат. сойлук, родство.
со́ну достигаю.
сопа́ тат. сопа, дубина. 
спаθи́ меч. 
спа́ну лопаюсь.
спе́ра вечер.
сперно́с вечерний.
спе́рма семя. 
сперме́нус засеянный. 
спе́рну сею. 
спит дом. 
спраδ белок. 
спри́зу белю. 
спру́цкус белый.



Греческий глоссарий Ф.А. Хартахая 31

ставро́с 1) крест, 2) кривой.
стар пшеница.
старапу́л воробей. 
сте́куми стою.
сти́рьос яловый.
сто́ма рот. 
стра́та дорога.
страти́ дорожное.
стро́ну дгр. στρῶμα стелю постель, ковер. 
стуδ кость.
сугли́ шило.
суглито́с остроконечный. 
сунди́л пряслице.
суре́во собираю.
сфо́нджа помело. 

Т т

таба́х тат. табак, лист бумаги, деревянная чашка. 
табу́т тат. табут, гроб. 
тай лошонок (жеребенок?). 
така́ козел производитель.
талике́ тат. телеке, повозка. 
тарама́ тат. тарама, балка.
тара́х тат. тарах, гребешок.
тас ковш.
тиги́з тат. тегиз, ровно. 
тие́ву трогаю, прикасаюсь.
ти́лга как, каким образом? 
тима́хкуми собираюсь, приготовляюсь.
тими́ цена.
тими́зку тат. чистое. 
тимизлае́ву чищу. 
тимиси́зку тат. темисиз, нечистое. 
тиндри́з тат. тендриз, трезвый. 
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типси́ медная тарелка.
ти́пус-па ничего.
тири́ дгр. τυρός сыр.
тирнау́ч тат. тирнауч, грабли.
тирпи́, трипи́ дыра.
ти́ткус, ти́тку такой, такое.
тифло́нуми слепну.
тифло́с слепой.
то́пус место.
траву́ тяну.
траго́δ песня.
трагоδу́ пою. 
траи́ дгр. τράγος козел. 
трапе́з стол.
трипа́н бурав.
трипу́ верчу, делаю дыру. 
тро́гу ем. 
три́ву тру. 
трош дгр. τροχός колесо. 
тугаре́ву тат. тувармак, выпрягаю.
*туксе́ву
тукя́н тат. тукян, торговая лавка, магазин. 
тура́ тат. тура, жгут.
турна́ тат. турна, журавль.
турталае́ву понуждаю действием.
туту́н тат. тютюн, табак.
тутха́л тат. тутхал, клей.
тухлу ́ ягненок после петровок.

У у

уйдрае́ву тат. уйдрамак, стараюсь попасть.
ула́х коза (самка).
урне́фкуми усиливаюсь сделать.
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Ф ф

фаи́ еда, кушанье, обед.
файда́ тат. файда, польза. 
факу́δья чечевица. 
фаниро́ явно, открыто. 
файдаси́з тат. файдасиз, безполезное.
фаразу по крайней мере.
фарма́ч яд, отрава.
фармаче́фкуми отравляюсь. 
фе́гну ухожу. 
фе́нкус луна. 
фе́ру несу.
фида́н тат. фейдан, фруктовое молодое дерево.
фиδ змея. 
фи́ка я оставил.
фили́ ломоть, отрезок.
фи́лу лист. 
фи́ну я оставляю. 
фиста́н женское легкое платье. 
фите́ву сажаю дерево. 
фитро́н (посаженное дерево) принимается.
фкал веник.
фкали́зу мету веником.
флу целую.
флури́ золото, червонец.
фо́вус страх.
фона́зу кричу. 
форто́ну гружу, накладываю. 
фо́ртус груз. 
фос свет.
фо́ча русалка.
фриδ бровь.
фсали́зу закрываю, затворяю.
фси́нgу крепко сжимаю. 
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фсихта́ туго.
фсихто́с тугой.
фтир вошь.
фтука́р орех лесной.
фтухо́с худой, тощий.
фувиро́с опасный.
фувича́р трус.
фуву́ми боюсь.
фуле́а гнездо.
фу́мса я обиделся.
фура́δ кобыла.
фурка́л метла.
фуркали́зу мету метлой.
фурни́зу пеку хлебы.
фу́рну печь.
фурто́ну нагружаю, накладываю.
фурчи́хкуми утопаю, тону.
фурчи́хта я утонул.
фуре́нуми одеваюсь.
фу́ска пузырь. 
фуско́нуми надуваюсь. 
фути́зу крещу, воспринимаю.
футиско́ крестник, -ица.
фути́я огонь.
фушти́л физиол. газы, ветры.
фуштля́р вонючий.

Х х

хаба́р тат. хабар, известие. 
хабая́т тат. хабаят, вина.
хабубла́ха тат. хабублаха, черепаха. 
хавгалае́ву ссорю, ссорюсь. 
хадраи́зу тат. хыдырмак, ищу. 
хаз тат. хаз, гусь. 
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хайна́р тат. хайнар, узда.
хала́й свинец. 
хала́ч тат. калач, калач.
халкуста́н большой медный кувшин, водонос.
хаме́нус потерянный (о человеке).
хамило́с низкий.
ха́ну теряю.
ха́нуми теряюсь.
хапате́ву тат. хапатмак, запираю в тюрму.
хапа́х тат. хапах, крышка.
хапе́а кусок.
ха́пу укуси, возьми в рот.
хара́ радость. 
харе́ну радуюсь. 
хари́зу дарю. 
харта́ш тат. хардаш, младший брат, сестра. 
ха́руми радуюсь. 
хау́л тат. хаул, пари, заклад.
хахпе́ тат. хахпе, публичная женщина.
ха́я тат. хая, камень.
хизга́нджс тат. хызгандж, скупой.
хили́ч тат. хылыч, меч.
хисха́ч тат. хысхач, рак.
хи́тку редкое, нечасто встречающееся. 
хлар ложка. 
хли́цку 1) теплое, 2) тепло.
хли́цкус теплый. 
хлуро́с зеленый. 
хо́ма земля, прах.
хо́ра село. 
хра́зуми нуждаюсь в чем-либо. 
хре́ус, долг (о деньгах). 
хро́ну занимаю, беру в долг. 
хтипу́ ударяю, бью. 
хула́й тат. хулай, легкий способ.
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хуландрае́ву тат. хуландырмак, управляю, употребляю с уменьем.
хула́ч тат. кулач, сажень. 
хули́ гнев.
хули́зу кричу, сержусь.
хулича́рс крикун, сердитый.
хум тат. кум, песок.
хума́ш тат. кумач, кумач, материя.
хуна́н баран трехлетний.
хуни́ громак (?).
хунуше́ву тат. хунушмак, пирую.
хундроке́фалос большеголовый.
хундро́с крупный, большой.
хупарае́ву тат. хопармак, сдираю, обдираю, деру.
хупха́ тат. купха, копка, ведро в колодце.
хуре́ву танцую.
хури́зу разделяю.
хурлане́фкуми тоскую.
хуро́ хор, танец.
хурсо́с прекрасный.
хурта́р трава.
хурте́ну наедаюсь.
хуршо́в тат. хуршов, обруч.
хурья́ткус сельский.
хурья́тус житель села.
хува́т тат. хувет, сила.
хутарае́ву тат. хутармак, освобождаю.
худа́ тат. худа, сват. 
худала́х двухколесная тачка. 
хушха́р баран невыхолощенный, кастрированный (упоряд.).
худали́х сватовство.
хузгате́ву тат. хузгатмак, возбуждаю.
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Ц ц

цакуме́нус поломанный. 
цанgи́́ сапог. 
царанду́ дгр. ραντισμός, брызгаю водой. 
це́пра короста. 
ци́а искра.
цимбе́а щипок .
цимбу́ щипаю.
цини́ зерно фруктовое.
ципс корь.
цирили́ коршун.

Ч ч

чал тат. чал, чалый. 
чама́н тат. упрямый, ленивый. 
чамба́р платок. 
чапе́ву обмазываю глиной. 
чапо́хома желтая глина. 
чара́ тат. чара, способ. 
чарпуне́фкуми тат. чарпынмак, дурачусь.
чару́хья кожаные лапти. 
че́гу горю.
чендиклу́ войлок.
чиби́ч козел.
чилбири́ тат. чилбири, кочерга.
чинди́л ось.
чину́риу новое.
чира́х свеча сальная.
чири́, кири́ свеча.
чифт тат. чифт, пара.
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Ш ш
ша штоф (из стекла).
шафли́с слюна, пена у рта. 
шек овца.
ши́ля губы. 
ши́ра вдова.
шкли собака. 
шкни веревка.
шуро́ приветственный, поздравительный возглас.
шчаδ тень.
шчи́фту наклоняюсь.
шчупа́р особого рода секира.



Етимологічні спостереження в галузі 
урзуф-ялтинської говірки надазовського 

діалекту новогрецької мови1

Наше знайомство з новогрецькою говіркою сіл Приморського 
(Урзуфа) і Ялти почалось у 1952 p., після цього воно розширилося 
в результаті експедиції філологічного факультету 1953 р. і продо-
вжувалось до останнього часу. За цей період було зібрано віднос-
но великий лексичний матеріал і складено глосарій.

Лексика нашої говірки різко поділяється на дві групи: побуто-
ву і спеціальну. В галузі побутового обігу переважають слова, що 
їх успадковано із загальногрецької мови. Запозичення порівняно не-
численні і головним чином походять з української та тюркських мов.

Соціально-філософська лексика цілком складається із запози-
чених слів, колись тюркських, тепер – російських і українських.

Наводимо деякі з наших спостережень.
1. [аγніфόс] <* νηφός – «тверезий». Як видно, ця форма успад-

кована із старогрецької νήφων, пор. νηφάλιος зі значенням «твере-
зий, помірний, розумний». Початкове [α] – протетичного характе-
ру, [γ] часто розвивається в сусідстві з ν. Аналогічне утворення в 
новогрецькій мові: άγναντι < έναντι – «проти, напроти». Фонетич-
но близькі до [аγніфόс] форми невідомі в димотиці і не виявлені в 
сучасних діалектах грецької мови.

1 Уперше опубліковано в:  Науковий щорічник за 1957 рік. – К.: Вид-во Київ.
ун-ту, 1958. – С.154-156.
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2. [άθрупса] – «жінка» при звичайній новогрецькій γυναίκα у 
тому ж значенні. Походження цієї форми цілком прозоре: [άθрупса] 
< * ανθρώπισσα, тобто жіночого роду від άνθρωπος – «людина». 
Але вона належить, як здається, тільки до однієї урзуф-ялтинської 
говірки; в димотиці і сучасних діалектах подібні форми не трапля-
ються.

3. [айδі́ма] < * αγιόβημα – «олтар».
Подібну форму ми знаходимо в діалектах Фракії, пор.: αιδήμα з 

глосарія Γ. Λαμπουσιάδου (Θρακικά, Β’, 477). Ламбусіадіс пояснює 
її появу впливом народної етимології.

4. [айз’янь] – «червень». Ця назва місяця походить від Άγιος 
Γιάννης – «Святий Йоанн», день якого відзначають 24 червня. Зви-
чайна назва червня в Греції – Ιούνιος, в діалектах часто Θεριστής 
від θέρος, θερισμός – «жнива, літо». В надазовському діалекті така 
назва була б нелогічною, бо жнива тут починаються значно пізні-
ше – в половині липня.

5. [ал’юрγа] = [ал’юγра] – «скоро, незабаром», певно, від 
γρήγορα > αγρήγορα > αγλήγορα з протетичним [а], редукцією не-
наголошеного [o] > нуль і переходом [і] > [у]. Останній перехід не 
є поодиноким випадком в урзуф-ялтинській говірці, пор.: [сюк] < 
σήκω – «встань».

6. [аніγа́рь] – «ключ» при звичайному димотичному κλειδί. 
Форма [аніγа́рь], безумовно, походить від дієслова ανοίγω, в нашій 
говірці [ані́з] – «відмикати». Аналогічні форми спостерігаються в 
багатьох діалектах Північної Греції, наприклад: ανοιγάρ (Άρχειο 
Πόντου, Β’, 152).

7. [γунє́я] – «стіна». Ця форма властива всім надазовським 
говіркам. Проф. Μ.В. Сергієвський вважає, що це слово тюрк-
ського походження2, але не наводить відповідників. Схожі форми 
засвідчено в понтійському діалекті, наприклад: γωνία = βράχος 
(Λεξιλόγιον Κοτυώρων, Άρχειο Πόντου, Ζ’, 186). Зазначена форма 
відповідає загальногрецькій γωνία – «куток».

2 М. В. Сергиевский. Мариупольские греческие говоры. – Изд-во АН СССР, 
отд. общ. наук, 1934.



Етимологічні спостереження в галузі урзуф-ялтинської... 41

8. [ду́на] – «річка». Це слово відоме тільки в Урзуфі. Вже в Ялті 
його значення пов’язується з українським запозиченням [річка]. 
Форму [ду́на] можна зіставити з осетинською дон – «вода, ріка», 
пор. назви рік Дон та Дунай. В інших грецьких діалектах ця форма 
невідома.

9. [зарь] – «можливо», взагалі – частка, що позначає вагання чи 
заперечення, [зарь], як здається, споріднена походженням з серб-
ським «зар» – «хіба, хіба що».

В інших діалектах можна зустріти ζερ у тому ж значенні 
(Γλωσσάριο Λουλεβουργάς, Θρακικά, ΣΤ, 387).

10.  [θірно́] = [θернό] < * θερινό – «липень». Ця назва пов’язана 
з жнивами, пор.: [θерісте́рь] < θεριστήρι – «серп, те, чим жнуть». 
В Греції жнива починаються на місяць раніше, і тому відповідна 
форма θεριστής означає червень. Липень там місяць молотьби, що 
відбивається у назві місяця: Αλωνιστής.

11.  [ї́нум] – «бути». Це один з найцікавіших новотворів урзуф-
ялтинської говірки. Його парадигма є наслідком контамінації двох 
дієслів з близькими значеннями: власне είμαι – «бути» та γίνομαι – 
«ставати». Всі форми імперфекта від [ї́нум] відповідають звичай-
ним димотичним: [ї́мна] < ήμουνα: перша та друга особи теперіш-
нього часу запозичені з γίνομαι: [їнсь] < γίνεσαι, а форма третьої 
особи однини [єнь] бере початок безпосередньо від прислівника 
ένι, що, як відомо, ліг в основу новогрецької парадигми. За харак-
тером закінчень це дієслово начебто перебуває на межі активно-
го та пасивного станів. Скажімо, [єнь] нагадує [пає́нь] – «їде», а 
форма третьої особи множини [є́нун] за закінченням аналогічна 
формі третьої особи множини активного стану: [пає́нун]. Цілком 
імовірно, що і закінчення другої особи однини імперфекта [сь] < 
-ες: [ї́сунсь] відповідає [ско́тансь] – «ти убивав».

12.  [кумандаря́] – «наклеп». Дуже цікава форма, що бере по-
чаток, мабуть, від латинської commentaria (= візантійському 
κομμεντάρια). Ми спостерігали це слово в побутових розмовах. 
В даному випадку можна припустити запозичення з іншого діа-
лекту, бо, відповідно до норм урзуф-ялтинської фонетики, ми б 
чекали [* кумандарі́я].
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13.  [лаш] – «можливо». Фонетичний відповідник цієї форми 
ми знаходимо в понтійському діалекті: [лаш] < λάχει від λαγχάνω, 
λαχαίνω – «траплятись, випадати на долю» (див. Ά. Παππαδοπούλου, 
Ιστορική γραμματική της ποντικής διαλέκτου, Αθήναι, 1955, 121). 
Урзуф-ялтинська говірка втратила всі часові форми від цього ді-
єслова. Збереглася тільки форма [лаш], яка тут відіграє роль мо-
дальної частки.

14. [маш] – «хіба». Цікава стягнена форма [маш] < μα έχει. На-
тяки на модальну функцію έχω ми знаходимо в аналогічних випад-
ках і в димотиці; наприклад: μα τάχει τι λέει – «та що він говорить 
(він у своєму розумі?)?».

15. [о́муст] – «смачний». Димотика вживає в цьому значенні 
νόστιμος, але в діалектах відомі форми, які підходять ближче до 
урзуф-ялтинської, наприклад: έμνοστος (Λεξιλογιον Κοτυώρων, 
Άρχείο Πόντου, Γ’, 129).

16.  [о́фтюрсь] – «порожній, пустий». Ця форма походить від 
грецької εύκαιρος – «зручний, вигідний, слушний, вільний, по-
рожній». Фонетична своєрідність форми визначається перехо-
дом голосних з переднього ряду в задній із зберіганням ступеня 
підняття: [е > о, і > и]. Це явище дуже поширене в урзуф-ялтин-
ській говірці, напр,: [льо́γун] < λέγουν, [люк] < λύκος. Вживання 
εύκαιρος з головним значенням «порожній» відоме і в інших діа-
лектах (Πολ. Παπαχριστοδούλου, Γλωσσάριο, Θρακικά, Β’, Άρχειο 
Πόντου, Β’, 103).

17.  [піла́рун]– «посилати, відправляти, залишити, пустити, від-
пустити». Походить ця форма від απολύω – «звільнити, відпуска-
ти» через розширення основи теперішнього часу інфіксами [р] та 
[н], аналогічно: [спє́рун] – «сіяти». [р] – нестійкий приголосний, 
він відсутній навіть в імперфекті – [пє́лана]. В аористі ми спо-
стерігаємо форми, близькі до димотичних: [пє́лса] < απέλυσα. Зна-
чення «посилати, відправляти» звичайно пов’язується в димотиці 
зі στέλνω, так само, як «залишити, пустити» з αφήνω. Але в деяких 
діалектах (кападокійському, цаконському) фонетичні відповіднос-
ті απολύω вживаються в тому ж значенні, що й урзуф-ялтинське 
[піла́рун]. А форма ξαπολύω, похідна від απολύω, повсюдно в на-
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родній мові означає «посилати, відпускати», наприклад: αύριο θα 
ξαπολύσω το παίδι μου – «завтра я пошлю свою дитину».

18.  [струтє́рь] – «осінь». Ця форма походить від * υστεροκαίρι, 
букв. «пізній час», аналогічно μεθόπωρον (Понт.). З фонетичного 
боку такий перехід цілком виправданий, пор. [ї́стра] < ύστερα.

19.  [тихада́ра] – «скільки». Дуже цікавий новотвір урзуф-ял-
тинської говірки. Певна річ, [тихада́ра] утворилося із сполучен-
ня грецького займенника τι («що») + турецького іменника kadar 
«кількість» (пop.: ne kadar – «скільки») + [а] (за аналогією з πόσα, 
τόσα, όσα). В нашій говірці ця форма з успіхом конкурує у вживан-
ні з синонімічною [по́са] < πόσα. В інших діалектах грецької мови 
ця форма не засвідчена.

20.  [цаву́ра] – «плуг» і похідне від неї дієслово [цавурє́в] – «ора-
ти» фонетичним виглядом нагадують осетинське дзувур – «соха». 
Цією вказівкою ми зобов’язані проф. В. І. Абаєву.



Короткий звіт про діалектологічну 
експедицію КДУ до сіл Кременівка 
(Чердакли) Приморського району  

і Куйбишево (Малоянісоль) Володарського 
району Сталінської області УРСР1

У серпні 1959 р. кафедра загального мовознавства та класичної 
філології КДУ направила діалектологічну експедицію до грець-
ких сіл Надазов’я, заснованих вихідцями з Криму в кінці XVIII ст.  
Так наша експедиція продовжила роботу дослідження новогрець-
ких говірок на Україні, розпочату кафедрою в 1953 р. На цей раз 
об’єктом дослідження були села Кременівка (Чердакли) Примор-
ського району і Куйбишево (Малоянісоль) Володарського району 
Сталінської області УРСР. Цей вибір не був випадковим. За дани-
ми проф. Μ. В. Сергієвського, ці села щодо мови є найвіддалені-
шими від Приморського (Урзуфа) і Ялти, що їх говірки вже було 
описано.

Село Кременівка (Чердакли) засноване виселенцями з крим-
ських сіл Чердакли, Байсу, Каракоба, а в Куйбишеві (Малий Яні-
соль, Мала Єні-сала) живуть нащадки переселенців із сіл Єні-са-
ла, Уйшунь, Єні-Кой, Джемрек. Усі відповідні кримські села були 
розташовані в степовому Криму, в східній його частині.

1 Уперше опубліковано в: Науковий щорічник за 1958 рік. – К.: Вид-во Київ.
ун-ту, 1959. – С.133-135. Сталінська область – нині Донецька, м. Сталіно – нині 
Донецьк.
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Експедиція провела в Кременівці та в Куйбишеві 21 день. За 
цей час було зібрано необхідні граматичні матеріали за питаль-
ником, записано 24 казки, 43 пісні, 87 коломийок, 18 прислів’їв, 
2 загадки. На магнітофоні «Репортер» було проведено звукозапис 
фольклорних і побутових текстів, а також списку слів, що вияв-
ляють фонематичний склад говірок. Сфотографовано форми губ 
під час вимови різних звуків. Експедицію цікавили також і етно-
графічні матеріали. Зафіксовано оригінальні предмети сільсько-
господарського інвентаря, хатнього вжитку, зовнішній рельєфний 
орнамент на стінах будинків, орнаменти на старовинних ткани-
нах, гаптування, вишивання і т. ін. Вузькоплівковим кіноапаратом 
сфотографовано стародавній обряд весілля [дygýн], стародавню 
народну боротьбу для здобуття нагороди [курéш], оркестр народ-
них інструментів, старовинні народні танці і т. ін.

Матеріали нашої експедиції ще не опрацьовано в належний 
спосіб, проте й тепер можна зробити деякі попередні висновки.

1. Говірка сіл Кременівка та Куйбишево справді дуже відріз-
няється від урзуф-ялтинської, зберігаючи, незважаючи на це, всі 
основні риси північногрецької групи діалектів.

2. Говірка Кременівки дуже близька, але не тотожна говірці 
Куйбишева, і, очевидно, різниця між ними раніше була глибшою, 
а тепер трохи вирівняна.

3. Склад фонем той самий, що і в урзуф-ялтинській говірці. Го-
лосні середнього підняття [е, о] виступають лише під наголосом, 
зокрема в односкладових словах; [е] має дифтонгоїдний характер. 
Редукція голосних виявляється яскравіше в переднаголосному 
складі і слабіше – в занаголосному: [прóсупу] < πρόσωπο, [δли́я] 
< δουλεία на відміну від урзуф-ялтинської говірки, де відповідно: 
[прóсуп] та [δулíя]. Є підстави гадати, що тут дуже розвинені диф-
тонги. Проте це питання ще потребує експериментального вивчення.

Щодо консонантизму різниця з урзуф-ялтинською говіркою 
дуже наочна. По-перше, тут збереглися типово новогрецькі зі-
мкнені з носовим нюансом [mb, nd, ng] : [éмбру] < εμπρός, [вурундá]  
< βροντά, [angýp] < αγγούρι, пор. відповідні урзуф-ялтинські 
[ає́бур, вурдá, agýp].
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По-друге, тут спостерігається [l] середньоєвропейського типу. 
В урзуф-ялтинській говірці протиставлення [л] і [ль] російсь- 
кого типу.

По-третє, в Кременівці та Куйбишеві не спостерігаються спо-
лучення фонем [шч], поширені в урзуф-ялтинській говірці, пор. 
[шчилí] та [шкли].

По-четверте, разючою особливістю кременівсько-куйбишев-
ської говірки є поширеність гемінат. Вони здебільшого є асимі-
лятивного походження, пор. [éсса] < έζησα, [шша] < [шишé] та ін.

Йотація і палаталізація приголосних, що визначають фонетич-
ну своєрідність урзуф-ялтинської говірки, тут не поширені. Як па-
латалізовані тут виступають лише [ль, нь] на місці димотичних 
сполучень відповідних приголосних із [й] : [íлюс] < ήλιος. Йо-
тацію усунено перед [і], напр.: [інéка] < γυναίκα, [íрса] < γύρισα, 
[вгéну] < βγαίνω. В останньому випадку можна чути задньоязи-
ковий непалаталізований щілинний [г]. Звук [й] спостерігається 
лише перед [а, о, у]: [ялό, ёх, юрόнтку].

Асимілятивні явища дуже помітні, зокрема в Куйбишеві, пор. 
[сту чол] «у степу» (Кременівка) : [ссу чол] «те саме» (Куйбише-
во). Переважає прогресивна щодо способу утворення асиміляція, 
напр. [тун джиρό] < τον καιρό. Ця говірка зафіксувала давній пере-
хід сполучень щілинних із [й] до шиплячих, а зімкнених із [й] до 
африкат [трапéжа] < τραπέζια, [мишакόс] < μεσιακός, [чири́] < κερί 
і [мáча] < μάτια.

Дисимілятивні явища спостерігаються рідше. Цікаво зазначи-
ти [мши] < ψυχή і [змиθирá] < συμπεθερά. У Кременівці в цих ви-
падках ми маємо [пши] і [збиθирá].

4. Майже всі іменники цих говірок належать до граматично-
го середнього роду. Як і в урзуф-ялтинській говірці, тут до чоло-
вічого та жіночого роду належать лише іменники, що означають 
становище людини в родині чи суспільстві і т. ін. Відміну дуже 
спрощено. Родовий відмінок по суті вже вийшов з ужитку, і тому 
іменники жіночого та середнього роду мають лише протиставлен-
ня однини та множини. Лише іменники чоловічого роду розрізня-
ють називний та знахідний однини, пор. [áθарпус – тун áθарпу]. 
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Іменники середнього роду виявляють два продуктивних суфікси 
для утворення множини [-еіс] і надзвичайно часто [-йδа]. Напр.: 
[картуплéя– та картуплéіс, капстá – та капстáйδа]. Перший по-
ходить від новогрецького закінчення іменників чоловічого та жі-
ночого роду множини називного та знахідного відмінків, що був 
поширений на іменники середнього роду. Другий виник при мета-
тезі [-йδа] < -δια, напр.: [вόйδа] < βόδια, де [δ] в основі, що стало 
суфіксом множини, поширилося на більшість успадкованих і за-
позичених іменників.

Прикметники мають усі три форми граматичних родів лише в 
предикативній функції і тільки в тому разі, коли вони означають 
якість, приписувану людині. В інших випадках вони зберігають 
форму середнього роду, відповідно, однини та множини, пор. [аýт 
єн калό інéка] – «це добра жінка» та [ати́ єн кали́] «вона добра».

Створення ступенів порівняння значною мірою перебудовано. 
Синтетичний спосіб відсутній. Окремих прислівників для порів-
няння немає. Компаратив утворюється синтаксично. Він відрізня-
ється від позитива наявністю в Куйбишеві при прикметниках при-
йменника [с], а в Кременівці –[ах], пор. [аýтус єн с атόна калόс] –  
«цей є кращий за того» – αυτός είναι πιο κάλος απó κείνο.

Суперлатив має конструкцію з [с/ах ýла] – «за всіх», пор. [аýтус 
ен с ýла калόс] – «він найкращий за всіх».

Особові займенники вживаються при дієсловах і в називному 
відмінку. В непрямих відмінках вони звичайно вживаються після 
дієслів.

Вказівний займенник [аýтус] – «цей» нагадує понтійський 
αουτός. У непрямому відмінку займенників дуже продуктивний 
носовий інфікс, напр., [атόс – атόна] аналогічно до τις – τίνα.

Кількісні числівники успадковані від загальноновогрецької 
мови. Маловживані грецькі назви 70, 80, 90. Частіше виступають 
тюркські [етми́ш, сексéн, доксáн]. Порядкові запозичені з росій-
ської мови.

Дієслово порівняно до димотики та урзуф-ялтинської говірки 
так само має багато особливостей. Дієслівні закінчення тут менше 
зазнали редукції, ніж в Урзуфі та Ялті. Цікаво, що дієслово «бути» 
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в третій особі множини має дві різні форми [íнни] і [ен]. Перша 
належить лише до іменників чоловічого і жіночого роду, дру-
га – до іменників середнього роду і збігається з формою третьої  
особи однини.

Лексика відрізняється від урзуф-ялтинської більшою наявніс-
тю тюркомовних елементів. Видно, що татарська мова ще недав-
но була другою мовою спілкування. І тепер багато представників 
старшого покоління знають її та співають татарських пісень.

Фольклор тут багатий та різноманітний. Поряд із старовин-
ними піснями, що збереглися ще від візантійської епохи, ми за-
писали пісню про російсько-японську війну, пісню про Велику 
Вітчизняну війну, коломийки [урдрамáйδа] про запуск штучного 
супутника Землі, про боротьбу за мир та про мирне змагання з 
Америкою. Цікаво, що ми знайшли тільки дві пісні і не знайшли 
жодного казкового сюжету, спільних з урзуф-ялтинськими записа-
ми. Початок казок турецький: [бір замáн да вар іди́, бір замáн да 
йох іди́]. Фольклор Кременівки та Куйбишева ближчий до крим-
ськотатарського, а урзуф-ялтинський – до загальноновогрецького.



Новогреческий говор сел  
Приморского (Урзуфа) и Ялты, 

Первомайского района, Сталинской 
области (Исторический очерк  

и морфология глагола)1

ВВЕДЕНИЕ

1. Урзуф2-ялтинский говор занимает особое место в семье ма-
риупольских греческих говоров. Он отличается от своих соседей 
и лексически, и грамматически (в частности, особенно фонетиче-
ски). До сих пор в научной литературе отсутствовало специальное 
описание этого говора. Только в статье проф. М. В. Сергиевско-
го мы находим несколько замечаний об особенностях фонети-
ки в селах Урзуф и Ялта по сравнению с сартанским говором3. 
Вообще мариупольские говоры не избалованы филологическим 
вниманием. Можно перечислить по пальцам все работы, в кото-
рых хотя бы одна фраза посвящена их современному состоянию 

1 Уперше опубліковано в: Новогреческий говор сел Приморского (Урзуфа) и 
Ялты, Первомайского района, Сталинской области (Исторический очерк и мор-
фология глагола). – К.: Изд.-во Киев. гос. ун-та им.Т.Г.Шевченко, 1958. – 80 с. 
Сталінська область – нині Донецька, м. Сталіно – нині Донецьк.

2 С. Урзуф – в настоящее время с. Приморское, Первомайского р-на Сталин-
ской области. Мы будем называть это село его довоенным именем, чтобы не спу-
тать с другим селом Приморским (бывш. Сартана).

3 М. В. Сергиевский, Мариупольские греческие говоры, Известия АН СССР, 
отд. общественных наук, 1934, стр. 548-550.
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или истории4. Нельзя сказать, что филологи относились к ним с 
сознательным пренебрежением. Но очень своеобразная и любо-
пытная историческая обстановка, которую переживали греческие 
села на Мариупольщине, в разное время по разным причинам пре-
пятствовала серьезному научному изучению их языка и фолькло-
ра. Больше всего в этом отношении не повезло урзуф-ялтинско-
му говору. А между тем мариупольские греческие говоры могут 
представлять очень большой интерес и для языковеда в широ-
ком плане, и для специалиста в области греческой филологии, и  
для фольклориста.

2. Эти говоры еще и в настоящее время принадлежат к поч-
ти исчезнувшей в СССР категории бесписьменных языков. Здесь 
имеем в виду то обстоятельство, что эти говоры рассматривают-
ся как возникшие в процессе дифференциации так называемого 
мариупольского диалекта. Мы называем их бесписьменными, по-
тому что приазовские греческие села не имеют грамотности на 
языке, объединяющем местные говоры.

До Великой Октябрьской социалистической революции сель-
ское население было почти поголовно неграмотным (на всех язы-
ках!). Даже в официальном и культурном центре греческих коло-
ний – в г. Мариуполе – грамотные люди насчитывались единица-
ми. Да и грамотность там существовала не на родном языке. В 
1820 г. в г. Мариуполе открылось народное училище, где в качестве 
греческого языка преподавалась кафаревуса, а ее уж никак нельзя 
было назвать родным языком греков Мариуполя. Этот город был 
населен в основном выходцами из Бахчисарая, Кафы, Евпатории, 

4 Ф. Хартахай, Христианство в Крыму, Симферополь, 1864; В. И. Григорович, 
Записки антиквара о поездке его на Калку и Кальмиус, Одесса, 1874; Ф. Браун, 
Мариупольские греки, «Живая старина», т. 1, 1890, стр. 78-92; А. Л. Бертье-Дела-
гард, Исследование некоторых недоуменных вопросов средневековья в Таври-
де, Одесса, 1914; И. И. Соколов, О языке греков Мариупольского и Сталинского 
округов, «Язык и литература», т. IV, 1930, стр. 49-67; «Мариуполь и его окрестно-IV, 1930, стр. 49-67; «Мариуполь и его окрестно-, 1930, стр. 49-67; «Мариуполь и его окрестно-
сти», Сборник, Мариуполь, 1892, стр. 38; И. И. Соколов, Мариупольские греки, 
Тр. Ин-та славяноведения АН СССР, т. 1, 1932, стр. 287-317; Д. Спіридонов, Іс- Спіридонов, Іс-
торичний інтерес вивчення говірок Маріупольських греків, «Східний світ», 1930, 
№ 12(3), стр. 171-181.
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Карасу-Базара, Балаклавы, Старого Крыма и Белбека, говоривши-
ми исключительно на крымско-татарском языке. Консервативное 
и невежественное местное купечество и кулачество, державшее в 
своих руках власть над греческим округом, всячески сопротивля-
лось введению образования. Боялись, что просвещение подорвет 
их могущество. Яростные националисты, они долго и упорно со-
противлялись введению преподавания русского языка в училище. 
Городской голова Попов распорядился выселить преподавателя 
русского языка и заявил, что «русские классы надо уничтожить, 
как потому, что в оных обучаются русские дети, так и потому, что 
он в русском языке не видит нужды»5.

Национализм подогревался страхом конкуренции более обра-
зованной и технически оснащенной русской буржуазии.

В селах безраздельно господствовало натуральное хозяйство, 
замкнутое и косное, не вызывавшее потребности в грамотности.

Во второй половине XIX в. социальные сдвиги, всколыхнув-
шие всю Россию, задели и сонное болото Мариупольщины. Город 
оживляется в экономическом и культурном отношении, руссифи-
цируется. В начале 70-х годов «за выбытием обоих учителей гре-
ческого языка и ненахождением новых, преподавание само собою 
прекратилось...», и в селах прекратилось обучение в кое-где суще-
ствовавших греческих народных школах. Введено богослужение 
на церковно-славянском языке. Появляется гимназия с русским 
языком преподавания. Преподаватели гимназии, в большинстве 
своем выпускники Киевского университета, провели большую 
краеведческую работу. Им принадлежит и одно из первых опи-
саний мариупольского фольклора (несколько песен и сказок на 
крымско-татарском языке6). Но собственно языки остались вне их 
внимания. Вопрос о создании письменности на родном языке тог-
да еще не ставился.

Советская власть с первых дней своего существования предо-
ставила всем национальностям России широчайшие возможно-
сти для развития культуры. Возникает вопрос о введении пре-

5 «Мариуполь и его окрестности», стр. 174.
6 «Мариуполь и его окрестности», стр. 325-404.
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подавания для греков СССР на их родном языке. В протоколе  
НКП РСФСР от 7.1 1926 г. мы читаем: «Отменили язык καθαρε- 
ύουσα на территории СССР, как язык чуждый и непонятный гре-на территории СССР, как язык чуждый и непонятный гре-
ческим массам, утвердили замену ее языком δημοτική, который 
является общеупотребительным, понятным для всех литератур-
ным языком. Одновременно отменили историческую орфогра-
фию и утвердили фонетическую»7. Но это еще не было решени-
ем поставленной задачи. У греков СССР не существовало язы-
кового единства. В Крыму говорили почти на чистой димотике8, 
на Черноморском побережье Кавказа господствовал понтийский 
диалект, цалкинский диалект в горной части Кавказа подвергся 
сильному влиянию грузинского языка, а на Мариупольщине уже 
первые исследователи насчитывали 5 резко разграниченных язы-
ковых группировок. Димотика, которую ввели в школах и педучи-
лищах, в действительности не была «общеупотребительным, по-
нятным для всех языком». Она почти так же относится ко многим 
местным диалектам, как кафаревуса к димотике. По сути дела, она 
изучалась как иностранный язык.

В Ростове книгоиздательство ,,Κομυνιστίς» (κομμουνιστής) вы-
пускало учебные пособия, знакомило местных греческих читате-
лей с прогрессивной новогреческой литературой. В Мариуполе 
издательство «Κολεκτιβιστίς» (κολλεκτιβιστής) выпускало газету, 
политическую и художественную литературу. Появились произ-
ведения местных авторов, и в литературе начал завоевывать поло-
жение сартанский говор. Однако этот говор не стал литературным 
языком на Мариупольщине. Так приазовские говоры и остались 
необъединенными какой-либо литературной нормой. Это обсто-
ятельство в сочетании с тесным экономическим и культурным 
общением носителей приазовских греческих говоров с соседними 
иноязычными областями обусловило очень быстрые темпы язы-
кового развития. Поэтому сейчас особенно велика потребность за-
фиксировать хотя бы один момент в истории этих говоров.

7 С. Ялі, Греки в УРСР, Харків, 1931.
8 М. В. Сергиевский, Мариупольские греческие говоры, стр. 585.
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Трудно предсказать литературный расцвет, например, урзуф-
ялтинскому говору. Сейчас все мариупольские греки двуязычны. 
Уже трудно найти человека, который владел бы русским языком 
хуже, чем своим местным говором. Русская литература стала род-
ным художественным словом для всех обитателей Мариупольщи-
ны. И местные говоры, имеющие только узко бытовое обращение, 
постепенно растворяются в русском языке. Поэтому важно опи-
сать хотя бы современное состояние этих говоров, пока они еще 
не совсем утратили самостоятельность. Процесс этот, разумеется, 
не мгновенный, но, по сравнению со всей историей языка, очень 
быстрый.

Любопытно выяснить и особенности двуязычия, особенности 
взаимодействия, собственно, трех языков – русского, украинского 
и приазовского греческого диалекта. (Под приазовским диалектом 
мы имеем в виду то языковое единство, которое было известно в 
литературе под названием «мариупольский диалект» или «мариу-
польские греческие говоры»9).

3. Для историка греческого языка интересно установить соот-
ношение с димотикой и новогреческими диалектами этого, едва 
ли не самого удаленного и изолированного от других, ответвле-
ния греческого языка. В окраинных диалектах могут встретиться 
и островки глубокой архаики и новообразования, как, скажем, в 
понтике. Любопытно установить и характер грамматических но-
вообразований: возникли они на базе родного языка или в их фор-
мировании играют роль и заимствования.

4. Наконец, филологические исследования в этой области мог-
ли бы помочь и историку решить сложный и нерешенный до сих 
пор вопрос о происхождении мариупольских говоров. Где жили в 
странах распространения греческого языка предки современных 
обитателей Приазовья и когда они переселились в Крым?

5. Богатый и, зачастую, оригинальный фольклор этих грече-
ских сел давно ждет опубликования. Несомненно, он способен 
заинтересовать самую широкую читающую публику не только  

9 См., например, М. С. Сергиевский, Мариупольские греческие говоры,  
стр. 533-587.
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с исторической, но и с эстетической точки зрения. Внимательное 
изучение фольклорных текстов тоже может косвенно помочь в вы-
яснении вопроса о происхождении мариупольского диалекта.

6. До последнего времени отсутствовало сколько-нибудь пол-
ное описание хотя бы одного из приазовских говоров. Первые за-
метки в печати «о языке татов» принадлежат профессору Одесско-
го университета В.И. Григоровичу10. В своей книге он посвящает 
несколько страниц приазовским грекам и приводит небольшой 
глоссарий (67 слов в русской транскрипции, записанных в разных 
селах). Он отмечает, что местное население по языковым при-
знакам делится на две большие группы – татов «со своеобразным 
греческим языком» и базариан, говорящих пο крымскотатарски. 
«Язык татов» тоже неоднороден. В.И. Григоровича поражает в фо-
нетике местных говоров замена перед i, е звуков х, ск, к звуками 
ш, щ, ч, редукция и метатеза звуков. Он отличает несколько арха-
измов (пса – άψα – скоро») и славянских слов с «ринезмом» (грин-
зи – ГР¤ЗЬ) в лексике, приводит некоторые формы спряжения 
глаголов «быть», «иметь», и «приходить». Причем говорит, что 
последний глагол έρχομαι употребляется для образования будуще-
го времени. Интересуется он и фольклором, собирает небольшой, 
но интересный материал. В его книге помещен отрывок из песни 
о переселении 1778 года.

По фонетическим признакам (к > [ч]) проф. М. В. Сергиевский 
относит большинство слов из глоссария В. Григоровича к мало-
янисольскому говору. Филологические достоинства заметок В. 
Григоровича невелики, но до революции они оставались первым 
и единственным отражением в печати приазовского диалекта. Его 
книга послужила основой для статьи Блау, на которую ссылается 
П. Кречмер в своей работе о лесбийском диалекте11. На основании 
фонетических особенностей записей В.И. Григоровича П. Креч-
мер относит приазовский диалект к группе северогреческих. Но 
сильная палатализация задне- и переднеязычных согласных перед 

10 В. И. Григорович, Записки антиквара о поездке его на Калку и Кальмиус, 
Одесса, 1874, стр. 312.

11 P. Kretschmer, Die heutige Lesbische Dialekt, Wien, 1905, стр. 18.
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гласными переднего ряда (см. выше) заставляет его предполо-
жить, что здесь речь идет о понтийской колонии12.

Но, как справедливо отмечает проф. М. В. Сергиевский13, во-
первых, нельзя было целиком основываться на скудных и не всег-
да точных данных В. Григоровича, к тому же относящихся не ко 
всем приазовским говорам, а во-вторых, перечисленные фонети-
ческие явления свойственны не только понтике.

7. Проф. Ф. Браун, в поисках следов крымских готов посетив-
ший Приазовье, тоже отмечает деление местных греков в языко-
вом отношении на татов, «говорящих на своеобразном греческом 
наречии, которое они называют «айла»14, и татаро-язычных база-
риан. Он упоминает о неопубликованной рукописи Ф. Хартахая, 
содержащей много ценных материалов по лексике, грамматике и 
фольклору на местных говорах.

В книге А. Л. Бертье-Делагарда15 и в краеведческом коллектив-
ном труде «Мариуполь и его окрестности»16 мы тоже находим толь-
ко самые общие замечания о языковом положении в Приазовье.

8. После революции интерес к приазовским грекам оживил-
ся в связи с общей программой культурного строительства среди 
национальных меньшинств. Но интерес этот был в основном на-
правлен на создание единого литературного языка для всех совет-
ских греков и на методику его преподавания.

Даже отмеченные в начале работы статьи, которые, судя по за-
главию, должны говорить именно о языке греческого населения 
Приазовья, почти не касаются этого вопроса, а основное внима-
ние уделяют их истории.

Проф. И. И. Соколов в статье «Язык Мариупольских греков»17 
сообщает, что коллективом Института речевой культуры ЛГУ 

12 Там же.
13 M. В. Сергиевский, Мариупольские греческие говоры, стр. 585.
14 Ф. Браун, Мариупольские греки, стр. 78-92; стр. 85 – «айла» – возможно, 

искаженное от [апла] – «просто, обычно».
15 А. Л. Бертье-Делагард, Исследование некоторых недоуменных вопросов 

средневековья в Тавриде, 1914.
16 «Мариуполь и его окрестности», стр. 38.
17 И. Соколов, Язык Мариупольских греков, «Язык и литература», т. VI, 1930
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была проделана большая диалектологическая работа по изучению 
приазовских греческих говоров, на основании которой он делит 
местные говоры на 5 групп в порядке близости их к димотике:  
1) Урзуф-Ялта; 2) Стила, Константинополь и Большой Янисоль;  
3) Большая Каракуба, Новая Каракуба, Бугас; 4) Сартана, Черма-
лык и Македоновка; 5) Чердаклы, Малый Янисоль, Новый Яни-
соль. Но материалы осуществленных ими в 1927-1929 гг. экспеди-
ций и грамматические выводы, насколько мне известно, нигде не 
были опубликованы.

Д. Спиридонов18 тоже делит местные греческие говоры по язы-
ковым признакам на 5 групп.

9. В 1933 г. Всесоюзный комитет нового алфавита при Совете 
Национальностей ЦИК СССР организовал филологическую экс-
педицию для разрешения вопроса о литературном языке греков 
Советского Союза. Я не знаю, привела ли экспедиция к достиже-
нию поставленной цели, но она послужила основным источником 
для первой в истории приазовских греков научной статьи проф. 
М. В. Сергиевского о их языке. Кроме материалов экспедиции, 
проф. М. В. Сергиевский использовал и печатную продукцию, 
вышедшую в г. Мариуполе на местном диалекте, вернее на его 
сартанском говоре.

В центре внимания проф. М. В. Сергиевского был говор сел 
Сартана и Чермалык. Он считает этот говор наиболее типичным 
для приазовского диалекта. Говор крупного греческого села Сар-
тана, примыкающего к Мариуполю, действительно играл тогда 
особую роль среди прочих приазовских говоров, так как он начи-
нал завоевывать положение в литературе.

Проф. М. В. Сергиевский определил место сартанского говора 
в приазовском диалекте, дал краткий очерк его фонетики и мор-
фологии. Его статья представляет большой научный интерес. И в 
дальнейшем мы будем неоднократно ссылаться на нее при описа-
нии особенностей урзуф-ялтинского говора.

Но в этой статье по недостатку времени и материала мно-
гие разделы, например, числительные, освещены недостаточно  

18 Д. Спіридонов, Історичний інтерес вивчення говірок Маріупольських греків.
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полно. Есть и неточности, которые можно обнаружить при срав-
нении с дипломной работой по сартанскому говору студ. КГУ  
М. А. Серкутиной, местной уроженки.

После работы проф. М. В. Сергиевского, насколько мне извест-
но, до последнего времени не производились новые исследования 
языка приазовских греков. Урзуф-ялтинскому говору в этой статье 
посвящено только несколько строчек19. Таким образом, этот говор 
и до сих пор остался «целинной землей» для филологов.

10. Наше знакомство с урзуф-ялтинским говором состоялось 
летом 1952 г. Тогда были собраны в с. Урзуф первые предваритель-
ные сведения о его фонетике, лексике, морфологии; на магнитофо-
не «Днепр-3», принадлежащем Ждановскому металлургическому 
техникуму, записано 8 песен, 1 сказка и 1 рассказ. В следующем 
году кафедры классической филологии и общего языкознания 
филологического факультета КГУ организовали диалектологиче-
скую экспедицию в села Урзуф и Ялта для углубленного изучения 
местного говора. В экспедиции принимали участие аспиранты 
Чернышева Т. Н., Никулин Г. И., студенты отдела классической 
филологии Серкутина Μ. Α., Сытник Т. М. и механик кабинета 
фонетики КГУ Скворцов В. А. Несмотря на сжатые сроки рабо-
ты (2 недели) и небольшое количество участников, экспедиции 
удалось собрать довольно значительный материал по фонетике 
и морфологии урзуф-ялтинского говора и записать много фоль-
клорных текстов. В работе широко применялся полевой магнито-
фон, изготовленный экспериментальными мастерскими Киевско-
го музкомбината. Всего в селах Урзуф и Ялта были выслушаны 
и записаны 38 человек, записано 113 текстов песен, рассказов и 
сказок, на магнитофоне записано около 2500 пленки.

11. Сведения по фонетике добывались так. Был подобран ком-
плекс слов, в которых все звуки урзуф-ялтинского говора нахо-
дились во всех возможных для данного говора положениях. Этот 
комплекс слов был записан на магнитофон в чтении не менее 
четырех дикторов в каждом селе и стал одним из основных ис-
точников для описания системы фонем урзуф-ялтинского говора.  

19 М. В. Сергиевский, Мариупольские греческие говоры, стр. 548–550.
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В качестве дикторов выступали люди среднего возраста без де-
фектов речевого аппарата, местные уроженцы, не покидавшие 
родных сел в течение почти всей жизни. Позднее, в 1954 г., для 
уточнения техники произношения фонем применялось искус-
ственное нёбо. Получены палатограммы у 4-х человек, на фото-
пленке зафиксированы положения губ при артикуляции гласных и 
некоторых согласных.

12. Основным источником для сведений по морфологии явились 
связные тексты, обеспечивающие непринужденный строй речи.

Записав текст, мы подвергали его на месте предварительной 
обработке, т. е. «придирались» к каждому слову, пытались выяс-
нить все его «родственные связи» и возможности употребления. 
Но так как некоторые части речи (прилагательные, числительные) 
встречаются в текстах относительно редко, то для полного их опи-
сания пришлось прибегать к вопроснику. Составлялись фразы на 
русском языке и предлагалось перевести их на местный говор. Во 
фразе предусматривалась нужная форма изучаемой части речи. 
Одну и ту же фразу предлагали перевести нескольким людям, ста-
раясь таким путем избежать субъективности. Неудачную фразу 
всегда было легко заменить другой.

Мы пытались записывать и отрывки из бытовых разговоров 
местных жителей, когда они просто беседовали между собой и не 
обращали внимания на наше «подслушивание».

13. Наши записи сказок, песен и пословиц являются одной из 
первых попыток этого рода20 в области фольклора Урзуфа и Ялты. 
Так как основная цель этих записей была грамматической, то мы 
не предъявляли к ним больших фольклористских требований, 
даже не всегда отыскивали варианты сказок и песен.

14. Произведенные нами уникальные магнитофонные записи 
старинных песен несомненно могут заинтересовать музыковедов. 
Они еще ждут расшифровки и музыкальной обработки.

Представляется заманчивым сравнить их мелодии с мелоди-
ями старинных песен в Греции. Это помогло бы сделать немало-

20 Мы не знакомы с фольклорными записями Ф. Хартахая и проф. И.И. Со-
колова, содержащимися в неопубликованных рукописях.
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важный вклад в изучение истории музыкальной культуры грече-
ского народа.

15. При ознакомлении с нашими материалами прежде всего  
бросается в глаза своеобразие урзуф-ялтинского говора по срав-
нению с другими новогреческими диалектами и димотикой. Раз-
виваясь длительное время вдали и изолированно от Греции, испы-
тывая сильные влияния со стороны татарского и затем  русского и 
украинского языков, урзуф-ялтинский говор приобрел много осо-
бенностей во всех разделах грамматического  строя и лексики и 
далеко отошел от любого из новогреческих диалектов.

Мы не имели возможности детально ознакомиться с каждым 
из приазовских говоров. Однако даже беглое знакомство с други-
ми говорами, основанное на литературных данных или на личном 
наблюдении, показывает, что, несмотря на ряд разобщающих их 
элементов, есть у них много общих черт, которые их выделяют 
среди новогреческих диалектов.

16. В области фонетики это, прежде всего, редукция гласных 
среднего подъема. Причем количественная редукция сильнее раз-
вита в сартанском говоре, а слабее всего – в мало-янисольском. 
Следует отметить и различные ступени палатализации задне- и 
переднеязычных перед гласными переднего ряда. Например: κεφάλι –  
«голова» в Урзуфе и Ялте звучит как [тіфаль]21, в Сартане –  
[тьфал], а в Мало-Янисоли – [чвал].

Привлекает внимание и архаичное место ударения, например, 
в форме множественного числа сущ. ср. рода [піδія] – «дети»,  
ср. – παιδία.

В области морфологии для всех приазовских говоров харак-
терно расширение категории среднего рода за счет мужского и 
женского. Редукция безударных гласных привела к исчезновению 
определенных артиклей мужского и женского рода в именитель-
ном падеже. Наличие этих форм артикля в разного рода «окаме-
невших» выражениях (пословицы, поговорки, приветствия, по-
желания), которые можно рассматривать как остатки прежнего 

21 В данной работе все гласные под ударением выделяются полужирным 
шрифтом.
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состояния языка, показывают, что это явление сформировалось в 
сравнительно недавнее время.

Местоимения и количественные числительные сохранили наи-
большее сходство с димотикой. Необычно только аналитическое 
образование названий сотен: [тесра катус] – τετρακόσιοι, -ες, α –  
400. Есть много общих особенностей у приазовских говоров и в 
спряжении глаголов. Деепричастия сохранились только в посло-
вицах и старинных песнях. В лексике очень ощутимо наличие та-
тарских слов. В последнее время лексика всех приазовских гово-
ров чрезвычайно обогатилась русскими и украинскими словами.

Рассмотрим сейчас основные черты урзуф-ялтинского говора, 
выделяющие его в приазовской группе.

Так как урзуф-ялтинский говор, подобно прочим говорам при-
азовского диалекта, не имеет последовательно разработанной си-
стемы графической передачи или традиционного письма, а запись 
устной речи бесписьменного говора при помощи знаков греческо-
го алфавита представляется неудобной как в научном, так и в тех-
ническом отношении, мы будем применять здесь достаточно про-
стую систему фонетической транскрипции, основанную на знаках 
украинского алфавита с добавлением нескольких греческих.

Для обозначения отсутствующих в украинском языке звуков 
[δ] и [θ] пришлось использовать соответствующие им знаки гре-
ческого алфавита. Для звонкого заднеязычного смычного исполь-
зован знак [г], а для звонкого заднеязычного щелевого [γ] соответ-
ствующий ему знак греческого алфавита. Для упрощения транс-
крипции мы сочли позволительным отказаться от применения 
специальных знаков [ħ] и [ђ], которые обозначают соответственно 
глухой и звонкий среднеязычные смычные, отражающие в урзуф-
ялтинском говоре этимологические κι и γκι. Точность передачи ис-
следованного нами говора не пострадает, если для сочетаний упо-
мянутых звуков с гласными последовательно ввести обозначения 
«ті, тє, тя, тьо, ді, дє, дя, дьо» вместо «hi, he, ha, ho, ђi, ђe, ђa, ђo».

17. Изучая фонетические данные этого говора, мы замеча-
ем, что количественная редукция предударных гласных здесь 
не так сильна, как, например, в сартанском говоре, зато сильнее  
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выражена редукция заударных гласных. Сравнив сартанское 
[бδар] и урзуф-ялтинское [пуδарь] – «нога», дим. πόδι, ποδάρι, но 
έχω – «иметь» в Сартане имеет форму [еху], а в Урзуфе и Ялте [єх].

Здесь чрезвычайно сильны ассимилятивные явления. При пе-
реходе от звука к звуку нет четкой смены артикуляционной уста-
новки. Это приводит к развитию аффрикат и двухфокусных щеле-
вых [ш] и [ж], не свойственных димотике. Ηапример: [трапєжа] –  
τραπέζια – «столы». В момент установки органов речи на произ-
ношение [з] средняя часть языка подтягивается вверх для произ-
водства [й], – получается суммарный двухфокусный [ж]. Такое 
явление типично для урзуф-ялтинского говора.

Фонетическое лицо говора определяет палатализация, которая 
развита здесь значительно сильнее, чем в других говорах Приазо-
вья. В нашем говоре она имеет фонемообразующее значение. На-
пример: [мicь] – εμείς – «мы» и [міс] – μέσα – «в». Характер ее чи-
сто ассимилятивный. Поэтому переднеязычные согласные плохо 
палатализуются перед гласными переднего ряда [тесра] τέσσερα –  
«четыре» и сильно – перед [й]: [матя] – μάτια – «глаза».

Другой характерной для урзуф-ялтинской фонетики чертой, 
противопоставляющей этот говор другим в Приазовье, являет-
ся повсеместное появление протетического [й] перед начальной 
гласной переднего ряда. Это явление свойственно новогреческому 
языку22, но нигде оно не проявляется с такой не знающей исключе-
ний последовательностью, как здесь. Например: урзуф-ялтинское 
[єх] – έχω «имею» и [еху] в других греческих говорах Приазовья.

Наконец, в урзуф-ялтинском говоре очень последовательно 
наблюдается «отодвигание гласных» из переднего ряда в задний: 
[е] > [о]; [и] > [у]. Например: [офтюрсь] – «пустой, свободный» –  
εύκαιρος. Из заимствованных фонем можно отметить только [дж] 
из татарского (ср. [джопа] < сер – «карман») и [л] из русского 
языка. Впрочем, [л], встречающееся и в словах греческого про-
исхождения, могло развиться самостоятельно из [l] и утвердить-
ся под воздействием русского и татарского языков. Вообще [l] –  

22 A. Thumb, Handbuch der neugriechischen Volkssprache, 2 Auflage, Strassburg, 
1910, стр. 8, 18.
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относительно неустойчивая фонема в новогреческом языке. Она 
имеет много вариантов в различных диалектах23. [л] – редкий звук 
для новогреческого языка. По свидетельству М. А. Серкутиной, в 
сартанском говоре он отсутствует. Аффрикаты, кроме [дж], кото-
рых нет в димотике, могли появиться в результате ассимиляции, 
например: [куріча] – κορίτσια – «девочки».

18. В области морфологии для урзуф-ялтинского говора харак-
терно более последовательное, чем в других приазовских говорах, 
противопоставление форм мужского, женского и среднего рода. 
Определения (прилагательные, местоимения, причастия, числи-
тельные) всегда сохраняют родовые окончания. Совпадение в не-
которых случаях форм мужского и женского рода не ново для грече-
ского языка (ср. древнегреческие прилагательные двух окончаний). 
В противоположность этому, например, в сартанском говоре наблю-
дается противопоставление форм мужского и женского рода24.

В приазовских греческих говорах распространен особый спо-
соб построения превосходной степени сравнения прилагательных 
и наречий при помощи частицы [лон] < πολλών:

[лон макрєтур] – το πιο μακρύτερο – «самое длинное».
Для греческого языка вообще характерно чрезвычайное много-

образие местоименных форм, и в Приазовье чуть ли не каждый го-
вор имеет свои формы местоимений. Например: δικός,-η,-о μου –  
«мой» в Урзуфе выглядит как [δіком], а в Сартане [туком].

У глагола много индивидуальных особенностей в каждом го-
воре. Отметим наиболее бросающиеся в глаза. В урзуф-ялтинском 
говоре сохранилась только одна форма для повелительного накло-
нения – с основой аориста у неслитных глаголов и с основой на-
стоящего времени у слитных. Вид определяется по контексту. Та-
кая тенденция наблюдается и в димотике – в страдательном залоге 
многие глаголы имеют только форму повелительного наклонения, 
образованную от основы аориста:

23 A. Thumb, Handbuch der neugriechischen Volkssprache, 2 Auflage, Strassburg, 
1910, стр. 20-22.

24 М. В. Сергиевский, Мариупольские греческие говоры, стр. 554-555.
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страдат. залог от «плести»
πλέκομαι – «меня плетут» – πλέξου, πλεχτείτε.
Будущее время в урзуф-ялтинском говоре сохраняет формы со-

вершенного и несовершенного вида, в то время как в сартанском 
говоре, по свидетельству М. А. Серкутиной, особая форма имеет-
ся только для будущего времени совершенного вида.

Слитные глаголы часто с присоединением суффикса -н- пере-
ходят в неслитные. В димотике это обычно для слитных глаголов 
с основой на -о-. Например: μισθώ > μισθώνω – «нанимать». В ур-
зуф-ялтинском говоре эта тенденция проявляется очень последо-
вательно: [халан] < χαλνώ – «портить, разрушать». Только в по-
велительном наклонении сохраняется форма, присущая слитным 
глаголам: [хала] вместо правильного [халась] – χάλασε.

Вообще для урзуф-ялтинского говора характерно тесное сбли-
жение и переплетение слитных глаголов и неслитных с носовым 
суффиксом. У них общий способ образования имперфекта. Ср.: 
[плану – планана] – πλανώ – πλανούσα – «обманывать» и [лін – 
єліна] – λύ(ν)ω – έλυ(ν)α – «развязывать». В новогреческом языке 
очень разнообразны формы имперфекта от слитных глаголов. На-
ряду с αγαπούσα от αγαπώ – «любить» употребляется и αγάπαγα. 
Но, насколько мне известно, урзуф-ялтинский способ образования 
имперфекта встречается только здесь и в понтике. Страдательный 
залог – самая зыбкая и неустойчивая область новогреческого гла-
гола. В Приазовье тоже чуть ли не каждое село имеет свою осо-
бую систему окончаний имперфекта страдательного залога. На-
пример: глагол στέκομαι – «стоять»:

Урзуф
стекумна
стексюнсь
стектюн
стекамстинь
стекастинь
стекадинь

Ялта
стекумна
стексюн
стектюн
стеканамстинь
стекананьстинь
стеканадинь

Сартана
стикнимі
стикнисі
стикіндун
стикнимас (мітс)
стикнисітс
стикундан
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Видно, что даже почти тождественные по языку Урзуф и Ялта 
обнаруживают в этом случае расхождение форм. В Ялте во мно-
жественном числе появляется суффикс [на (н)].

Аорист страдательного залога в Приазовье образуется при по-
мощи суффикса -θ- как в изъявительном, так и в сослагательном 
наклонении:

[фувум – фувіθа – θа фувіθу] – «бояться».
В димотике аорист страдательного залога имеет суффикс -θηκ-,  

но в диалектах встречаются и формы, близкие к приазовским25.
Сложные прошедшие времена – перфект и плюсквамперфект 

действительного залога – здесь вовсе отсутствуют, по крайней 
мере, в урзуф-ялтинском говоре. Проф. М.В. Cepгиевский при-
водит формы для этих времен в сартанском говоре, но не иллю-
стрирует их текстами. В страдательном залоге существуют формы 
типа перфекта и плюсквамперфекта:

[єнун γрамєна] – «они записаны». Глагол [кан] < κάνω – «де-
лать» приобретает в урзуф-ялтинском говоре функции вспомога-
тельного глагола: [кан бабайка] – «грести». 

Супплетивизм в глагольных формах сохранился в полной мере 
там, где в новогреческом языке он устранен. Например: [дрєх – 
єдрома] < τρέχω – έτρεξα – «бежать».

В некоторых случаях он даже развился: утвердительная форма 
[їрєв] – «хочу», отрицательная – [δіθєл]. В димотике это различ-
ные глаголы: γυρεύω – с главным значением «искать» и θέλω –  
«хотеть».

Приставки, в древности не составляющие единого целого с 
глаголом (приращение в прошедших простых временах распола-
галось между ними и корнем), в современном греческом языке, 
особенно с отмиранием большинства старых предлогов, неотрыв-
но прикрепляются к корню. Ср. έβγαλα < εξέβαλον – «я вынул». 
Аналогично в урзуф-ялтинском говоре: [євγала]. Некоторые гла-
голы и в димотике сохраняют архаическое место приращения, что 
воспринимается как неправильность в их спряжении: αποθνήσκω –  

25 H. Pernot. Études de linguistique néohéllenique des parlers de Chio, Paris, 1947, 
стр. 298.
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απέθανα – ν’αποθάνω. В Урзуфе: [пуθєн – пєθана – на пуθан]. Ур-
зуф-ялтинский говор во обще избегает глагольных приставок (пре-
фиксов). Добавочное уточнение характера действия, которое они 
сообщают глаголу, здесь достигается иными способами. Напри-
мер: парным упо треблением глаголов, один из которых показыва-
ет направление действия, а другой – его характер:

[пєтасан їртан та пілістеря] – «прилетели голуби». 
Сохранившиеся приставки потеряли всякую связь с предлога-

ми и первоначальный смысл:  [пуθєн, пімєн] – «умирать, оставать-
ся». Только две приставки [ката] и [пара] сохранили не которую 
самостоятельность и определенное смысловое значе ние. С [пара] 
связано значение повторяемости, продолжитель ности, усиления 
действия, с [ката] – умаления. В прошедшем времени они стоят 
перед приращением: 

[паравγан – пapaєвγaлa] – «провожать», 
[парафєрун – параїфра] – «представлять себе», 
[катафєрун – катаїфра] – «пренебрегать, презирать». 
Предлоги как вспомогательные и, часто, неударные слова очень 

сильно подверглись редукции.  Интересно сохранение архаичного 
предлога [ах] < ἐκ – «из, с, от», в димотике давно уступившего 
место ἀπό. В отличие от древнегреческого языка, где ἐκ управлял 
родительным падежом, в приазовских говорах [ax] употребляет-
ся с винительным падежом. Аналогичные явления наблюдаем и в 
других новогреческих диалектах26.

Составные предлоги, потеряв всякую связь со своими родона-
чальниками –  наречиями, спрессовались в очень сжатые простые  
предлоги:  [кас] < κάτω σε, [пах] < πάνω σε – «с» и др.

19. Словообразование. Для урзуф-ялтинского говора характер-
на скудость продуктивных словообразовательных суффиксов. Из 
уменьшительных суффиксов имен существительных, известных в 
современном греческом языке:

-ακας, -ακης, -ακι, -ακος, -ιτσα, -ιτσι, -οκας, -ουδι,
-ουδακι, -ουλα, -ουλης, -ουλι, -πουλος, -πουλη, -πουλο, 
26 A. Thumb, Handbuch der neugriechischen Volkssprache, 2 Auflage, Strassburg, 

1910, стр. 101.
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в урзуф-ялтинском говоре употребляются только три:
«-іца» – [маніца] – «мамочка»,
«-іць» – [куріць] – «девочка»,
«-пул» – [катуδопул] – «котенок».
Новогреческий язык очень богат составными словами 

(соmposita), а в урзуф-ялтинском говоре они представляют со-
бой очень редкое явление. Мне удалось найти только одно слово, 
происшедшее от слияния прилагательного с существительным: 
[тітрумпуль] < κίτρινο πουλί – название птицы. Можно найти не-
сколько слов, образованных при соединении числительного с при-
лагательным:

[тріскатарамєн] – τρισκατάρατος – «треклятый»,
[падомурфса] – πεντάμορφη – «красавица».
И это почти все, что удалось записать. Зато очень распростра-

нено в урзуф-ялтинском говоре парное употребление слов, при-
чем одно из них главное, а второе усиливает или уточняет значе-
ние первого. Оба компонента пары могут быть одинаковыми [єна 
єна] – ένα ένα – «по одному».

Иногда одно из повторяющихся слов снабжается приставкой:
[мавур парамавур] – «черный-пречерный». 
При главном слове может стоять вспомогательное, само по 

себе не употребительное:
[ялія періялья] – «чисто-чисто»,
[аспур ті чатур] – «белый-белый».
Наблюдаются глагольные пары, объединяющие противопо-

ложно направленные действия:
[козімь бєнун в’єнун] – κόσμος μπαινοβγαίνει – «люди входят и 

выходят».
См. также τρεμοσβύνω – «мерцать». В димотике связь между 

компонентами сильнее.
20. Синтаксис урзуф-ялтинского говора не входит в тему этой 

работы, но и при беглом рассмотрении собранного мате риала 
можно указать на некоторые его особенности. Синтак сис здесь 
очень несложен, что обычно для нелитературных языков. В отли-
чие от димотики урзуф-ялтинский говор широко использует лич-
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ные местоимения: [афтос лєй] ~ λέει – «он го ворит». Падежные 
отношения заменяются предложными. Все предлоги управляют 
винительным падежом. Формы родитель ного падежа отмирают.

Все перечисленные явления представляют только более после-
довательное развитие тенденций, наблюдаемых и в ново греческом 
языке. Причастные обороты здесь отсутствуют. 

В условных предложениях греческая частица αν вытеснена 
[єдір] – eger (из турецкого)

[ти θa кан γο єдір на мі єрть т аліпу] – «что я буду делать, если 
не придет лиса?»

Место θα < ήθελα να в условных предложениях занимает оди-
наковое по значению [ їріва на] – «я хотел бы»: [їріва на ci γpaпc 
сєна] ~ θα σου έγραφα – «я бы тебе написал».

21. Лексика. Урзуф-ялтинский говор сохранил в общем но-
вогреческий основной словарный фонд. Архаизмов здесь мало. 
Можно указать только на предлог [ах] < ἐκ и глаголь ную форму 
[єдрома] < ἔδραμον – «убежал».

Лексика урзуф-ялтинского говора определяется его исто-
рией. До половины XIX в. села в Приазовье жили замкнуто, па-
триархально, вели чисто натуральное хозяйство. Считались не-
желательными даже браки между жителями различных сел. Ка-
завшаяся нерушимой двойная стена обычаев и «привилегий» 
ограничивала умственный кругозор первобытно-узкими рамками 
сельского быта. В этой области и сохранилась греческая лекси-
ка. В сфере семейных отношений, где существовала целая иерар-
хия с родоначальником во главе, оказалось недостаточно уна-
следованных греческих слов для выражения родственных связей. 
Особые названия в урзуф-ялтинском говоре получили старшие 
братья и сестры и их супруги: [аγака, паца, їга, їзна] – «стар ший 
брат, старшая сестра, жена старшего брата, муж старшей сестры». 
Слова эти заимствованы, вероятно, из татарского языка, где тоже от-
ражались разграничения ролей старших и младших членов семьи.

Абстрактные понятия часто отсутствовали. Не было и слов для 
их выражения. Еще Ф. Хартахай отмечает, что «богатый класси-
ческий язык греков вместе с судьбой народа до того изменился  
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и обеднел, что стал не в состоянии выражать от влеченных 
понятий»27. Например, сохранились слова для обо значения све-
клы, огурцов, тыкв: [лізаря, агуря, гульдіθя], но отсутствует 
обобщающее слово «овощи». Есть слова [люк, аркуδія, аліпу] < 
λύκος, αρκούδα, αλεπού – «волк, медведь, лиса», но нет слова «жи-
вотные» – ζώα. Абстрактная социально-фи лософская греческая 
лексика могла поддерживаться только цер ковью. Но церковные 
богослужения на древнегреческом языке были совершенно непо-
нятны местному населению и оставили в говоре только названия 
церковной утвари: [кандиль] – κανδήλι – «лампада». К тому же, 
начиная с 70-х годов XIX в., богослу жения совершались на цер-
ковно-славянском языке.

Несмотря на прибрежное положение, греческое население Ур-
зуфа и Ялты морскими промыслами не занималось, поэтому в их 
языке отсутствует морская терминология. Существуют только сло-
ва, связанные с рыбными промыслами: [хош, псарь, п’ян псарь] и 
т. д. – «рыбный промысел, рыба, ловить рыбу». Круг профессий 
в селе был очень невелик: [нікутірсь, хурьятс, чубанась, псарась, 
міларась, δьяскалс, папась, тутянджись, сапанджись, хазмітярсь, 
лаїнясь] – «хозяин, крестьянин, пастух, рыбак, мельник, учитель, 
поп, купец, мужик, работник, гор шечник». В этой области преоб-
ладают слова, унаследованные из греческого языка.

Тюркские заимствования среди существительных наиболее об-
ширны в области социальной: [віліят] – «родина», тур. – vilayet –  
«вилайет, губерния» [вісіят] – «завещание», тур. – vasiyet – «за-
вещание» и др.; [єрдим] – «помощь», тур. – yardim. (Не будем ука-
зывать слова турецкого происхождения, укоренившиеся и в димо-
тике. Вообще в урзуф-ялтинском говоре турецких заимствований 
меньше, чем, например, в сартанском: в Урзуфе «война» – [полім] –  
πόλεμος, в Сартане – [дугуш]. Встречаются отдельные слова турецко-
го происхождения среди наречий: [харши] – «напротив» и глаголов: 
[бітев] < bitmek – «кончать», [зурлаїз] < zurlamak – «принуждать».

Со второй половины XIX в., вслед за отменой «привилегий», 
начинается более тесное общение местного населения с русскими 

27 Ф. Хартахай, Христианство в Крыму, стр. 52.
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и украинцами. Русский и украинский языки значительно обога-
щают лексику приазовских говоров. Украинские заимствования 
заметны, главным образом, в бытовой сфере: [морква, капуста, 
картопла, коваль, утраїть], русские – в общественной.

Еще А.Л. Бертье-Делагард в 1894 г. призывал ученых спешить 
с исследованиями Приазовья, «ибо все говоры исчезают перед си-
лой нового базарного языка – русского»28. И, странным образом, 
проф. М.В. Сергиевский ничего не говорит о внедрении русской и 
украинской лексики в приазовские греческие говоры. Он останав-
ливается только на большом количестве тюркских заимствований. 
А между тем трудно предположить, что русский язык, широко по-
пулярный среди греков Приазовья еще в дореволюционное вре-
мя, вдруг потерял всякое влияние на местные говоры в 30-х годах 
нашего века. «Мир, свобода, советская власть, почта, газета» и 
др. воспринимаются жителями Урзуфа и Ялты как слова родного 
языка. В настоящее время слова тюркского происхождения в сфе-
ре социальных понятий постепенно заменяются русскими. Уже 
только старики могут сказать, например: [кань тун афтона єрдим] 
в смысле «помоги ему!». Молодежь эту фразу не поймет. При ус-
воении какого-либо слова оно оформляется греческими слово- и 
формообразовательными суффиксами. Глаголы – суффиксами -ев, 
-їз: [махтанєв, бітев, зурлаїз] – «хвалиться, кончать, принуждать».  
Существительные – суффиксами -с, -ава: [шофірсь, хуншава] – 
«шофер, соседка». ср. тур. komsu. Очень употребительна также 
конструкция из спрягаемого глагола [кан] < κάνω – «делать» и 
инфинитива русского глагола или основы турецкого слова: [єкань 
та хазірька] – «он приготовил» – от тур. hazir – «готовый». Ср. в 
димотике в этом значении глагол χαζιρεύω, [кан рока] – «прясть»; 
[кан вишивать] – «вышивать».

Отдельные случаи использования κάνω в качестве вспомога-
тельного глагола наблюдаются и в димотике: κάνω πανιά – «рас-
пускать паруса».

28 А.Л. Бертье-Делагард, Исследование некоторых недоуменных вопросов 
средневековья в Тавриде, стр. 10; «базарный» – в смысле «городской, общеупо-
требительный».
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Встречаются и русские слова без всяких следов приспособле-
ния к местному говору: [ну, попращалісь, δьяван] – «ну, попро-
щались и ушли».

В последнее время наблюдается проникновение русских слов 
и в сферу бытовой лексики. «Папа, мама, дедушка, бабушка» об-
щеупотребительны, особенно у молодежи: [єзінь дєдушка міт ба-
бушка] – «жили дедушка с бабушкой». Словарный состав молоде-
жи отличается от словарного состава старшего поколения, главным 
образом, большим количеством заимствований из русского языка. 
В речи стариков чаще встречаются слова тюркского происхожде-
ния. Но пропасти между речью детей и стариков, разумеется, нет.

Есть в урзуф-ялтинском говоре несколько десятков слов, напр., 
[цура] –  «коса» (волосы), [цахаль] – «вилы», происхождение ко-
торых трудно установить. Возможно, что их появление обуслови-
ли еще чьи-то языковые влияния в многонациональном Крыму.

22. Как уже говорилось, все греческое население Приазовья 
двуязычно. Его двуязычие имеет большой «стаж». В Крыму и на 
новых местах переселения вплоть до конца XIX в. эти греки в 
равной мере владели и татарским языком29. В настоящее время в 
греческих селах татарский язык совершенно вышел из употребле-
ния. Даже старики его не помнят и не понимают. Со второй по-
ловины XIX в. в лексике местного населения появляются русский 
и украинский языки и постепенно вытесняют татарский. Еще в 
1890 г. Ф. Браун писал: «Мужчины уже все без исключения знают 
русский язык, а молодежь даже между собой часто говорит по-
русски; важную роль играет, конечно, общая воинская повинность 
и русское богослужение. Обрусение подвигается очень быстро 
вперед, и через 2-3 поколения русский язык будет господствовать 
в обыденной жизни греков-переселенцев»30.

Ф. Браун не учел здесь внутренней устойчивости языка. Еще и 
сейчас местные говоры не потеряли свою область употребления. 
Ими пользуются не только в бытовых разговорах в семейном кру-
гу, но и, например, на колхозных собраниях.

29 А. Л. Бертье-Делагард, Ф. Хартахай, Б. Григорович, Ф. Браун.
30 Ф. Браун, Мариупольские греки, стр. 85.
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В нашем веке влияние русской культуры на местное население 
значительно выросло по сравнению с 1890 г. благодаря печати, 
кино, радио и введению всеобщей грамотности на русском языке. 
Кроме того, русский язык является единственным средством об-
щения между греками разных сел, местные говоры которых резко 
отличаются друг от друга. И все же трудно предсказать местным 
говорам время их окончательного вытеснения русским языком.

Украинский язык местное население знает значительно хуже, 
хотя много украинских слов и оборотов речи проникло и в грече-
ские говоры и в русский язык Приазовья. Двуязычие накладывает 
отпечаток и на русский язык греков Приазовья. В области фонети-
ки это сказывается в замене русских фонем, «г» > «γ» и «ы» > «и». 
В лексике мне удалось установить только внедрение названий гре-
ческих национальных блюд в русский язык местного населения: 
плакоп, чірчір, арьян.

Значительно влияние греческого языка в области синтакси-
са. Повсеместно можно слышать фразы типа: «Где ты идешь?» 
в смысле: «Куда ты идешь?» (в местных говорах, так же как и в 
димотике, [пу] – που – «где, куда?»). Часты случаи несогласования 
в роде определяемого с определением – («Это твой книга?»), –  
потому что большинство существительных в местных говорах 
среднего рода, и греки затрудняются в установлении граммати-
ческого рода русских слов. Известны ошибки в управлении пред-
логов: «Я пойду з Вас» вместо: «Я пойду с Вами». (В греческом 
языке личные местоимения 1-го и 2-го лица имеют только одну 
форму косвенных падежей μας, σας.)

23. Фольклор с. Урзуф и Ялта тоже имеет много интересных осо-
бенностей. В задачи этой работы не входит глубокое изучение фоль-
клора, поэтому мы ограничимся самыми общими замечаниями.

Профессиональных сказителей в этих селах нет, но в каждом 
из них очень велико число людей, знающих сказки или песни и 
умеющих хорошо их исполнять. Мы далеко не уверены, что нам 
удалось познакомиться со всеми хранителями местного фольклора.

Среди сказок нашего сборника встречаются и оригинальные 
сюжеты: [бешсалхим, сарада аждеря, кум батмазня], близких  
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вариантов к которым в сказках других народов не удалось пока 
установить. К сожалению, мы еще не познакомились со сказками 
так называемых крымских татар. Названия большинства из со-
бранных нами сказок (напр., [бешсалхим] от тур. bes – 5, salkim –  
«виноградная гроздь») явно тюркского происхождения. Есть и 
переводы русских сказок «Волк и лиса», «Иван – купецкий сын» 
и др. Очень интересны типы зачинов и концовок в сказках. В из-
вестных нам сборниках русских31, украинских32, греческих33 и ту-
рецких34 сказок такие формы зачинов и концовок не встречаются.

Стандартный зачин в сказках Урзуфа и Ялты: [міта заманя мітa 
тipyc, оди цавуріван міта лаγус, єспірнан міт аліпус] – «В те годы, 
в те времена, когда зайцы пахали, а лисы сеяли...». Сравним это 
с типичным вариантом зачина в новогреческих сказках: μια φορά 
και έναν καιρό – «Некогда и однажды…». Концовки урзуф-ялтин-
ских сказок более разнообразны. Приведем одну из них:

[γο па їмна аті, мєна па тєрасанім, δоканім мєна алуγ, та пуδаря 
т тірітка, т раδь ступітик, пула пула зіяфєтя δоканім на сас фєр. 
Оди іркумна спіт, Нюня γурγурош пєтаксь сахтаря, т алуγум паць 
амєса, алєнсан та пуδаря т, п’ять т раδь т, халасан акат ула та 
зіяфєтя м, δе бурса типта на сас фєр].

«И я там была, и меня угощали, подарили мне коня. Ноги у 
него восковые, хвост льняной. Много-много гостинцев мне дали, 
чтобы я их вам привезла. Когда я ехала домой, Нюня Гургурош 
(соседка) выбросила жар (из печки). Конь мой в него наступил. 
Растаяли у него ноги, загорелся хвост, рассыпались все гостинцы. 
Так я ничего и не смогла вам привезти».

Комический контраст создает введение в фантастическую об-
становку сказки конкретной и всем известной соседки рассказ-
чицы. Вообще местному фольклору, по-видимому, свойственно  
 

31 А.Н. Афанасьев, Народные русские сказки, под ред. Азадовского, Н.П. Ан-
дреева, Ю.М. Соколова, 1936.

32 М. Возняк, Українські народні казки в 3-х книгах, Держлітвидав України, 
1946-1948.

33 В. Кондараки, Греческие сказки, М., 1883.
34 Турецкие народные сказки, под ред. Н.К. Дмитриева, Л., 1939.
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вплетение в волшебную ткань сказки реальных действующих лиц 
и географических названий. Например, герой ищет себе невесту 
во всех окрестных селах – и в Мангуше, и в самой Ялте, и в Бу-
денновке, и в Урзуфе. Когда по смыслу сказки герой должен от-
правиться далеко от родных мест, рассказчица отправляет его в 
Харьков. Сказки очень насыщены действием и бедны описания-
ми. Портреты редко даются в развернутой форме. Язык сказок со-
временный, встречаются и «окаменелые» выражения, однако ред-
ко носящие архаический характер: [δьявь оспу δьявь] – «ехал он 
ехал»; [пула пратиксь, люγ їδь] – «много изъездил, мало увидел»; 
[омурфса падомурфса] – «красавица-раскрасавица».

Язык пословиц архаичен в противоположность языку сказок. 
Здесь можно встретить и деепричастие, и определенный артикль 
мужского рода в именительном падеже, и давно вышедший из упо-
требления предлог. Некоторые пословицы удалось сопоставить с 
общеизвестными в новогреческом фольклоре. Урзуф-ялтинские 
варианты носят отпечаток фонетики местного говора.

Песни отличаются пестротой языка. Есть песни совершен-
но бессмысленные, например, [аляса алейса]. Эта песня служит 
для отсчета времени и сохранения ритма при катании на качелях. 
Большинство песен очень архаично по мелодии и приближается 
к димотике по языку. По некоторым признакам их можно считать 
памятниками более древнего состояния изучаемого нами говора. 
Но не исключена возможность и заимствования их в сравнитель-
но недавнее время у представителей других областей с гречес- 
ким языком.

К сожалению, лексика старинных песен дошла до нас с боль-
шими искажениями, так как насыщающие ее димотические слова 
непонятны местному населению.

Современные песни преимущественно переводного характера. 
Язык их отражает нынешнее состояние урзуф-ялтинского говора.

24. Общий обзор собранного материала приводит к заклю-
чению, что, несмотря на многочисленные иноязычные влияния, 
несмотря на длительный период существования изолированно 
от основного массива греческого языка, урзуф-ялтинский говор 
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сохранил в целости унаследованный фундамент грамматическо-
го строя и основного словарного фонда. В этом говоре получили 
последовательное развитие многие тенденции, известные в зача-
точном состоянии и в новогреческом языке. Нельзя указать ни на 
одно явление в какой-либо области фонетики, морфологии, слово-
образования или синтаксиса, которое было бы совершенно чуж-
дым новогреческому языку. Это прекрасно отражает внутреннюю 
устойчивость языка. Урзуф-ялтинский говор может совершенно 
исчезнуть и поглотиться, например, русским языком, как языком –  
носителем гораздо более высокой культуры. Но, пока он суще-
ствует, в основе своей он остается новогреческим.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

25.  Многие особенности говора станут более понятными при 
ознакомлении с историей его носителей. С другой стороны, вни-
мательное изучение говора, сличение его с другими новогрече-
скими говорами и диалектами может помочь при выяснении про-
белов в их истории.

26.  Проследим сначала судьбу греческих поселений в Крыму, 
не касаясь вопроса о преемственности между ними и нынешними 
обитателями Приазовья.

Греческие колонии появляются на Южном побережье Крыма 
с VI в. до н. э. Тесная связь Крыма с Грецией с тех пор не прекра-
щалась до конца XIX ст., несмотря на многочисленные военные 
столкновения и этнические сдвиги.

Население Крыма было очень разноплеменным. Кроме греков 
в эпоху раннего средневековья там жили готы и аланы. «На по-
луострове открыты и памятники древнеславянской культуры: мо-
гильники Чернореченский (III-IV вв. н. э.), Суук-Су (VI-VIII вв.) 
и селение в районе Планерского (VIII-X вв.). Западный Крым в 
Χ-XII вв. был частью Тмутараканского княжества»35.

По Крыму кочевали венгерские племена аулциагры и ульци-
нугры36. В VIII в. Крым завоевали хазары. В IX в. на полуострове 
утвердились печенеги, но в середине XI в. в свою очередь усту-
пили власть половцам, которые там продержались до татарского 
нашествия (первая половина XIII в.).

Уже в IV в. н. э. Крым вступил в устойчивые торговые, поли-
тические и культурные связи с Византийской империей. Эти свя-
зи развивались и крепли со временем и сохранили свое значение 
вплоть до падения Константинополя в XV в.

35 БСЭ, 2 изд., «Крым».
36 Тунманн, Крымское ханство, 1936, стр. 21; Iоrdаnis, De origine actibusque 

Getarum. ed. A. Holder, 1882, cap. 53: Ultzinzures.
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Византия широко использовала христианство как один из спо-
собов распространения и укрепления своего влияния на окраины. 
В Крыму христианство появилось очень рано. Уже во II веке из-
вестны 3 крымских епархии – Херсонская, Боспорская и Готская. 
Церковная связь с Константинополем не прекращалась и во время 
турецкого владычества и оборвалась только после переселения 
крымских греков в Россию.

Византия возводила в Крыму укрепления. Известно, например, 
свидетельство Прокопия, градоначальника Константинополя, что 
император Юстиниан в VI в., «восстановив укрепление Боспора 
и Херсонеса, построил замок Алустон и замок в округе Гурзовит-
ской и оградил большими стенами готов от нападений»37.

В IX в. в Крыму организуется фема (θέμα) с центром в г. Херсо-
не. В Византийскую эпоху Херсон был главным полисом Крыма. 
В нем сосредоточивалась торговля с Константинополем и Трапезун-
дом, основные административные и культурные учреждения фемы.

Греки в Крыму относительно легко уживались с многочис-
ленными завоевателями и их форма зависимости чаще всего сво-
дилась к не слишком обременительной дани. Так было с готами, 
хазарами, печенегами и половцами. Эти завоевания не оказывали 
существенного влияния ни на господствующий греческий язык, 
ни на основные проявления народно-общественного уклада. На-
оборот, более высокая греческая культура легко подчиняла себе 
варварские племена. Готы, например, сравнительно быстро асси-
милировались греками и потеряли всякие следы национальной 
обособленности, хотя еще в литературных источниках XVII в. 
встречаются упоминания о готском языке в Крыму.

В XIII в. особенно усилилась экспансия Генуи и Венеции в 
Черное море, и между ними разгорелось соперничество за об-
ладание Южным берегом Крыма. Победительницей в этом спо-
ре вышла Генуя, которая по договору с Михаилом Палеологом в 
1261 г. получила свободу от пошлин в греческих государствах и 
свободу мореплавания на Черном море. Она стала присваивать 
себе исключительное право торговли с Крымом и вытеснять из 

37 Цит. по В. Кондараки, Универсальное описание Крыма, СПБ, 1875, стр. 73.
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нее греков. Генуе удалось сохранить свои колонии и при татар-
ском владычестве. По договору с татарами от 1380, 1381 и 1387 гг. 
Генуя получала побережье от Балаклавы до Кафы и «Готию с ее 
селениями». В том числе упомянуты Джалита, Сикита, Горзуви-
ум, Пертените, Ламбадие38.

Но завоевание Крыма в 1475 г. турками-османами навсегда 
положило конец и генуэзским колониям, в частности, и торговле 
Крыма с европейскими государствами вообще.

В XIV в. Крым управлялся наместниками золотоордынских ха-
нов. Татарские феодалы тяготели к отделению от Золотой орды. В 
1427 г. Хаджи-Гирей основал самостоятельное Крымское ханство. 
Оно достигло расцвета при его сыне Менгли-Гирее, но просуще-
ствовало недолго. С конца XV в. оно попало в вассальную зависи-
мость от Оттоманской порты и находилось в ней до 1774 г.

Греки на всем пространстве Оттоманской империи были низ-
ведены до бесправного положения «райя». Татарская знать в Кры-
му тоже относилась к местным грекам недоброжелательно, считая 
их недостаточно благонадежными подданными и не предоставляя 
им никаких политических прав. В селах греки занимались земле-
делием, скотоводством и садоводством. Немногие из них жили на 
собственных землях и составляли свободные крестьянские общи-
ны, большинство же сидело на землях тимариотов, или феодалов, 
из турецко-татарской знати на положении невольников. Греки об-
лагались многочисленными налогами: кроме хараджа, или пого-
ловной подати, за право существования на мусульманской земле и 
«повинности крови» для пополнения султанской гвардии янычар, 
отчислялась одна восьмая всех доходов и 340 акчи с каждого поля, 
которое можно обработать за день, и др. Часто объявлялись экс-
траординарные поборы в пользу матери или жены хана, различ-
ных баев и пр39.

Кроме того, на плечах греческих трудящихся масс лежал еще 
гнет, налагаемый церковью и сельской администрацией из наибо-
лее богатых греков (архонты, демогеронты).

38 Ю. Кулаковский, Прошлое Тавриды, Киев, 1914, стр. 109-110.
39 «Мариуполь и его окрестности», стр. 13.
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Известно, что Султан Магомет II дал греческому народу в пре-
делах Турции автономное управление. Во главе греческих общин 
находился константинопольский патриарх, объединявший выс-
шую духовную власть с гражданской – в области администрации, 
суда, народного образования, общественной благотворительности 
и всего внутреннего строя в городских и сельских греческих об-
щинах обширного вселенского патриархата40. Гражданская и ду-
ховная власть на местах была сосредоточена в руках митрополи-
та. О размерах его полномочий можно судить по фирману султана 
Мустафы II, выданному митрополиту Готфии и Кафы Гедеону. 
Фирманом предусматривается, «дабы он митрополит Гедеон над 
живущими в Кафе, Мангупе, Балаклаве и Азове христианами по 
прежним примерам и по прежнему обыкновению и их закону был 
самовластным митрополитом; состоящие под его ведомством в 
разных приписных к упомянутым городам местах наши поддан-
ные народы от большого, до малого... почитали бы и признавали 
его митрополитом, не чиня ничего в противность, дела свои ис-
полняли бы справедливо, из повелений его не выступали, никто 
бы отнюдь в его дела не вмешивался и никакого препятствия не де-
лал, но оставалось бы все то в собственном его распоряжении»41. 
Далее перечисляются его права и обязанности. Он был свободен 
от податей и повинностей какого-либо рода. Задержание его и суд 
над ним могли совершаться лишь при участии патриарха. Митро-
полит осуществлял и судебные функции, разбирая брачные и се-
мейные дела греков, а также гражданские тяжбы. Просвещение 
тоже находилось в его руках.

Административная власть на местах разделялась им с выбор-
ными представителями народа в каждой сельской или городской 
общине. Представители общинной власти назывались «демоге-
ронтами», а по-турецки – коджабаши. Обыкновенно народные 
старшины избирались сроком на один год в количестве 12 чело-
век и составляли особый совет с выбранным из их среды пред-
седателем. Они являлись посредниками между правительством и 

40 И.И. Соколов, Мариупольские греки, стр. 305.
41 Ф.А. Хартахай, Христианство в Крыму, стр. 37-38.
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народом по общественным делам. Их ведению подлежало распре-
деление податей среди населения, санитарное состояние общины, 
решение мелких споров, опека сирот, наблюдение за греческими 
школами и благотворительными учреждениями. Эти коджабаши, 
выбираемые преимущественно из зажиточных греков-архонтов, 
очень скоро стали мелкими феодалами. Сама должность из вы-
борной часто превращалась в наследственную. Коджабаши стяги-
вали путем насилия и произвола земельные крестьянские участ-
ки в пределы своих недвижимых владений. Опираясь на власть, 
которую они приобретали по силе султанского берата, выданного 
местному греческому архиерею, они вместе с духовенством экс-
плуатировали греческие трудящиеся массы42.

Митрополиты иногда обращались к султану за помощью в вы-
колачивании с христиан своей общины налогов за совершение 
служб, за водоосвящение, браки, погребение и т. д. Султан Ма-
гомет IV в 1652 г. дал особый фирман крымскому митрополиту 
Давиду, жаловавшемуся на нерадивость его подданных в уплате 
митрополичьих налогов. Фирман предписывал кадиям Карасу-Ба-
зара, Балаклавы и Гезлева (Евпатории) помогать митрополиту – 
требовать, собирать, получать и принимать «ежегодные ресимы с 
живущих в пределах греческой митрополии зиммиев»43.

Под этим многостепенным гнетом положение греческой бедно-
ты было очень тяжелым и неоднократно приводило к возмущениям.

Длительное совместное существование татарского и греческо-
го населения в Крыму создало своеобразные формы общежития. 
Греков и татар объединяли политические, экономические и даже 
родственные связи. Греки были основными налогоплательщи-
ками в ханстве, их хозяйства обеспечивали его экономическую 
устойчивость. Духовная культура, язык, обычаи тоже испытывали 
сильное взаимовлияние. Греки, например, усвоили татарский тип 
домашнего уклада, а татары почитали греческие святыни. Но по-
литическое бесправие, вспышки произвола со стороны татарской 

42 И.И. С околов, Мариупольские греки, стр. 308.
43 Там же, стр. 309 (ресим – налог, зимми – иноверец в мусульманском госу-

дарстве).
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знати, унижение национального достоинства сплачивали грече-
ское население во вражде к ханству. В XVIII в. Крым несомненно 
затронуло и общегреческое народно-освободительное движение 
против турецкого ига.

28. Русские всегда с глубоким сочувствием относились к 
страданиям и освободительной борьбе греческого народа. Крым-
ские греки «издавна получали от Москвы пособия и милосты-
ню; они видели, что только русские, оставшись победителями,  
помогут им»44.

Россия глубоко интересовалась Крымом и с политической 
точки зрения. Ей был необходим выход к Черному и Азовскому 
морям. Главным препятствием для продвижения на юг являлось 
не военное могущество Крымского ханства, сильно пошатнув-
шееся в XVII в., а громадные незаселенные пространства Вос-
точной Украины. Даже в случае победы русская армия там легко 
могла быть отрезана, окружена и уничтожена. Степи бывали со-
юзниками татар при походах Голицына (1687-1689 гг.). XVIII век 
ознаменован большими успехами русской внешней политики в 
юго-восточном вопросе. Кучук-Кайнарджийский мир 1774 г. уста-
новил господство России между Доном и Бугом. Крым был объ-
явлен независимым ханством, и для защиты его от посягательств 
Турции на полуостров были введены войска под командованием 
Румянцева.

Степи Юго-Восточной Украины нужно было заселить и осво-
ить в кратчайший срок, чтобы образовать населенные переходы к 
Черному и Азовскому морям. Заселением края руководил Потем-
кин. Основную роль в освоении края играла правительственная 
и помещичья колонизация из прежней Гетманщины и отчасти из 
Правобережной Украины. (Чиновникам гражданского ведомства 
щедро раздавались земли «в ранговую дачу и по чину особо».) 
Но при наличии крепостного права, препятствовавшего свобод-
ному передвижению населения, украинского и русского элемен-
та не хватало для заселения огромного пустого пространства.  
4.XII 1762 г. был издан манифест с призывом к иностранцам  

44 «Мариуполь и его окрестности», стр. 11.
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селиться в России. Был создан особый аппарат, возглавлявшийся 
«Канцелярией опекунства иностранных».

Либо иностранные колонисты вербовались правительствен-
ными агентами, либо основание колоний поручалось частным ли- 
цам – «вызывателям», устраивавшим колонистов на специально 
отведенных для этого землях. Колонисты получали очень боль-
шие льготы и подворные участки.

Первое стихийное переселение греков из Крыма в Новорос-
сию произошло в 1777 г. В нем приняли участие самые богатые 
«архонты», как, например, Юрий Сахау, у которого пастухи на-
считывались сотнями, и верхушки духовенства. Вывезенный в 
бочке (из страха перед татарами) последний митрополит Готфей-
ский и Кафский Игнатий Гозадинов ведет переговоры с русским 
правительством о массовом выводе греков и армян из Крыма и 
отведении им новых земель в Новороссии. Это переселение очень 
устраивало Россию и в другом отношении. Греки и армяне были 
лучшими налогоплательщиками, и с их выходом ханство по не-
обходимости попадало в материальную зависимость от русского 
правительства. «Вывод христиан может почесться завоеванием 
знатной провинции», – писал Румянцев в донесении Екатерине II45.

Главное руководство переселением было поручено Румянцеву, 
непосредственно все хлопоты по осуществлению этого предпри-
ятия выпали на долю Суворова.

Суворов представил Румянцеву соображения по всей опера-
ции. Нужно было достать 6000 подвод, купить у переселенцев не-
движимое имущество, построить для них дома на новых местах, 
защищать их в пути от возможных неприятностей со стороны 
татар, обеспечить продовольствием в пути за счет казны и мно- 
гое другое.

Окончательного решения всех вопросов, связанных с переселе-
нием, не дожидались. 23.IV 1778 г. в день пасхи митрополит Игна-
тий объявил своей пастве о соглашении с русским правительством 
и призвал готовиться к переселению. Его воззвание встретило  
сопротивление со стороны как татарского, так и христианского 

45 «Мариуполь и его окрестности», стр. 17.
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населения. Паства подозревала, что ее митрополит руководству-
ется в этом вопросе своекорыстными интересами, и не хотела по-
кидать насиженные места. Суворову пришлось употребить много 
сил и средств на уговоры христиан.

Татары тоже волновались. Шагин-Гирей направил Екатерине II 
протест с просьбой «не лишать христиан древнего их отечества». 
Шагин-Гирею был пожалован чайный сервиз и крупная денежная 
сумма. Мурз и баев тоже одарили. Против татарской массы были 
наготове войска.

16. VII 1778 г. митрополит и выборные из жителей разных мест 
отправили из Бахчисарая прошение Екатерине, в котором изъяви-
ли свою готовность вступить на вечные времена в подданство 
России, просили об отводе им «мест и достаточных угодий под 
поселение»46.

Переселение началось в июле. По ведомости Суворова47, гре-
ки, грузины и волохи вышли из 68 мест; по ведомости же митро-
полита Игнатия (1783 г.), греки вышли из 7 городов, 55 сел и мона-
стыря св. Георгия. Он упоминает города: Бахчисарай, Балаклава, 
Козлов, Карасу, Ялта, Эски-Крым и Кафа; села: Мариум, Улаклы, 
Мангуш, Бешев, Стиля, Лака, Керменчик, Кубуш, Улусала, Бия-
сала, Усыры, Каскалия, Ласпа, Алсу, Камара, Корсань, Инкерман, 
Белбектой, Черкес-Кермень, Мармара, Богатырь, Албатьской, 
Аргин-Каракуба, Чердаклы, Барныкой, Каракуба, Билсус, Малый 
Енисоль (Елисало), Сартана, Чермалык, Аслама, Дюрмень, Улу-
ни, Чиларкой, Аян, Салгирбаши, Енисала, Демержи, Куруузень, 
Улуузень, Кучук-Узень, Нижняя Аутка, Верхняя Аутка, Марсан-
да, Магарач, Никита, Урзуф, Кизильташ, Декрменской, Большая 
Лампада, Малая Лампада, Алушта, Имерет, Хукой, Орталан и Тап-
сан48. В дороге было много волнений, неприятностей с таможен-
никами. После Перекопа шли по «Муравскому шляху» на Гнилые  
 

46 Записки Одесского общества истории и древностей, т. I, стр. 198.
47 В. Григорович, Записка о пособиях к изучению Южно-Русских земель, нах. 

в воен. ученом архиве гл. штаба, Одесса, 1876, стр. 23-26.
48 Записки Одесского общества истории и древностей, т. XIV, стр. 136-141. 

(Статистические сведения о Крыме).
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воды, Черный Колодезь, Молочные и Конские воды, Запорожье. 
Центром поселения был назначен Новомосковск (раньше Самара) 
в Самарской паланке.

21. IX 1778 г. Суворов пишет Румянцеву следующий рапорт: 
«Вывод крымских христиан кончен! Обоего пола отправилось в 
Азовскую губернию 31 098 душ, о чем вашему сиятельству ве-
домость прилагаю. Осталось зимовать в Еникале 288 душ»49. Все 
переселение обошлось казне в 130 000 руб., а с подарками хану и 
пр. – в 230 000 рублей.

29. Ответа на просьбу о предоставлении земельных угодий не 
было. Переселенцы оказались в затруднительном положении – без 
крова, без земли, на пороге зимы. Суворов принял в них участие 
и писал Потемкину: «Крымские переселенцы претерпевают в ны-
нешнем их положении многие недостатки: воззрите на них мило-
стивым оком, так много пожертвовавших престолу; усладите их 
горькие воспоминания».

Только в конце мая 1779 г. был утвержден указ, определяющий 
права переселенцев, – так называемые «привилегии».

«...Соизволяем пользоваться вам в государстве нашем не токмо 
всеми теми правами и преимуществами, каковыми все подданные 
наши от нас и предков наших издревле наслаждаются, но сверх 
того указали мы:

1) При настоящем переселении вашем в Азовскую губернию 
перевезти из Крыма на иждивении нашем все то имущество ваше, 
которое только перевезено быть может, а особливо бедных и со-
стоящих в долгах хану и тамошнему правительству искупить из 
казны нашей, что из определенной от нас суммы уже и исполнено.

2) Для удобнейшего поселения вашего отвесть в Азовской гу-
бернии особенную от прочих селений достаточную часть земли 
по Солоной и другим рекам и по берегу Азовского моря с тем, 
что тамошнее изобильное рыболовство в дачах селения вашего 
всемилостивейше жалуем вечно в пользу и выгоды всего обще-
ства без всяких в казну нашу податей. Для купечества же, масте-
ровых и промышленников назначаем к обитанию из той губернии  

49 В. Григорович, Записка о пособиях к изучению Южно-Русских земель, стр. 22.
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города Екатеринослав и Марианполь как выгоднейшие для тор-
говли места.

3) По разделении государственных жителей на классы всеми-
лостивейше увольняем всех от государственных податей и служб 
какого бы звания оные не были на 10 лет, а по прошествии оного 
времени имеют платить в казну нашу ежегодно купечество с ка-
питалов, с рубля по 1%, цеховые, также и мещанство с двора по 
2 рубля; а уездные поселяне, именно: земледельцы не с душ, но 
с земли, полагаемой для каждого по 30 десятин, будут взносить 
с каждой десятины в год по 5 коп.; неимущие же поселяне снаб-
жены будут из казны нашей не токмо продовольствием на первый 
год, но и на посев земли всякого звания хлебными семенами, ско-
том и всем к заведению домоводства принадлежащим, с возвратом 
за все оное в казну через 10 лет; равным образом и домы их по-
строены будут казенным иждивением; имущественные же на от-
веденных им землях имеют строить домы, лавки, амбары, фабри-
ки и все, что сами пожелают из своего иждивения, пользуясь все 
вообще навсегда от всяких постов свободою, кроме тех случаев, 
когда воинские команды мимо селений ваших проходить должны. 
От дачи же на войско рекрут увольняетесь вы вечно, разве кто сам 
в службу нашу пожелает...

5) Суд и расправу и всю внутреннюю полицию иметь на ос-
новании генеральных в государстве нашем узаконений выбирае-
мыми из вас же по вольным голосам начальниками, коим и поль-
зоваться чинами и жалованьем по штату Азовской губернии под 
аппеляцией наместнического правления. В селах же и деревнях 
для защиты во всех нужных случаях определяются особые уряд-
ники из Российских, коим в судопроизводстве сих поселян и ни во 
что не мешаясь быть токмо охранителями и их заступать. Впро-
чем по вступлении каждого в избираемый им род государствен-
ных жителей, позволяем пользоваться вечно и потомственно всем 
тем, чем по общим нашим узаконениям каждый род государствен-
ных жителей пользуется, как то: свободною торговлею вне и вну-
три государства и для вящей выгоды оныя, позволяются строить 
из собственного вашего капитала купеческие мореходные суда,  
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разводить нужные и полезные фабрики, заводы и фруктовые сады, 
по разведении которых всякие виноградные вины в селениях ва-
ших малыми мерами, вывозимые же во внутренние России города 
бочками продавать можете, – словом: всякого звания промыслы 
распространять по собственной воле и достатку каждого, и всем 
тем под самодержавным нашим скипетром и защитою законов 
наслаждаться»50.

Но Игнатию не понравилось на отведенных им для жительства 
местах. Его епархия оказалась в окружении русских епархий, а он 
не хотел, чтобы его паства имела какие-либо отношения с русски-
ми и украинцами.

Летом 1779 г. он два раза ездил в Петербург к покровителю По-
темкину и хлопотал о переводе на другие места. В результате его 
переговоров 2.Х 1799 г. утвержден план пожалованных земель, 
совпадающий уже с Кальмиусской паланкой. Земли были пожало-
ваны огромные, несоразмерные населению. Игнатий уверил пра-
вительство, что вслед за этим переселением последуют и другие.

Перезимовав вторично на территории бывшей Самарской па-
ланки, переселенцы тронулись в путь по Казацкому шляху на 
Кальмиус через Матвеевку и слободу Васильево. Для устройства 
их на новом месте был назначен секунд-майор Сафков. Греки ос-
новали город и 22 села согласно указу от 24.ІІΙ 1780 г. за № 1817 
из Азовской губернской канцелярии51. В этом указе подробно опре-
деляется географическое положение пожалованных земель, льготы 
на построение домов и размещение прежнего населения этих мест.

«Город их наименовать Мариуполь, который, расположа поря-
дочным образом, построить либо на берегу Азовского моря при 
устье реки Калмиуса, или при устье реки Соленой, называемой и 
Калецом, впадающей в реку Калмиус; и все те жалованные оным 
грекам земли, по вышеописанным границам, имеют составить 
Мариупольский уезд, земское же правление сего уезда учредить 
в крепости Петровской; и в сем уезде, исключая крепость Петров-
скую, с округом, кроме греков, до минования 10 льготных лет 

50 «Мариуполь и его окрестности», стр. 27-30.
51 Там же, стр. 33-36
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никому других наций никаких земель на поселение домов и про-
чего не отводить, и рыбными ловлями против дач тех греков на 
Азовском море, равно и по всех реках сего уезда, кроме их никому 
не пользоваться; а город, при реке Волчьей, который определялся 
прежде для тех греков, назвать Павлоградом и по оному тамош-
ний уезд Павлоградским».

Прежнему населению разрешалось «до снятия будущим летом 
хлеба беспрепятственно быть на своих местах, а тогда их всех от-
туда переселить». Казна им выплачивала за общественные стро-
ения и церковь при Кальмиусе, которые переходили в собствен-
ность греков. Только мельницы грекам предоставлялось выкупать 
за свой счет. Предусматривалось и снабжение переселенцев стро-
ительным лесом. Этим указом заканчиваются правительственные 
распоряжения о переселении.

Город Мариуполь был основан при устье реки Кальмиус, там 
где, по свидетельству местных преданий и местных источников, 
например, Камерального описания, некогда находился казацкий 
поселок Домаха или Адамаха. Во второй половине XVIII века 
здесь была значительная казацкая крепость под названием Каль-
миусская паланка или просто Кальмиус. В 1774 г. по свидетель-
ству Гильденштедта, в крепости был полковник и 200 казаков52. 
Кальмиусская паланка, «в чрезвычайной отдаленности остаюча-
яся», служила защитой промышленникам, ходившим на Бердян-
ское озеро за солью и для рыболовства на Азовское море.

В 1775 г. запорожское войско прекратило свое существование, 
и Азовский губернатор Чертков переименовал земли Кальмиус-
ской паланки в Кальмиусский уезд, а крепость избрал для по-
стройки г. Павловска.

Еще до выхода греков по распоряжению Черткова в бывшей 
Екатеринославской губернии на месте с. Павловка был основан г. 
Мариенполь. Города Павловск на Кальмиусе и Мариенполь при 
устье Солоной указом от 24.ΙΙΙ 1786 г. обменялись названиями.

52 Записки Одесского общества истории и древностей, т. ХΙ, стр. 222. Днев-
ник путешествия в Южную Россию академика С.-Петербургской АН Гильденш-
тедта в 1773-1774 гг.
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«11 июня 1780 г. 200 беднейших греческих семейств изъяви-
ли желание под предводительством митрополита Готфийского и 
Кафайского поселиться на Азовском море, по реке Кальмиусу»53. 

Первые поселенцы названы беднейшими, потому что основу 
Мариуполя составила беднейшая часть жителей Чуфут-Кале –  
чернорабочие, жившие там в многочисленных пещерах. Город 
стал экономическим и административным центром уезда.

При образовании одного села обычно объединялись пересе-
ленцы из нескольких, большей частью соседних в Крыму, сел. 
Татароязычные греки основали Старый Крым, Карань, Ласпи, 
Бешево, Богатырь, Улаклы, Камара, Старый Керменчик, Новый 
Керменчик и Мангуш. Села Сартана, Чермалык, Каракуба, Стыля, 
Волноваха, Константинополь (Демерджи), Большой Янисоль, Но-
вая Каракуба, Малый Янисоль, Чердаклы, Ялта и Урзуф основаны 
грекоязычными переселенцами. Грузины населили Игнатьевку, а 
«волохи» – Ново-Игнатьевку. В 1829 г. греческие переселенцы из 
Турции основали село Анадоль. Из многих старых сел со време-
нем «отпочковывались» новые. Например, в 1881 г. отделилась 
Новая Карань.

30. Вопрос о том, из каких именно крымских сел образовались 
мариупольские, не всегда решается легко. Многие села при пере-
ходе отстали или разбились и возвратились в Крым.

Только в 1836 г. по требованию архиепископа Гавриила были 
составлены записи о том, как греческие выходцы путешествовали 
из Крыма, какие их деревни соединились и какие именно села они 
основали.

По этим данным, приведенным А.Л. Бертье-Делагардом54, село 
Ялта, разместившееся при устье речки Мокрая Белосарайская в 
30 км к юго-западу от Мариуполя, населено жителями следую-
щих крымских сел: Ялта, Верхняя Аутка, Нижняя Аутка, Марсан-
да, Магарач, Никита, Большой Ламбат и Малый Ламбат. Названия 
большинства этих сел греческого происхождения, и этимология 

53 Там же, т. VII, стр. 305.
54 А. Л. Бертье-Делагард, Исследование некоторых недоуменных вопросов 

средневековья в Тавриде, стр. 8.
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их прозрачна. Исключение в этом отношении составляет Марсан-
да. В 1781 г. в Ялте было 793 человека.

Село Урзуф при устье реки Зеленой в 45 км к юго-западу от 
Мариуполя, по литературным данным, было основано выходцами 
из крымских сел Гурзуфа и Кизильташа (тур. kizil tas – «красный 
камень»). В 1781 г. Урзуф насчитывал 183 человека. Одно время 
село называлось по имени речки – Зеленым. В настоящее время 
это название забыто. Село сейчас носит 3 имени: официальное 
название после Великой Отечественной войны – с. Приморское, 
неофициальное название, считающееся русским, – Урзуф. И на-
конец, его «греческое» имя – Маджарь. Так называют свое село 
его обитатели и их греческие соседи. Это название упоминается у 
В.И. Григоровича55. Происхождение его неясно. Ни в списке Иг-
натия, ни в ведомости Суворова Маджарь не упоминается в числе 
сел, из которых происходило переселение. Но местные старожи-
лы говорят, что село раньше состояло из 3-х участков – собствен-
но Урзуфа, Кызылташа и Маджаря и что это последнее название 
распространилось и на все село. Позднее вырос еще один участок 
Урзуфа – «Жабовка» с украинско-русским населением.

Большинство сел – родоначальников современных Приморско-
го и Ялты могут похвастаться глубокой древностью. «Гурзовиты» 
упоминаются в византийской хронике XI века56. Ялта известна в 
XII в. По нубийскому географу Ибн-Эдриси «от Карсуны до Гали-
ты (Джалиты) в стране куманов 30 миль, от Галиты до цветущего 
приморского города Гарзуни 12 миль. От этого до города Барта-
биты 10 миль. Отсюда до прекрасного города Лабата 8 миль»57. 
Из дошедших до нас актов Константинопольского патриархата 
усматривается, что в XIV в. Ялита, или Гиалита, находилась в об-
ласти Готской и принадлежала патриарху, а потом была передана 
митрополиту Сугдайскому. В этих же актах упоминаются также  
 

55 В. И. Григорович, Записки антиквара о поездке его на Калку и Кальмиус, 
стр. 12.

56 В. Кондораки, Универсальное описание Крыма, СПБ, 1875, стр. 73.
57 Ю. Кулаковский, Прошлое Тавриды, стр. 94.
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Гурзуф, Сикита (вероятный предок села Никита) и Лампада58. В 
XV в. Ялита принадлежала Генуе, в ней был особый консул. В 
конце XV в Ялита была сильно разрушена землетрясением59. При 
турецком владычестве Ялита, Урзуф, Кизильташ входили в Ман-
гупский кадалак60, принадлежавший непосредственно турецкому 
султану61. Лампада (позднейшие Большой и Малый Ламбат) упоми-
нается еще у Скимна Хиосского (I в. до н. э. и в перипле Арриана62).

31. На новых местах переселенцы осваивались с трудом. Сви-
репствовали эпидемии. Люди тяжело переносили трудности, свя-
занные с переселением, климатическую и географическую разни-
цу с Крымом. В 20-х годах XIX в. население Мариуполя подало 
прошение министру внутренних дел Ланскому, в котором гово-
рится: «Мы не в силах подробно описать всего того, что происхо-
дило при переселении нашем, и как действовали болезни, проис-
шедшие от перемены климата, воды, от тесноты квартир, большей 
частью от неимения их... Нелицемерно скажем по самой истине, 
что целые семейства пострадали жизнью, а многие лишились и 
половины оных и ни одного семейства не осталось без потери 
отца, матери, брата, сестры и детей. Словом сказать из 9 тыс. душ 
мужского пола выходцев не осталось и одной трети...»63.

Многие переселенцы рассеялись, а после присоединения Кры-
ма в 1783 г. вернулись в Крым и поселились в городах или возоб-
новили прежние села (Аутка, Карань и др.)64.

Открытое возмущение масс и попытки возвращения «укро-
щались строгими от начальства мерами», и «правительство в не-
обходимости было для усмирения беспокойных высылать воен-
ные команды». Возмущения вспыхивали во всех селах. Особенно  
 

58 «Журнал Министерства народного просвещения», 1847, № 6, ΙΙ, 400-401.
59 П.И. Кеппен, Крымский сборник, 1837, стр. 183; Записки Одесского обще-

ства истории и древностей, т. V, стр. 675.
60 Вероятно, от тур. Kadilak.
61 П.И. Кеппен, Крымский сборник, стр. 75-77.
62 В. Кондараки, Универсальное описание Крыма, стр. 6; П.И. Кеппен, стр. 1
63 Цит. по книге «Мариуполь и его окрестности», стр. 39.
64 Там же, стр. 40.
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сильными они были в 1804 г. в селах Сартана, Чердаклы, Малый 
Янисоль, Карань и др.

Вопреки ожиданиям Игнатия второго переселения греков из 
Крыма не последовало. Всю землю, отведенную под Мариуполь-
ский уезд (744 384 десятины и 1225 сажен), греки заселить не мог-
ли. По истечении 10 льготных лет на его территории появляются 
русские, украинские, немецкие и еврейские села. И в 1884 г. (по 
данным Александровича) греки составляли только 34% сельского 
населения Мариупольского уезда.

Последующая история греческих переселенцев из Крыма 
в Приазовье естественно делится на 3 периода: 1) до 1859 г., 2) 
1859-1917 и 3) советский период.

32. Первый период характеризуется косностью и застоем во 
всех формах общественной жизни. Казалось бы, переселенцам 
были созданы все условия для интенсивного развития экономики 
и культуры. В то время, когда в России господствовало крепостное 
право, здесь все жители были признаны равноправными и управ-
лялись выборным начальством. Административные, судейские и 
полицейские обязанности совмещались судом, который избирался 
всеми греками Мариуполя сроком на 3 года. Все дела решались 
коллегиально при закрытых дверях. При решении их руководство-
вались как законами, распространенными на территории Россий-
ской империи, так и обычным правом, унаследованным из Крыма.

В 1790 г. открылась Городская дума, состоявшая из городского 
головы и 6 гласных, избираемых только из греков.

Но демократизм внутренней организации греческого окру-
га оставался чисто формальным. Вся власть в городе и в округе 
очень быстро сосредоточилась в руках кулацко-купеческой вер-
хушки. Между отдельными ее представителями велось ожесто-
ченное соперничество, иногда принимавшее скандальные формы 
(драки городского головы Попова с митрополитом Игнатием). Но 
всех их объединяло одно стремление – сохранить изоляцию гре-
ческого округа, не допускать в город «иностранцев». (В 1818 г. в 
Мариуполе насчитывалось всего 2 русских человека65).

65 «Мариуполь и его окрестности», стр. 75.
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Торговля и промышленность развивались крайне слабо. Город 
тонул в грязи и невежестве. (Замощение улиц началось только в 
1871 г.) Часто даже члены суда и Городской думы были неграмот-
ными66. В судопроизводстве и в управлении царила анархия. За 
1867-68 гг. ни по одному делу не было вынесено решения67. Гре-
ческая полиция была совершенно бессильной и бездеятельной. В 
селах господствовало малопродуктивное натуральное хозяйство.

33. Второй период в истории приазовских греков начинается с 
1859 г., когда была отменена изоляция греческого округа и он был 
подчинен гражданскому управлению Екатеринославской губер-
нии. «Привилегии» постепенно отменяются. В 1869 г. упразднен 
греческий суд, открыто земство. В 1874 г. введена всеобщая во-
инская повинность, в том числе и для греков.

Торговля и промышленность развиваются более быстры-
ми темпами. Значение Мариуполя быстро возросло с развитием 
угольной промышленности в Донбассе. В 1882 г. к Мариуполю 
проведена железная дорога, в 1886-89 гг. был построен новый 
порт. Промышленному процветанию города способствовало его 
положение на стыке морских и железнодорожных путей вблизи 
Донецкого каменноугольного бассейна, для которого он являлся 
ближайшим выходом к морю. В 1894-99 гг. в Мариуполе постро-
ены трубопрокатный и металлургический заводы на базе исполь-
зования железных руд Кривого Рога и Керчи. Наряду с металлур-
гической промышленностью в Мариуполе начали развиваться 
металлообрабатывающая, пищевая промышленность, предпри-
ятия строительных материалов. В селах натуральное хозяйство 
уступает место товарному. Дешевые покупные ситцы вытесняют 
трудоемкое кустарное ткачество.

Рушится национальная замкнутость. Округ усиленно руссифи-
цируется. Растет культура населения. В городе появляются сред-
ние учебные заведения и театр. Сельское население расслаивается 
на кулачество и бедноту. Пролетариат в Мариуполе еще малочис-
лен, но ряды его постепенно ширятся. Словом, Мариупольский 

66 Там же, стр. 110-111.
67 Там же.
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греческий округ вступил неотъемлемой частью в орбиту капита-
листического развития России.

34. К 1917 г. пролетариат округа значительно революционизи-
руется, особенно на мариупольских металлургических заводах, 
где среди рабочих было много большевиков. Буржуазия, чувствуя 
в большевизме своего главного и смертельного врага, предпри-
нимает ряд отчаянных и неудачных попыток собрать против него 
массы под клерикально-националистическими знаменами.

Летом 1917 г. буржуазия организовалась в «Мариупольский 
союз греческого народа». В том же 1917 году был созван «Первый 
Всероссийский съезд эллинов в Таганроге». Съезд носил клери-
кально-буржуазный характер. Делегаты требовали национально-
культурной автономии, предлагали открыть греческие школы для 
будущих матерей-гречанок и ввести систему штрафов для укло-
няющихся от изучения греческого языка. Воинствующий нацио-
нализм не помешал им признать Украинскую Центральную раду. 
Съезд постановил просить помощи в борьбе с большевиками у 
греческих общин Франции, Англии и Соединенных Штатов Аме-
рики.

Буржуазия старается распространить свое влияние и на воз-
никавшие повсюду Советы крестьянских и солдатских депутатов. 
В некоторых местах ей это отчасти удалось – так, первые Советы 
крестьянских депутатов были полукулацкими. Но трудящиеся бы-
стро разгадали ее маневры. Уже в декабре 1917 г. буржуазия кон-
статирует, что «население отдавало свои голоса большевикам»68. 
2 января 1918 года в Мариуполе была провозглашена Советская 
власть.

Австро-немецкая оккупация и Добровольческая армия откры-
ли глаза самому темному сельскому населению на истинную сущ-
ность политики буржуазии.

По округу с огнем и мечом проходили отряды Май-Маевского, 
Шкуро, Виноградова и многочисленные мелкие банды. Сельская 

68 Протокол заседания съезда представителей греческого народа Мариуполя 
и Мариупольского уезда от 2.XII 1917 г. Цитируется по книге: С. Ялі, Греки в 
УРСР, Харків, 1931.
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беднота организуется и поднимает восстания. В феврале 1919 г. 
вспыхнуло восстание в Мангуше под командованием военно-ре-
волюционного комитета, связанного с большевистским комите-
том мариупольских заводов. Восстания были в Малом Янисоле, 
Старом Керменчике и других селах.

В феврале 1919 г. Старо-Керменчикский совет написал воз-
звание об организации отряда Красной гвардии. В отряде на 80 
человек было 20 винтовок, но он с честью выдержал несколько 
крупных стычек с белогвардейцами. В марте 1919 г. повстанцы 
взяли г. Мариуполь. В селе Мангуш сформировался батальон под 
командованием Мангушева. Организованный в Сартане отряд с 
Богадицею во главе вливается в Мариупольский батальон, сфор-
мированный рабочим завода «Никополь» К. Алпатовым из за-
водских рабочих под руководством Мариупольского окружкома 
КП(б)У.

Отряды проводят успешные операции против частей Добро-
вольческой армии и белых банд.

Впоследствии эти отряды образовали Мариупольский советский 
полк, вошедший в регулярные части Красной Армии. Полк участву-
ет в разгроме деникинской армии и многочисленных повстанческих 
группировок (Махно, Белаш, Каменюк, Золотой Зуб и др.)69.

После освобождения страны от интервентов и бандитов на-
селение Приазовья активно включается в мирное строительство 
социализма. К 1931 г. в основном закончена коллективизация. Ра-
стут и крепнут колхозы. В 1930 г. вступил в строй трубопрокатный 
завод им. В.В. Куйбышева. У устья Кальмиуса поднялся метал-
лургический гигант – завод «Азовсталь» им. С. Орджоникидзе. 
Первая домна его задута в 1933 г. Созданы коксохимический за-
вод (1934 г.), завод тракторных радиаторов, предприятия строи-
тельных материалов, химической, пищевой и легкой промышлен-
ности, рыбоконсервный комбинат и др. Валовая продукция про-
мышленности г. Мариуполя к началу 1939 г. выросла по сравне-
нию с 1928 г. в 7, 5 раза. Развертывается жилищное и культурное 
строительство. Город асфальтируется, газифицируется. Портовый 

69 С. Ялі, Греки в УРСР, Харків, 1931.
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район превращается в курортную зону с прекрасными санатори-
ями, домами отдыха и пионерскими лагерями. В 1929 г. основан 
Металлургический институт. Функционирует металлургический 
техникум, педагогическое училище и фельдшерско-акушерская 
школа. Новый облик приобретает город и села. Была произведе-
на попытка ввести образование и создать литературу на местном 
диалекте греческого языка. Она не удалась […].

Мирную жизнь края резко оборвала Великая Отечественная 
война. Вместе со всем советским народом греки Приазовья чест-
но и доблестно сражались в рядах Советской Армии против фа-
шистских захватчиков. Приазовье испытало все ужасы немецко-
румынской оккупации. В Мариуполе была уничтожена почти вся 
промышленность. Село Урзуф было сожжено дотла немцами при 
отступлении. Сельскохозяйственный инвентарь был уничтожен.

После войны население Приазовья ревностно взялось за вос-
становление разрушенного хозяйства. В настоящее время довоен-
ный уровень сельскохозяйственной и промышленной продукции 
давно превзойден. После войны по Указу правительства переиме-
нованы села:

Старое название Новое название
Старый Керменчик Старомлиновка
Новый Керменчик Новомлиновка

Мангуш Першотравневое
Каракуба Раздольное

Большой Янисоль Большая Новоселка
Новая Каракуба Красная Поляна

Чердаклы Кременевка
Чермалык Заможное
Сартана70 Приморское

Урзуф Приморское
70

 
70 В дальнейшем, во избежание путаницы при сравнение говоров, мы будем 

пользоваться старыми наименованиями сел Сартана и Урзуф.
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В 1948 г. Мариуполь получил имя А.А. Жданова, который родился 
и провел детство в этом городе. В послевоенные годы г. Жданов 
быстро растет. За годы первой послевоенной пятилетки полно-
стью восстановлен завод «Азовсталь». В доменном цехе пущены 
печи, самые крупные в Европе, в мартеновском – мощные кача-
ющиеся печи. Заново построен крупнейший в СССР прокатный 
цех. Восстановлены старые заводы и построены новые: механиче-
ский портового оборудования, шлаковых материалов, бетонные, 
сетевязальная фабрика […].

35. Рассмотрим теперь, насколько это позволяют исторические 
и языковые данные, вопрос о происхождении приазовского грече-
ского диалекта.

Считать приазовских греков прямыми потомками обитателей 
древнегреческих колоний трудно. Это не подтверждают ни доку-
ментальные факты, ни явления языкового порядка.

Если в понтике, например, сохранилось так называемое арха-
ическое произношение η – [ε], а в эвбейско-афинском диалекте и 
до сих пор υ произносится как [υ], то у приазовских греков нет ар-
хаизмов в фонетике. И в грамматике, и в лексике архаизмы очень 
немногочисленны.

Устные предания об истории приазовских греков отсутствуют. 
Самые старинные события, о которых повествуется в историче-
ских песнях, восходят к эпохе освободительного движения против 
турецкого ига.

Сами местные греки именуют себя «румеями» – [румейс] < 
ρωμαίος, что было официальным названием подданных Византий-
ской империи. Слово «эллин» для византийцев было синонимом 
язычника.

Названия «эллинофоны» и «татарофоны», вероятно, появились 
позднее, уже в XX веке, когда здесь пытались ввести обучение на 
родном языке для обеих языковых группировок. Во всяком слу-
чае, в дореволюционных источниках эти названия не встречают-
ся. Упоминающееся в дореволюционной литературе название гре-
коязычной части обитателей Приазовья «тат, муртат» восходит к 
турецкому murtat – mürtet – «ренегат, отступник». Интересно, что 
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в Урзуфе и Ялте употребляется выражение «лєї крітика» в смыс-
ле: «он говорит по-гречески; он говорит так, как говорят в основ-
ной Греции». Это не может служить доказательством переселения 
наших греков с Крита, но может говорить в пользу существова-
ния тесных торговых связей этих сел до переселения из Крыма с 
островом Крит.

36. Известно, что в средние века язык большинства областей 
Византийской империи существенно не отличался от новогрече-
ского. Димотику можно проследить до VI в. н. э. Но в царство-
вание Юстиниана сильная централизация выдвигает на первый 
план официальный стиль. Литература на народном языке заходит 
в тупик; хроника Иоанна Малалы – «ее последнее значительное 
произведение».

В последующие столетия следы народного языка различаются 
с трудом. Только через шесть веков в царствование Комнинов мы 
находим наряду с официальным языком многочисленную лите-
ратуру на народном языке. Эти литературные и эпиграфические 
памятники обнаруживают удивительное единообразие языка и 
близость его к современному состоянию димотики. А. Гейзенберг 
утверждает, что вследствие сильной экономической, администра-
тивной и культурной централизации Византии народный язык был 
единым по всей империи71. О единообразии разговорного языка 
в Греции, начиная с эллинистической  эпохи,  говорит и Г. Хад-
зидакис: «Наш язык в позднейшие времена стал единым, потому 
что один из диалектов – аттический, получивший впоследствии 
название койне, – постепенно вытеснил все прочие древние диа-
лекты, утвердился и стал применяться повсеместно в греческом 
мире (кроме Цаконии). Но этот общий язык не сохранился, да и 
не мог остаться таким же единым из-за превратностей судьбы в 
последующие годы, и поэтому снова по необходимости распался 
на диалекты»72. Резкая дифференциация новогреческих диалектов 
известна только в XIII-XV вв. – в эпоху упадка и, наконец, гибели 

71 A. Heisenberg, Dialekte und Umgangssprache im Neugriechischen, München, 
1918, стр. 24.

72 Г. Χατζιδάκις, Σύντομος ἱστορία τῆς ἑλλινικῆς γλώσσης, Αθήναι, 1915, стр. 112.
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Византийской империи. Экономическая и культурная раздроблен-
ность Греции в XV-XVIII вв., отсутствие образования и письмен-
ной традиции на народном языке способствовали углублению раз-
ницы между диалектами. В немногочисленных школах Констан-
тинополя и за границей греки изучали аттический язык церкви. 
Светская новогреческая литература отсутствовала. В XVIII в. жи-
тели, например, Южной Греции уже не всегда могли объясниться 
с северянами.

Установление единого общенародного разговорного и литера-
турного языка началось уже после завоевания Грецией самостоя-
тельности. Это – длительный и сложный процесс и даже сейчас 
его нельзя считать окончательно завершенным. Народный язык 
в Греции с большим трудом отвоевывает себе место в литерату-
ре. Ему приходится выдерживать ожесточенное сопротивление  
кафаревусы – искусственного стиля, продолжающего традиции 
аттицизма.

Одно время кафаревуса претендовала на абсолютное господ-
ство в литературе. Качественно она никогда не была однородной. 
Известен ряд степеней кафаревусы, отражающих различные 
промежуточные ступени между древнегреческим и новогре-
ческим языками. Самая легкая кафаревуса отличается от ново-
греческого языка сохранением, например, архаических глаголь-
ных и именных флексий и предлогов. Но и самая «свирепая» 
αυστηρά καθαρεύουσα не совпадает с древнегреческим языком.  
Она не знает, например, употребления двойственного числа, ей 
чуждо синтетическое образование будущего, перфекта и плюс- 
квамперфекта и др.

Борьба между сторонниками димотики и кафаревусы достигла 
апогея во второй половине XIX в. Громадную роль в канонизации 
новогреческого литературного языка сыграло творчество Костиса 
Паламаса и Яниса Психариса. В настоящее время димотика проч-
но укрепилась в художественной литературе. Кафаревуса сохра-
нила свои позиции в научной литературе и в канцелярско-офици-
альной переписке. Сейчас оба эти стиля сильно влияют друг на 
друга, а димотика обогащается и за счет местных диалектов.
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Большинство диалектов в современной Греции еще не изучено 
с достаточной полнотой. Среди исследователей нет единодушия 
даже в вопросе о количестве диалектов и в установлении родствен-
ных связей между ними. Г. Хадзидакис73, например, насчитывает 
6 больших языковых группировок: 1) Мегара, Эгина, Кими, Афи-
ны до 1830 г., Майна; 2) Центральная Греция, Эпир, Македония, 
Фракия, Северная Эвбея, Северные Спорады, Митилини, Самос; 
3) Кипр и Южные Спорады; 4) Малая Азия; 5) Пелопоннес (кроме 
Майны); 6) Южная Италия.

А. Тумб объединяет новогреческие диалекты в 8 групп74:  
1) Понтийско-каппадокийская, 2) Кипрская, 3) Диалекты южных 
островов от Родоса до Хиоса, 4) Критско-эгейские, 5) Диалекты 
северных островов, 6) Фракийско-македонская, 7) Южно-грече-
ская (Эпир, Средняя Греция, Пелопоннес, Эвбея, Эгина, Иониче-
ские острова), 8) Южно-итальянская.

Г. Хадзидакис классифицирует диалекты по фонетическим 
признакам, А. Тумб учитывает также и другие особенности.

Кроме резко выраженных индивидуальных свойств, часто пре-
пятствующих носителям одного диалекта понимать представите-
лей другого, есть у них и много общего во всех областях лексики 
и грамматики, что отличает их от древнегреческого языка. Все они 
происходят из эллинистической κοινή, так же, как романские язы-
ки из народной латыни. Особняком стоит цаконский язык, бытую-
щий в маленькой области на востоке Пелопоннеса. Большинство 
ученых считает его потомком лаконского диалекта древнегрече-
ского языка.

37. Как говорилось выше, фонетически приазовские говоры 
ближе всего к группе северо-греческих диалектов. Но трудно ска-
зать, объясняется ли это тем, что предки греческих обитателей 
Приазовья попросту переселились в Крым из Северной Греции, 
или тем, что эти особенности развились в местных говорах са-
мостоятельно. Причем, учитывая историю языка, нужно ожидать  
 

73 Г. Χατζιδάκις, Σύντομος ἱστορία τῆς ἑλλινικῆς γλώσσης, Αθήναι, 1915, стр. 115-116.
74 A. Thumb, Grammatik der neugriechischen Volkssprache, стр. 77-88.
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предполагаемое переселение из Северной Греции не раньше XIII-
XIV вв., когда диалекты уже сформировались75. Документальны-
ми данными такое переселение не подтверждается.

Документы говорят скорее об оживленных связях Крыма с 
Малой Азией76. Известны массовые выселения греков в Крым из 
различных областей Турецкой империи. Так, после завоевания 
султаном Магометом II Трапезунтского царства греки тысячами 
бежали за море. При этом совершенно опустел г. Керасунт77. И 
в последующие времена из Малоазийского Понта происходили 
переселения греков в пределы Крымского ханства, вызывавшие-
ся тяжелым экономическим положением греческого крестьянства 
под гнетом турецких феодалов и внутренними смутами в этой об-
ласти. Так было при султанах Мураде IV (1625 г.), Магомете IV (во 
второй половине XVII в.)78.

В результате этих переселений понтика оказала известное вли-
яние на крымские говоры – на одни больше, на другие меньше, но 
не изменила их основу. Выходцы из Малой Азии, вероятно, асси-
милировались местным населением и потеряли языковую обосо-
бленность. Насколько известно из материалов проф. М.В. Серги-
евского, ни одно крымское село, переселившееся в Приазовье, не 
перенесло с собой понтийского диалекта в чистом виде.

Таким образом, в настоящее время еще нельзя однозначно от-
ветить на вопрос о происхождении и всего приазовского диалекта 
новогреческого языка, и его урзуф-ялтинского говора.

38. Перед тем, как приступить к изложению дальнейшего ма-
териала, необходимо обратить внимание читателей на следующее:

1) Совокупность исследованных нами языковых явлений в се-
лах Приморском (Урзуфе) и Ялте мы будем называть урзуф-ялтин-
ским говором приазовского диалекта новогреческого языка. Такие 
обозначения приняты здесь для удобства, потому что они сразу  
 

75 Γ. Χατζιδάκις, Σύντομος ἱστορία τῆς ἑλλινικῆς γλώσσης, стр. 114.
76 Мартин Броневский, Описание Крыма, Записки Одесского общества исто-

рии и древностей, т. VI, стр. 340, 343, 346-348, 351 и т. д.
77 I. Fallmerayer, Fragmente aus dem Orient, В. I, стр. 211, 212, Stuttgart, 1845.
78 И.И. Соколов, Мариупольские греки, стр. 313.
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же позволяют разобраться в сложных отношениях названных 
диалектографических величин. Следует отметить, что в диалек-
тографической литературе до сих пор еще не проводится строгое 
разграничение терминов «язык – диалект (наречие) – говор». Под 
новогреческим языком мы понимаем здесь не только его литера-
турные формы (димотику и кафаревусу), но и все до настоящего 
времени описанные территориальные диалекты. Ввиду недоста-
точной исследованности приазовских («мариупольских») говоров 
в литературе, насколько нам известно, еще не ставился вопрос о 
необходимости объединить их под названием «приазовского диа-
лекта», хотя для такого объединения есть достаточно оснований.

2) Сравнительно узкие рамки этой книжки не позволили дать 
здесь очерк фонетики, а также обзор различных категорий морфо-
логии урзуф-ялтинского говора. Ограничиваясь здесь некоторыми 
сведениями о глагольной системе, мы руководствовались тем, что 
именно глагол можно считать наиболее характерной частью речи 
всего грамматического строя новогреческого языка. Эта часть 
речи привлекает к себе интерес исследователя богатством пара-
дигм и личных форм, их относительной «подвижностью» и боль-
шим разнообразием возможных в отдельных диалектах вариантов 
таких форм и парадигм. В области глагола урзуф-ялтинский говор 
обладает интересными аналогическими новообразованиями и об-
наруживает характерные для него и в других частях речи тенден-
ции развития, как, например, тенденцию к унификации парадигм.
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ГЛАВА ВТОРАЯ

ГЛАГОЛ

Для глагола в селах Урзуф и Ялта характерна необычайная пе-
строта форм.

Здесь может встретиться и просто русский или украинский 
глагол в соответствующем времени, лице и числе. Напр.:

[ну, папращалісь δьяван] – «ну, попрощались и ушли». (Сказка 
«Бешсалхим»).

и своеобразная конструкция типа:
[єкань тин утраїть афтина курасєя] – «она ее отравила, эту де-

вушку». («Сказка о злой ведьме»).
Но наиболее употребительны формы, близкие к димотике. 

Напр.:
[γο па їмна аті, мєна па тєрасанім] – «и я там была, и меня уго-

щали». (Типичная концовка сказки).
Наряду со смелыми новообразованиями, как, скажем, появле-

ние суффикса «шк» в имперфекте некоторых глаголов:
[маθєн – маθінішка] 
μαθαίνω – μάθαινα
здесь бытуют и архаические формы. Сравни:
[дрєх – єдрома] – «бежать» в урзуф-ялтинском говоре
τρέχω – έτρεξα – в димотике и
τρέχω – ἔδραμоν – в древнегреческом языке.
Отмирание деепричастий и большинства приставок обуслови-

ло появление «глагольных пар», где один компонент означает на-
правление, а другой – образ действия.

Напр., глаголы [пітаγун дрєх] – «летать, бегать» – πετώ, τρέχω –  
указывают только на состояние полета, бега и соответствуют, скорее, 
русским наречиям «бегом» и проч. В то время как [єркум – δьява] – 
«приходить; уходить, пойти» определяют направления действия.

Так получаются построения типа:
[та пілістеря пєтасан δьяван] – «голуби улетели» – τα περιστέρια 

πέτασαν,
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[драна: дрєш єрть т аліпу] «видит: прибегает лиса» или – «ви-
дит: бегом является лиса».

Один из глаголов «пары» может подчеркивать однократность, 
законченность действия аналогично русскому «взял» из разговор-
ного стиля:

[хтипсь, пьять т ах т раδь] «взял и схватил ее за хвост», 
[пьять, пiнiксь тин] – «взяла и утопила ее».

ВИДЫ

Категория вида четко выражена в урзуф-ялтинском говоре. От-
ношение действия к его законченности выражается формально в 
прошедшем и будущем времени изъявительного и сослагательно-
го наклонений. Повелительное наклонение в большинстве случа-
ев сохранило только форму совершенного вида, как категориче-
ский способ приказания:

[γрапсім] – «(на)пиши мне» – γράψε μου
[скутоθьт] – «убейся, убивайся» – *σκοτωθήτι.
Значение законченности действия в урзуф-ялтинском говоре 

прочно связано с основой аориста. Аорист и в изъявительном на-
клонении здесь употребляется как прошедшее время совершен-
ного вида. Поэтому особая форма перфекта оказалась излишней 
и отмерла.

ЗАЛОГИ

В урзуф-ялтинском говоре, как и в димотике, есть действитель-
ный и страдательный залоги. Сохранились и пережитки среднего 
залога, по форме совпадающего со страдательным, но имеющего 
особое значение. Например:

1) действительный и страдательный залоги:
[луз – лузум] – «мою – моюсь» – λούζω – λούζομαι,
2) действительный и средний залоги:
[δаніз – δанізум] – «даю взаймы – занимаю» – δανείζω – 

δανείζομαι.
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Встречаются глаголы, не имеющие страдательного залога:
[γлітон] – «спасаю, спасаюсь» – γλυτώνω, 
и глаголы по форме относящиеся к действительному залогу, но 

имеющие только возвратное значение:
[тилійон] – «скончаться» – τελειώνω.

ОТЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ

Все отложительные глаголы в урзуф-ялтинском говоре прои-
зошли от соответствующих древнегреческих глаголов и не имеют 
каких-либо существенных особенностей по сравнения с димоти-
кой. Напр.:

[єркум] – «приходить» – έρχομαι
[їскум] – «становиться» – γίνομαι.

ПЕРЕХОДНЫЕ  
И НЕПЕРЕХОДНЫЕ ГЛАГОЛЫ

Как и в греческом литературном языке, здесь встречаются гла-
голы переходные: [γрафт] – «писать», непереходные: [пайєн] – 
«идти» и глаголы, имеющие переходное и непереходное значение: 
[γлітон] – «спасаю, спасаюсь». Но часть глаголов из этой послед-
ней категории в рассматриваемых селах утеряла одно из значений.

Напр., глагол τελειώνω, имеющий в димотике два значения:  
1) «кончать» и 2) «скончаться», употребляется в Урзуфе только в 
значении «скончаться». Значение «кончать» здесь связано с дру-
гим глаголом [бітев], заимствованным из турецкого языка.

НАКЛОНЕНИЕ

Приазовские говоры в полном согласии с димотикой различа-
ют пять наклонений:

1) изъявительное,
2) зависимое, или сослагательное,
3) повелительное,
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4) желательное,
5) условное.
Из них формы изъявительного и повелительного наклонения 

являются простыми, а прочие – составными. Составные формы 
образуются путем комбинации простых форм с модальными ча-
стицами [θа, на, ас] и проч.

Неопределенное наклонение отсутствует. Русское неопреде-
ленное наклонение передается личными формами зависимого на-
клонения. Напр.:

[γο їрєв на фаγ] – «я хочу есть» – θέλω να φάγω.
Употребление изъявительного наклонения не имеет каких-ли-

бо особенностей по сравнению с димотикой или русским языком.

Зависимое наклонение

В главном предложении зависимое наклонение выражает:
1) С частицей [θа] – будущее время:
[пу θа тин паγум] – «куда мы ее приведем» – πού θα την πάμε.
2) С модальной частицей [на] и отрицательной [мі] – запреще-

ние. В отличие от димотики в подобных конструкциях обязатель-
но присутствие частицы [на]:

[на мі фуназсь, xypciм маніца] – «не ругай меня, дорогая ма-
мочка» – μη φωνάζεις, χρυσή μου μανίτσα,

[на мі нязсь] – «не беспокойся» – μη νοιάζεσαι,
[на мі тройсь, на мі т δун, пус δенашсь δодя] – «не ешь, пусть 

они не видят, что у тебя нет зубов» – μη τρώ(γ)εις, να μη δουν, πως 
δεν έχεις δόντια.

3) С частицей [на] – сомнение или нерешительность:
[ти на кан] – «что мне делать?» – τι να κάνω; 
[ти на пу] – «что мне сказать?» – τι να πω;
[на та пу γο сєна ула та аліθя] – «сказать ли тебе всю правду?» –  

να σου πω όλη την αλήθεια;
[на т пар γο атут, уксум на мi т пар] – «брать ли мне это или не 

брать?» – να το πάρω ή να μην το πάρω;
4) С частицами [на, макарь] – желание:
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[макарім ул т маджарь ас γрапссь] – «по мне хоть весь Урзуф 
опиши» – μακάρι να μου περιγράψεις όλο το ~,

[міл са т пipa, мілєя макарь ас ксірось] – «раз я взял яблоко, то 
яблоня хоть и засохни»,

[кало на єшт] – «спасибо» – καλό να έχεις,
[єдір на мi пєθань] – «если бы он еще не умер» – άμποτε να μην 

πέθαινε (в отличие от димотики в случае неисполнимого желания 
здесь употребляется аорист, в димотике – имперфект,

[чомаса алюγра ас їрть δіком мана] – «хотя бы скорее пришла 
моя мать» – άμποτε σε λίγο να έλθει η μάνα μου.

5) С частицами [бєтім, лаш] – возможность:
[бєтім ула па єнь кала] – «может быть, все будет хорошо» – 

ίσως όλα είναι καλά,
[лаш врішикт кана] – «может быть, что-нибудь найдете» – ίσως 

κάτι θα βρείτε.
В придаточных предложениях зависимое наклонение употре-

бляется:
1) С частицей [на] в значении древнегреческого неопределен-

ного наклонения:
[єродсь δебурсь типта па на кань] – «старик ничего не мог по-

делать» – о γέρος δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα.
2) С частицей «на» в придаточных предложениях цели:
[брє, їрта на δу тин γο aγaпy] – «я пришел, чтобы увидеть ту, 

кого я люблю» – μπρε, ήρθα να δω αυτήν που αγαπώ.
3) В придаточных предложениях времени:
[оса на євурун сірнітя, бешсалхимс єфай кала] – «пока не 

нашли спички, Бешсалхим хорошо наелся» – ώσπου να βρουν τα 
σπίρτα, ο ~ έφαγε καλά.

В отличие от димотики после союза [оди] – «когда» – όντας в 
значении будущего времени зависимое наклонение всегда употре-
бляется с частицей «θа»:

[оди θа т маθ, θа та пу сєна] – «когда узнаю, скажу тебе» – όταν 
τα μάθω, θα σου πω.

4) Частица αν, употребляемая в димотике с зависимым накло-
нением в значении «если», когда речь идет о настоящем или буду-
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щем времени, в рассматриваемом говоре отсутствует. Ее заменяет 
частица [на].

[на їнсь худрос ті δінатос, на пурись на пайсь на євірсь атут топ 
θа їнθись архудась] – «если ты такой большой и сильный, если 
сможешь пойти разыскать это место, ты будешь богатым» – αν 
είσαι (χοντρός) μεγάλος και δυνατός αν βρεις αυτό  τον τόπο θα είσαι 
πλούσιος.

Повелительное наклонение

Димотика различает виды глагола в повелительном наклоне-
нии. Однако формы повелительного наклонения страдательного 
залога несовершенного вида в современном языке очень редки, а 
формы множественного числа на -εσθε, распространенные в сред-
ние века, в настоящее время почти исчезли79.

Некоторые приазовские говоры, как, скажем, сартанский, еще 
сохраняют различение видов в повелительном наклонении. Но в 
урзуф-ялтинском говоре тенденция новогреческого языка к сти-
ранию видового различия в повелительном наклонении получила 
окончательное завершение и распространилась не только на стра-
дательный, но и на действительный залог.

Для глаголов неслитных повелительное наклонение соответ-
ствует формам повелительного наклонения совершенного вида в 
димотике:

[філаксь] – «(с)береги» – φύλαξε,
[філаксть] – «(с)берегите» – φυλάξτε.
Любопытны формы мн. чис. на -[ет] – [пісєт], отсутствующие 

в димотике. Формы повелительного наклонения слитных глаголов 
в единственном числе совпадают с формами повелительного на-
клонения несовершенного вида от этих глаголов:

[плана] – πλάνα – «обмани, обманывай», а во множественном 
числе – с соответствующими формами совершенного вида:

[планєсть] – πλανέστε – «обманите, обманывайте».
79 Η. Pernot, Études de linguistique néohellénique, Morphologie des parlers de 

Chio, Paris, 1947, p. 299.
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В страдательном залоге исчезли формы повелительного на-
клонения с окончанием на -ου. Во множественном числе повели-
тельное наклонение образуется, как и формы совершенного вида 
в димотике, присоединением к основе окончания -ητε:

[ліθіть] – λυθήτε – «развяжитесь»,
[ніфтить] – νιφτήτε – «умойтесь, умывайтесь».
В единственном числе сохраняется древнее окончание -ητι:
[ліθт] – λύθητι – «развяжись»,
[ніфтт] – νίφτητι – «умойся».
Аналогичный способ образования повелительного наклонения 

в страдательном залоге наблюдается в понтийском диалекте80.
Как и в димотике, дважды повторенная форма повелительного 

наклонения служит для выражения усиления действия: 
[аγο бiзipєїca пєрмінь пєрмінь], – «мне надоело ждать» – 

βαρέθηκα με το περίμενε περίμενε.

Желательное наклонение

Желательное наклонение выражает приказание, относящееся к 
1-му и 3-му лицу единственного и множественного числа, и поже-
лание во всех лицах и числах. Особой формы личных окончаний 
не имеет. Показателем желательного наклонения служит частица 
[ас], с которой употребляются формы зависимого наклонения:

[cipь δос та шуриδя ас фаγун], – «иди, дай свиньям поесть» – 
σύρε, δως στα γουρούνια, ας φάνε,

[ас паγ, ас малакс, ас фєр пінєшкум γальтіγул] – «пойду-ка я, 
подою, принесу молоко, будем пить» – ας πάω να αρμέξω (μαλάξω), 
ας φέρω γάλα να πιούμε.

[люк люк, їлать ас скутосум т], – «волк, волк! идите сюда, да-
вайте убьем его! – о λύκος,  λύκος, ελάτε, ας το σκοτώσουμε,

[aciм γρапсь в афти мєна] – «пусть она мне напишет» – ας μου 
γράψει.

80 Там же, стр. 302.
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Условное наклонение

Условное наклонение различает совершенный и несовершен-
ный виды.

Образование условного наклонения в урзуф-ялтинском говоре 
имеет ряд особенностей по сравнению с димотикой. Частица θα < 
θέλω να, употребляемая с соответствующей формой прошедшего 
времени в главном предложении в греческом литературном языке, 
здесь не служит для образования условного наклонения. Ее за-
меняет сочетание [їpiвa на], эквивалентное ήθελα να в димотике. 
Напр.:

[γο γypγa їpiвa на сась γрапсь], – «я бы давно вам написал» – 
από καιρό θα σας έγραψα,

[на їха хтино, їpiвa на сась δοκ на піньт γaльтiγyл] – «если б у 
меня была корова, я бы вас угостила молоком» – να είχα χτήμα, θα 
σας έδωσα γάλα.

[їнєка м на мі м їδіксь міт δахтул ц, γο тора їpiвa на їнум 
апануїδсь] – «если б жена моя не указала на меня пальцем, я сей-
час был бы видимым» – αν η γυναίκα μου δε θα με έδειχνε με το 
δάχτυλο της, τώρα θα ήμουν απάνω.

В придаточном условном предложении применяется не толь-
ко частица [на] с соответствующей формой прошедшего времени, 
как в димотике, но и особая конструкция из [єдір на] плюс фор-
ма прошедшего времени. Частица [єдір] – «если» происходит от 
турецкого eder. Конструкции такого типа объясняются влиянием 
татарского, а затем русского и украинского языков. Напр.:

[ти θа кан aвipь, єдір на мі єрть т аліпу] – «что я завтра буду 
делать, если лиса не придет!» – τι θα κάνω αύριο, αν δε (θα) έρθει 
η αλεπού;

[єдip cicь на т єγрапсь атут т філаδа, сас пулі їpiвaн на сас 
лібістун] – «если бы вы написали эту книгу, вам бы многие поза-
видовали» – αν γράφατε αυτό το βιβλίο, πολλοί θα σας ζήλευαν.

Возможно употребление [єдip] и в главном предложении:
[єдір та яшлухья м на їрсан] – «если бы молодость вернулась!» – 

άμποτε να γύρισαν τα νιάτα.
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Формы прошедшего времени несовершенного вида самостоя-
тельно могут образовать условное наклонение:

[γο єγрафта атут статя, на їха матірьял] – «я бы написал эту 
статью, если бы имел материал» – θα έγραφτα αυτό το άρθρο, αν 
είχα υλικό.

ПРИЧАСТИЕ

Урзуф-ялтинский говор, как и димотика, сохранил только фор-
мы причастия совершенного вида страдательного залога с оконча-
нием в мужском роде [мєнс] – μένος, присоединяемым непосред-
ственно к глагольной основе.

Форма причастия женского рода, наряду с окончанием [мєнь] –  
μένη, имеет особое окончание [мєнса], образованное по аналогии с 
большинством прилагательных в рассматриваемом говоре. Напр.:

[γрамєнса, шенса, арходса] – «записанная, веселая, богатая».

ДЕЕПРИЧАСТИЕ

Деепричастие является новообразованием в современном гре-
ческом языке и распространено не во всех диалектах. В живой 
речи жителей Урзуфа и Ялты деепричастия отсутствуют. Смысло-
вые оттенки, вводимые ими во фразу, приблизительно передаются 
глагольными «парами». Напр.:

[афтос (афти) паєнь i хамуїла] – «он (она) идет, улыбаясь» – 
πηγαίνει χαμογελώντας.

Пережитки деепричастий сохранились только в нескольких 
старинных пословицах и песнях, уже непонятных в настоящее 
время. Напр.:

[влепондась i камондась] – «сказано – сделано» – βλέποντας και 
κάμοντας,

[кофтундась і пілікундась] – «сокрушая и рубя» – κόφτοντας και 
πελεκώντας.
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ВРЕМЕНА

Во всех приазовских говорах, вопреки утверждению професо-
ра М.В. Сергиевского81, как и во многих диалектах Греции, число 
временных форм значительно сократилось по сравнению с лите-
ратурным греческим языком. Совершенно исчезли сложные фор-
мы перфекта, плюсквамперфекта и будущего сложного времени в 
действительном залоге. В страдательном залоге встречаются кон-
струкции типа перфекта и плюсквамперфекта, образующиеся при 
помощи глагола-связки [їнум] – «быть» и склоняемого причастия 
спрягаемого глагола.

[γο нуніза пус їмна γрамєнс] – «я думал, что был записан» –  
νόμιζα, ότι ήμουν γραμμένος,

[місь кома δе їмстинь тимазмєнь] – «мы еще не готовы» – 
ακόμα δεν είμαστε ετοιμασμένοι.

По форме эта конструкция совпадает с димотическим είμαι 
(ήμουν) δεμένος. Построения типа έχω δεθεί отсутствуют.

Из остальных пяти временных форм три являются простыми 
(синтетическими):

1) настоящее время,
2) имперфект (прошедшее несовершенное),
3) аорист (прошедшее совершенное)
и две – составными:
4) будущее несовершенное,
5) будущее совершенное.
Образование и значение каждой из временных форм мы рас-

смотрим несколько позже.

Настоящее время

Формы настоящего времени образуются от соответствующей 
основы присоединением личных окончаний настоящего времени. 
Атематические формы отсутствуют. Число корневых тематиче-
ских глаголов значительно сократилось по сравнению с димоти-

81 М.В. Сергиевский, Мариупольские греческие говоры, стр. 566.
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кой. Большинство тематических глаголов расширило основу по-
средством суффиксов. Интересна группа глаголов с удвоением.

Для основ настоящего времени характерны следующие суф-
фиксы: 1) носовой, 2) носовой + [шк] < σκ, 3) просто [шк] (реже), 
4) [γ], 5) [т], 6) [з], 7) [ев].

1) Глаголы с носовым суффиксом очень распространены в Ур-
зуфе и Ялте. Эта группа глаголов растет за счет групп с другими 
суффиксами. Она очень тесно связана с группой слитных глаголов, 
особенно это относится к глаголам с суффиксом [он]. Очевидно, в 
языке существовали дублеты с тождественным или сходным зна-
чением. Напр.: [фтіру] и [фтірон] – «вытряхивать, опорожнять». 
У них совпадали формы аориста и имперфекта. При тождествен-
ных значениях один глагол из «пары» отпадал, но зато часть его 
форм сообщалась «партнеру». Так можно объяснить формы пове-
лительного наклонения [скота, лапа, йомь] при глаголах [скутон, 
лапон, юмон].

Формы страдательного залога образуются путем присоедине-
ния соответствующих окончаний к основе настоящего времени. 
Но иногда в образовании форм страдательного залога принимает 
участие суффикс [ск]. Напр.: [юмон – юміскум] – «наполнять – на-
полняться».

Среди группы глаголов с носовым суффиксом особое место зани-
мают основы на [ен] < -ενω, -αινω. Напр.: [маθєн] – «учить». Многие 
глаголы на [ен] имеют особенности в образовании имперфекта.

2) Глаголы с суффиксом [інєшук] составляют чрезвычайно лю-
бопытную группу. Суффикс [інєшук] используется для образова-
ния глаголов от прилагательных и означает приобретение какого-
либо качества. Как известно, в древнегреческом языке этой цели 
служил суффикс [υν], распространявшийся на все временные ос-
новы. В Урзуфе и Ялте к суффиксу -ін < -υν присоединился еще 
суффикс [шк], свойственный только основам настоящего време-
ни. Так появилось спряжение типа: [мiγaльнєшyк – мiγaльнiшкa –  
мiγaлiнa] – «расти, увеличиваться».

На основе сближения аористов [єпіна] и [мiγaліна] было пере-
строено спряжение глагола [пін] – «пить» в настоящем времени 
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и имперфекте по аналогии с [мiγaльнєшyк]. Получились формы: 
[пінєшук – пінішка – єпіна]. Это новообразование, как кажется, 
принадлежит только Урзуфу и Ялте, так как проф. М.В. Сергиев-
ский дает для Сартаны такие основные формы: [піну – пінішка –  
єпіна]. В этом случае суффикс [шк] в имперфекте появился по ана-
логии с глаголом [маθєн – маθінішка – ємаθа].

В «чистом» виде суффикс [шк] сохранился только у очень не-
большого числа архаических глаголов. Напр.:

[врішук] – «находить» – βρίσκω.
3) Глаголы с суффиксом [γ]. Большинство глаголов этой 

группы в димотике относится к категории полуслитных (κρούω, 
ακούω), впрочем, и в Греции имеющих дублеты с -γ. Напр.: λέγω 
– λέω. При спряжении происходит чередование согласных основы 
γ/й. Напр .: [τρογ – трой] – «есть». Ср .: τρώγω – τρώει.

4) Суффикс – [т] расширяет губные основы, вообще говоря, 
более последовательно, чем в димотике. Проф. М.В. Сергиев-
ский приводит для  γράφω – «писать» – две параллельные формы 
[γраф] и [γрафт]. В Урзуфе и Ялте нами обнаружена только форма 
[γрафт]. Ср. в димотике параллельные формы κόβω и κόφτω – «ре-
зать».

5) Суффикс [з] очень распространен и в Приазовье и в Греции. 
Формы страдательного залога от глаголов этой группы часто приоб-
ретают суффикс [ск.] Напр.: [хуз – хускум] «засовывать, всунуть».

6) Суффикс [ев], первоначально образовывавший глаголы от 
существительных на -ευ, расширил свои полномочия в урзуф-ял-
тинском говоре и стал очень продуктивным.

С этим суффиксом усваивается большинство татарских и рус-
ских глаголов. Напр.: [бітев] – «кончать» –  ср. тур. bitmek, [забу-
нев] – «заболеть».

Формы изъявительного и сослагательного наклонений в насто-
ящем времени совпадают. Например.: [γрафт – на γрафт] – «пи-
сать» и т. д.
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Имперфект

Имперфект, или прошедшее несовершенное, обозначает дей-
ствие в прошлом, результат которого не указывается. Обычно слу-
жит для выражения длительного или повторяющегося действия.

Имперфект характеризуется личными окончаниями прошед-
шего времени, переносом ударения на третий слог от конца и 
наличием приращения у односложных глаголов. Основа импер-
фекта совпадает с основой настоящего времени. Но у некоторых 
глаголов, оканчивающихся в настоящем времени на -єн, основа 
имперфекта включает в себя еще суффикс [ск]. Напр.: [пімєн – 
пімінішка – пємна] – «оставаться» – επιμένω – επίμενα – επίμεινα.

Суффикс [ск] по древнему значению итеративности хорошо 
передает смысл имперфекта.

Образование имперфекта у слитных глаголов посредством 
суффикса [ан] сближает приазовские говоры с понтийским диа-
лектом82. Напр.: [аγапана] – «любил» в приазовских говорах, 
[еγапана] в понтийском диалекте, при αγαπούσα или αγάπαγα в 
димотике.

В страдательном залоге ударение не смещается. К основе насто-
ящего времени присоединяются соответствующие личные окон-
чания. Напр.: [γο планіскумна] – «я обманывался» – πλανιόμουν.

Имперфект сослагательного наклонения употребляется в ус-
ловных предложениях и не отличается по форме от изъявитель-
ного наклонения.

Аорист

В урзуф-ялтинском говоре аорист совмещает функции грече-
ского перфекта и аориста. С основой аориста здесь связано зна-
чение законченности, совершенного вида. Значение perfectum 
praesens аорист имеет в выражении [агоθа] – «мне нечем дышать».

82 К. Топхара, Понтийский диалект, димотика и преподавание последней, 
Ростов-Дон, 1931, стр. 11.



РОЗДІЛ I. МОВОЗНАВСТВО114

Основа аориста отличается от основы настоящего времени на-
личием широко распространенного еще в древнегреческом язы-
ке суффикса [с] или отсутствием суффикса настоящего времени. 
Всякий губной перед [с] переходит в [п], это относится и к группе 
[фт]. Переднеязычные [н] и [з] основ настоящего времени перед 
[с] аориста исчезают, но в некоторых случаях [з] + [с] = [кс]. Напр.: 
[пєз – єпікса] – «играть», как в димотике: παίζω – έπαιξα.

Глаголы на [γун, хун] в аористе окончиваются на [кса]. Напр.:
[pixyн – єpiкca] – «бросать, стрелять» – ρίχνω – έριξα.
Слитные глаголы в аористе имеют окончание на [са] < ησα. Напр.:
[аγапу – аγапса] – «любить» – αγαπώ – αγάπησα.
Несигматический аорист имеют глаголы с суффиксами [рун] и 

[шук] в настоящем времени. Напр.:
[спєрун – єcпipa] – «сеять» – σπέρνω – έσπειρα,
[врішук – ївра] – «находить» – βρίσκω – ήβρα,
[пінєшук – єпіна] – «пить» – πίνω – ήπια.
В остальном аорист, как и имперфект, характеризуется: лич-

ными окончаниями прошедшего времени, смещением ударения, 
приращением и чередованием гласных в основе:

[сурев – copiвa – coріпca] – «собирать» – σωρεύω,
[ypiз – opiзa – орса] – «приказывать» – ορίζω.
Столь ярко выраженное чередование гласных в основе отлича-

ет приазовские говоры от димотики.
В страдательном залоге аорист характеризуется наличием суф-

фикса [θ] < θη, унаследованного из греческого языка. Ср. урзуф-
ялтинское [ліθа] «развязался», димотическое λύθηκα и древнегре-
ческое ἐλύθην. Обычное для димотики образование страдательно-
го аориста на -θηκα, где -κα родственно древнему перфектному 
суффиксу, совершенно не свойственно приазовским говорам.

Многие диалекты Греции при образовании аориста страда-
тельного залога тоже более или менее последовательно исполь-
зуют суффикс -θ-. Перно приводит для диалекта Мармаро-Питиос 
следующие окончания аориста страдательного залога83:

83 H. Pernot, Études de linguistique néohellénique, Morphologie des parlers de 
Chio, Paris, 1947, p. 298.
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-θηκα -θημεν
-θης -θητε
-θη -θησαν

Еще последовательнее в этом отношении понтийский диа-
лект84. Форма аориста страдательного залога в урзуф-ялтинском 
говоре отличается от соответствующих форм в понтийском диа-
лекте только отсутствием приращения. Ср.:

[плєхта – έπλεχτα «меня сплели» – πλέχτηκα].
После смычных [θ] обычно переходит в [т]. Напр.: 
[філаγун – філахта] – «беречься» – φυλάω – φυλάχτηκα,
 [нязум – няста] – «беспокоиться» – νοιάζομαι – νοιάστηκα.
Ударение в страдательном аористе не смещается. В сослага-

тельном наклонении к основе аориста прибавляются в действи-
тельном залоге окончания настоящего времени для неслитных 
глаголов, а в страдательном залоге – окончания настоящего вре-
мени для слитных глаголов с характером основы [i] < ε. Напр.:

[на філаксь] – «чтобы ты берег» – να φυλάξεις,
[на філахтис] – «чтобы ты берегся» – να φυλαχτείς.

Будущее время

Новогреческий язык давно утратил особые формы будущего 
времени. Для передачи будущего времени издавна существовали 
описательные конструкции с сослагательным наклонением из-за 
связанных с ним смысловых оттенков возможности, предположе-
ния, желания. Разными путями в разных частях Греции новогрече-
ский язык пришел к выражению будущего времени через θέλω να 
+ сослагательное наклонение к θα + сослагательное наклонение. 
Поскольку сослагательное наклонение различает виды глаголов, 
то и новый описательный способ образования будущего времени 
оказался удобным для выражения отношения действия в будущем 
к его законченности или длительности.

84 К. Топхара. Понтийский диалект, димотика и преподавание последней, стр. 12.
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В урзуф-ялтинском говоре будущее время образуется путем 
соединения модальной части [θа] с формами сослагательно-
го наклонения. Смысловая связь [θа] с θέλω – «хотеть» здесь 
утрачена, поскольку и сам этот глагол в Урзуфе и Ялте употре-
бляется только при отрицании. Видовые различия в будущем 
времени сохраняются:

[θа γрапс т чалька] – «я это быстро напишу» – θα το γράψω 
γρήγορα,

(θа γрафт сєна піхта] – «я тебе буду часто писать» – θα σου 
γράφω συχνά.

Перфект  
и плюсквамперфект

В новогреческом языке перфект употребляется для выражения 
1) законченного действия, результат которого сохраняется, и 2) со-
стояния, последующего за действием, его результата.

В первом случае перфект чаще выражается комбинацией гла-
гола έχω – «иметь» с неизменной формой, связанной по происхож-
дению с инфинитивом. Напр.:

το έχω γράψει – «я это написал».
Во втором случае спрягается тоже έχω, но смысловой глагол 

употребляется в форме страдательного причастия среднего рода. 
Напр.: το έχω γραμμένο.

Страдательный залог еще более приспособлен для передачи 
состояния, в котором пребывает лицо или предмет после совер-
шения действия. Напр.:

έχω γραφτεί – «я записался»,
είμαι γραμμένος – «меня записали».
В урзуф-ялтинском говоре понятие законченного действия в 

прошлом связано исключительно с аористом, и поэтому перфект 
действительного залога не мог сохраниться. Состояние, последо-
вавшее за действием, здесь передается описательной конструкци-
ей перфектного типа, как в димотике:

[γο їнум γρамєнс] – «я записан» – είμαι γραμμένος.
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Все сказанное выше относится и к плюсквамперфекту:
[γο їмна γρамєнс] – «я был записан» – ήμουν γραμμένος.
Проф. Μ.В. Сергиевский приводит в таблице спряжения фор-

мы перфекта и плюсквамперфекта действительного залога85, но не 
ссылается на тексты.

СУППЛЕТИВИЗМ  
ВРЕМЕННЫХ ОСНОВ

Супплетивизм временных основ приазовские говоры унасле-
довали от древнегреческого языка. Некоторые формы аориста на-
много архаичнее тех, которые сейчас общеупотребительны в Гре-
ции. Напр.: урзуф-ялтинское [єдрома] – древнегреческое ἔδραμον –  
и димотическое έτρεξα.

Пример благоприобретенной супплетивности дает глагол 
[їрєв] «хотеть», который в утвердительных конструкциях имеет 
форму [їрев], а в отрицательных – [θєл].

ПРИРАЩЕНИЕ

Приращение в приазовских говорах не имеет существенных 
особенностей по сравнению с димотикой. Здесь оно тоже является 
второстепенным показателем прошедшего времени. Сохраняется 
только под ударением и только в том случае, если глагол начина-
ется согласным.

Приращение обычно имеет вид префикса [е], реже [i], причем 
[i]-приращение встречается по всему Приазовью у более много-
численной группы глаголов, чем в димотике.

Так как в селах Урзуф и Ялта слово фонетически не может на-
чинаться с гласного переднего ряда и перед ним появляется звон-
кий щелевой [й], то приращение здесь имеет вид [є, ї] и даже [ю], 
т. к. иногда [i > y].

85 Μ.В. Сергиевский, Мариупольские греческие говоры, стр.569-570, 582.
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Урзуф – Ялта Сартана Димотика
єклапса еклапса έκλαψα

їліγa іліγa έλεγα
їпа іпа είπα

їкcipa iкcipa ήξερα
їфра іфра έφερα
юкса iкyca άκουσα

В димотике глаголы с приставками обычно не приобретают 
приращения. Напр.:

μεταφράζω – «переводить» – μετάφραζα – μετάφρασα.
Урзуф-ялтинский говор унаследовал из древнегреческого язы-

ка следующую схему глагола с приставкой в простом прошедшем 
времени: приставка + приращение + основа + окончание. Это на-
блюдается и тогда, когда приставка потеряла свое смысловое зна-
чение и рассматривается просто как часть основы, напр:

[пуθєн – паθєна] – «умирать» – αποθαίνω – απέθανα,
[пімєн – пємна] – «оставаться» – επιμένω – επέμεινα, 
и в тех редких случаях, когда приставка сохраняет самостоя-

тельное значение. Напр.:
[паравγан – параєвγана] – «провожать», 
сравни в димотике:
παραβγάζω – παράβγαζα – «выступать, торчать»,
[парафєрун – параїфра] – «представлять себе»,
в димотике:
παραφέρνω – παράφερα – «уносить, увлекать»,
[парлу – парелана – парелса] – «распускать» – παραλύω – 

παράλυνα – παράλυσα.
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Личные окончания
1. Настоящее время

а) Неслитные глаголы

Число Лицо
Действительный залог Страдательный залог
Урзуф- 
Ялта

Димо-имо-
тика

Сарта-
на

Урзуф- 
Ялта

Димо-
тика

Сарта-
на

Ед
ин

-
ст

ве
нн

ое

1 _ -ω -у -ум -ομαι -кум

2 -сь -εις -с -с -εσαι -кіс

3 -ь -ει _ -т -εται -кіт

М
но

ж
е-

ст
ве

нн
ое

1 -ум -ουμε -ум -умстинь -ομαστε -кумас,
-мітс

2 -т -ετε -іт -стинь -εστε -кісітс

3 -ун -ουν -ні -ут,
-удинь -ονται -кні

 
б) Слитные глаголы

Число Лицо
Действительный залог Страдательный залог

Урзуф-
Ялта

Димоти-имоти-
ка

Сарта-
на

Урзуф-
Ялта

Димо-
тика

Сар-
тана

Ед
ин

-
ст

ве
нн

ое 1 -у -ω -у -ум -ουμαι -ум

2 -ac(-ic) -ας, εις -ас (ic) -ас -ασαι -ас

3 -a(-i) -α, ει -a (-і) -ат -αται -ат

М
но

ж
е-

ст
ве

нн
ое

1 -ум -ουμε -ум -умстинь -ουμα-
στε -умітс

2 -ат (-іт) -ατε,-ειτε -ат (-іт) -астинь -α(ει)
στε -aciтс

3 -ун -ουν -ун -удинь -ουνται -унні
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2. Прошедшее время

Имперфект и аорист изъявительного наклонения действитель-
ного залога; аорист изъявительного наклонения страдательного 
залога.

Число Лицо Урзуф-Ялта Димотика Сартана

Ед
ин

ст
ве

н-
но

е

1 -а -α -а

2 -сь -ες -іс

3 -ь -ε -ін

М
но

ж
е-

но
ж

е-
ст

ве
нн

ое

1 -ам -αμε -ам

2 -т -ατε -іт

3 -ан -αν -ан

3. Имперфект страдательного залога

Чи
сл

о

Л
иц

о Неслитные глаголы Слитные глаголы

Урзуф-
Ялта

Димо-
тика Сартана Урзуф-

Ялта
Димо-
тика Сартана

Ед
ин

ст
ве

нн
ое 1 -умна -ομουν -кнімі -умна -ουμουν 

нет
данных2 -сун(c) -οσουν -кнісі -асунс -ουσουν

3 -тюн -οταν -кіндун -атун -ουνταν

М
но

ж
ес

тв
ен

-
но

е

1 -(ан)ам-(ан)ам-
стинь -ομαστε -кнімітс, 

-кнімас
-ума-а-
стинь

-ουμα-
στε

нет 
данных2 -(ан)ан-ан)ан-)ан-ан-

стинь -οσαστε -кнісітс -аса-а-
стинь

-ουσα-
στε 

3 -(ан)адинь -ο(ν)ταν -кундан -уса-са-
динь -ουνταν
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В отношении личных окончаний глаголов действительного за-
лога урзуф-ялтинский говор отличается от димотики только фоне-
тически.

Формы множественного числа страдательного залога в урзуф-
ялтинском говоре включают суффикс [н], широко известный и в 
димотике. Ср.:

[єркумстинь] – ερχόμασταν – «мы приходим»,
[єртстинь] – ερχόσασταν – «вы приходите», 
[єркудинь] – έρχονταν – «они приходят».
В третьем лице множественного числа наряду с [єркудинь] 

встречается [єркунт], вероятно, происходящая от древней формы 
имперфекта ἔρχοντο.

Личные окончания множественного числа имперфекта страда-
тельного залога испытывают колебания не только в рамках общей 
массы приазовских говоров, но и в селах Урзуф и Ялта. Употре-
бительные в Урзуфе формы отличаются от соответствующих ди-
мотических последовательным употреблением соединительного 
гласного [а] вместо [о] и конечным суффиксом [н]. Ср.:

[їркамстинь]<*ηρχαμαστενε – «мы приходили».
Соединительный гласный [а] мог появиться по аналогии со 

слитными глаголами на [а], скажем, в формах φοβάστε.
Ялтинские формы отличаются от описанных включением по-

сле соединительного гласного суффикса [на], типичного для гре-
ческого формообразования. Ср.:

[їрканамстинь – їркамстинь] – ερχόμαστε.
Любопытна форма третьего лица множественного числа им-

перфекта слитных глаголов. Напр.:
[фувусадинь] <*φοβούσαντενε, ср.: φοβούνταν – «они боялись», 

где [са] появляется по аналогии со вторым лицом множествен- 
ного числа:

[фувусастинь] – φοβούσαστε(νε).
Суффикс [са] может распространиться и на первое лицо 

множественного числа слитных глаголов. Напр.: [планіскуса- 
мастинь] наряду с [планіскумастинь], ср.: πλανιόμαστε – «мы  
обманывались».
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Многие формы личных окончаний в сартанском говоре отлича-
ются от соответствующих димотических и урзуф-ялтинских. Объ-
яснение их особенностей выходит за рамки этой работы.

Спряжение вспомогательных глаголов
1. [їнум] – «быть» – είμαι

Чи
сл

о

Л
иц

о Настоящее время Имперфект

Урзуф-
Ялта

Димо-
тика

Сарта-
на Урзуф Ялта Димо-

тика
Сарта-

на

Ед
ин

ст
ве

нн
ое 1 їнум είμαι іме їмна їмна ήμουν імні

2 їньсь είσαι ісі їсунсь їсунсь ήσουν існі

3 єнь είναι ен(і) їдун їдун ήταν ітун(і)

М
но

ж
ес

тв
ен

но
е

1 їмстинь είμαστε імас,
імитс їмастинь їмна-

настинь ήμαστε їмнас,
імнітс

2 їньстинь είστε іситс їсастинь їсан-
стинь ήσαστε існітс

3 єнун είναι інні їданан їданан ήταν ітан(і)

Из приведенной таблицы очевидно, что спряжение глагола 
«быть» в Приазовье имеет ряд существенных особенностей по 
сравнению с димотикой, а также, что формы этого глагола раз-
личны в разных селах.

Отметим сразу же, что форму для третьего лица единственного 
числа [єнь, ен] фонетически невозможно вывести из димотиче-
ской формы είναι, которая дала бы здесь *[їнь]. Очень соблазни-
тельно сопоставить [єнь] непосредственно с древней частицей ἔνι, 
эквивалентной ἔνεστι, на основе которой построено новогреческое 
спряжение глагола «быть» – είμαι. Фонетически переход ἔνι > [єнь] 
вполне правдоподобен.
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Бросается в глаза, что, в отличие от димотики, форма третьего 
лица множественного числа не совпадает с формой третьего лица 
единственного числа, но получает окончание [ун] по аналогии с 
соответствующей формой у обычных глаголов в действительном 
залоге.

Как и в новогреческом, в первом и втором лицах глагол «быть» 
перешел в средний залог, но эти формы здесь не выводятся из 
είμαι, είσαι и т. д. Значение «быть» в единственном числе здесь, 
собственно, связано с другим корнем. Здесь [їнум] < γίνομαι – «я 
становлюсь», [їнсь] < γίνεσαι – «ты становишься». А все функции 
глагола γίνομαι перешли к новообразованному глаголу [їскум –  
їскумна – їніθа].

Но формы имперфекта от глагола «быть» в данном говоре и в 
димотике близки между собой. Некоторая разница в личных окон-
чаниях, возможно, объясняется обобщением и на этот случай лич-
ных окончаний имперфекта страдательного залога.

Ялтинские формы имперфекта отличаются от урзуфских вклю-
чением во множественном числе носового инфикса, характерного 
для окончаний страдательного залога.

При помощи глагола «быть» в рассматриваемом говоре обра-
зуются конструкции перфектного и плюсквамперфектного типа:

[місь кома δе їмстинь тимазмєнь] – «мы еще не готовы» – ακόμα 
δεν είμαστε τοιμασμένοι.

2. [їрєв] – «хотеть»
В димотике γυρεύω обозначает – «искать, просить, требовать, 

добиваться». Урзуф-ялтинский говор употребляет этот глагол в зна-
чении θέλω. Глагол θέλω встречается только при отрицании. Напр.:

[γο їрєв] – «я хочу»,
[γο δіθель] – «я не хочу».
Глагол [їрєв] спрягается как обычный глагол с суффиксом [ев]. 

Основные формы: [їрєв – їріва – їріпса].
Как вспомогательный глагол [їрєв] употребляется в имперфек-

те с сослагательным наклонением спрягаемого глагола для обра-
зования условного наклонения. Напр.:
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[γο сєна їріва на δοκ атут філаδа] – «я бы тебе дал эту книгу...» –  
θα σου έδινα αυτό το βιβλίο...

3. [кан] – «делать»
Глагол [кан] соответствует димотическим формам κάνω, κάμνω. 

Употребление его в качестве вспомогательного глагола является 
одной из наиболее любопытных особенностей урзуф-ялтинского 
говора. Мы не располагаем данными о подобной функции его в 
других селах Приазовья, и проф. М. В. Сергиевский ничего не 
упоминает о конструкциях с [кан], но в Урзуфе и Ялте они очень 
распространены.

Глагол [кан] образует спряжение в заимствованиях из татар-
ского, русского и украинского языков. Напр.:

[γο кан хасавєт] – «беспокоюсь, тревожусь» (от турецкого 
kasavet – «тревога, забота, беспокойство»),

[афтос кань кала рісувать] – «он хорошо рисует». 
В этом типе спряжения изменяется глагол [кан], а заимствован-

ное слово сохраняет только одну форму. При заимствованиях из 
русского и украинского языков смысловой глагол употребляется в 
форме инфинитива.

Некоторые функции вспомогательного глагола κάνω имеет и в 
димотике. Напр.:

κάνω συγκομιδή – «убирать урожай», κάνω βόλτα – «гулять».

Спряжение глагола [кан]

Число Лицо Настоя-
щее время Имперфект Аорист Будущее 

время

Единств.

1 кан єкамна єкана θа кан

2 каньсь єкамніньсь єканьсь θа каньсь

3 кань єкамнінь єкань θа кань

Множест.

1 канум єкамнам єканам θа канум

2 каньт єкамніньт єканьт θа каньт

3 канун єкамнан єканан θа канун
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Приводим для сравнения основные формы этого глагола в ди-
мотике: κά(μ)νω – έκανα – έκαμα.

Слитные глаголы
Урзуф-ялтинский говор в полном объеме сохранил слитные 

глаголы с характером основы -а. Глаголы с характером основы -е 
здесь встречаются реже. Многие глаголы этой группы расширили 
основу при помощи носового суффикса. Напр.: [фурєн] < φορώ 
«носить, одевать». Глаголы с характером основы -о расширили ос-
нову носовым суффиксом, как и большинство соответствующих 
глаголов в новогреческом языке. Напр.: [плірон] – «платить», ср. 
древнегреческое πληρῶ.

Категория полуслитных глаголов в урзуф-ялтинском говоре от-
сутствует.

Спряжение слитных глаголов
[плану] – «обманывать» − πλανώ

Действительный залог

Число Лицо Настоя-
щее время Имперфект

Аорист

Изъявит. наклон. Сослагат. 
наклонение

Ед
ин

ст
в. 1 плану планана планса планєс

2 планась планансь планссь планєссь

3 плана планань плансь планєсь

М
но

ж
ес

т. 1 планум плананам плансам планєсум

2 планат плананьт плансьт планєсьт

3 планун плананан плансан планєсун
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Повелительное наклонение
[плана]

[планєст]
Отглагольное существительное: [планьма].
Примечание: Большинство глаголов этого типа образуют со-

слагательное наклонение аориста на [іс]: [аршиніс, арадис].
Страдательный залог

Чи
сл

о

Л
иц

о Настоящее 
время Имперфект

Аорист
Изъявит. 
наклон.

Сослагат. 
наклон.

Ед
ин

ст
в. 1 планіскум планіскумна планєθа планіθу

2 планіскась планіскасунсь планєθсь планіθіс

3 планіскат планіскатун планєθь планіθі

М
но

ж
ес

тв
. 1 планіскумстинь планіскусанамстинь планєθам планіθум

2 планіскастинь планіскусананстинь планєθьт планіθіт

3 планіскудинь планіскусанандинь планєθан планіθун

Повелительное наклонение
[планєθьт]
[планіθіт]

Причастие: [планмєнс, планмєнь, планмєн].
Форму слитных глаголов с а-характером основы принимают 

многие заимствования. Напр.: [чакліку] – «болтать, взбалтывать» 
от тур. çaklamak.

Глаголы с і-характером основы
[пулу] – «продавать» – πουλώ
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Действительный залог

Число Лицо Настоящее 
время

Импер-
фект

Аорист

Изъявит. наклон. Сослагат. 
наклон.

Ед
ин

ст
в. 1 пулу пуліна пулса пуліс

2 пуліс пулінсь пулссь пуліссь
3 пулі пулінь пулсь пулісь

М
но

-
ж

ес
тв

. 1 пулум пулінам пулсам пулісум
2 пуліт пуліньт пулст пулісьт
3 пулун пулінан пулсан пулісун

Повелительное наклонение
[пул]

[пулісьт]
Отглагольное существительное: [пулма]
Причастие: [пулмєнс, пулмєнь, пулмєн]
Формы страдательного залога образуются как у глаголов с 

а-характером основы. Напр.: основные формы глагола [пулу] в 
страдательном залоге:

[пуліскум − пуліскумна − пуліθа − пуліθу].

Неслитные глаголы
1. Основы настоящего времени с носовой характеристикой.

а) Глаголы с суффиксом [он].
Глаголы этой группы образуют прошедшее время как слитные 

глаголы; в сослагательном наклонении аориста они оканчивают-
ся на [ос]. Большинство глаголов этой группы образуют повели-
тельное наклонение, как слитные с а-характером основы: [скота, 
лапа], а некоторые, − как слитные с е-характером основы: [йомь, 
фтьорь]. Несколько глаголов имеют в повелительном наклонении 
окончание, обычное для других групп неслитных глаголов.

[скутон] − «убивать» − σκοτώνω
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Действительный залог
Чи

сл
о

Л
иц

о Настоящее 
время Имперфект

Аорист
Изъявит. 
наклон.

Сослагат. 
наклон.

Ед
ин

ст
в. 1 скутон скотана скотса скутос

2 скутонсь скотансь скотссь скутоссь

3 скутонь скотань скотсь скутось

М
но

-
ж

ес
тв

. 1 скутонум скотанам скотсам скутосум

2 скутоньт скотаньт скотст скутосьт

3 скутонун скотанан скотсан скутосун

Повелительное наклонение
[скота]

[скутосьт]
Отглагольное существительное: [скотма].

Страдательный залог

Чи
сл

о

Л
иц

о Настоящее 
время Имперфект

Аорист
Изъявит. 
наклон.

Сослагат. 
наклон.

Ед
ин

ст
в. 1 скутонум скутонумна скутоθа скутуθу

2 скутонсь скутонсунсь скутоθсь скутуθіс
3 скутоньт скутонтюн скутоθь скутуθі

М
но

ж
ес

тв
. 1 скутонумстинь скутонамстинь скутоθам скутуθум

2 скутонстинь скутонастинь скутоθьт скутуθіт

3 скутонудинь скутонадинь скутоθан скутуθун

Повелительное наклонение
[скутоθьт]
[скутуθіт]

Причастие: [скутмєнс, скутмєнь, скутмєн].
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Таким же образом мы получаем страдательный залог от глаго-
ла [лапон] – «пачкать» − λασπώνω, но большинство глаголов, по-
видимому, образует страдательный залог при помощи суффикса 
[ск]: [юмон − юміскум].

б) Глаголы с суффиксом [ан].
[халан] – «портить, валить, падать, разменивать» – χαλνώ

Действительный залог

Чи
сл

о

Л
иц

о Настоящее 
время Имперфект

Аорист
Изъявит. 
наклон.

Сослагат. 
наклон.

Ед
ин

ст
в. 1 халан халана халаса халас

2 халансь халаньсь халассь халассь

3 халань халань халась халась

М
но

ж
ес

тв
. 1 халанум халанам халасам халасум

2 халаньт халаньт халасьт халасьт

3 халанун халанан халасан халасун

Повелительное наклонение
[хал]

[халасьт]
Отглагольное существительное: [халма].
Примечание 1. Большинство глаголов этого типа образуют по-

велительное наклонение правильно: [хась, пьясь]. 2. Глагол [п’ян] –  
«брать, хватать» − πιάνω имеет несигматическую форму аориста: 
[п’яка].
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Страдательный залог
Чи

сл
о

Л
иц

о Настоящее 
время Имперфект

Аорист
Изъявит. 
наклон.

Сослагат. 
наклон.

Ед
ин

ст
в. 1 халанум халанумна халаθа халθу

2 халаньсь халансунсь халаθсь халθісь

3 халаньт халантюн халаθь халθі

М
но

ж
ес

тв
. 1 халанумстинь халанамстинь халаθам халθум

2 халанстинь халанастинь халаθьт халθіт

3 халанудинь халанадинь халаθан халθун

Повелительное наклонение
[халаθьт]
[халθіт]

Причастие: [халамєнс, халамєнь, халамєн].

в) Глаголы с суффиксом [ун].
Носовой суффикс у глаголов этой группы в одних случаях 

унаследован из общегреческого языка, где он расширяет основы 
на -λω, -ρω: στέλνω, σπέρνω. Особенностью урзуф-ялтинского го-
вора является присоединение этого суффикса к древним основам 
на -σσω (-ττω): φυλάττω − [філаγун].

Глаголы на [рун] имеют несигматический аорист: [сірун − 
єсіра, спєрун − єспіра].

К этой группе относится неправильный глагол [піларун] – «по-
сылать» − пєлана − пєлса] из απολύω.

[філаγун] − «сторожить, беречь» − φυλάω.
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Действительный залог
Чи

сл
о

Л
иц

о Настоящее 
время Имперфект

Аорист

Изъявит. наклон. Сослагат. 
наклон.

Ед
ин

ст
в. 1 філаγyн філаγна філакса філакс

2 філаγінсь філаγніньсь філакссь філакссь

3 філаγінь філаγнінь філаксь філаксь

М
но

ж
ес

тв
. 1 філаγнум філаγнaм філаксам філаксум

2 філаγіньт філаγніньт філаксьт філаксьт

3 філаγнун філаγнан філаксан філаксун

Повелительное наклонение
[філаксь]
[філаксьт]

Отглагольное существительное: [філаγма].

Страдательный залог

Чи
сл

о

Л
иц

о Настоящее 
время Имперфект

Аорист

Изъявит. 
наклон.

Сослагат. 
наклон.

Ед
ин

ст
в. 1 філахскум філахскумна філахта філахту

2 філахскась філахскасунсь філахтсь філахтись

3 філахскат філахскатун філахт філахти

М
но

ж
ес

тв
. 1 філахскумстинь філахскумастинь філахтам філахтум

2 філахскастинь філахскасастинь філахтт філахтит

3 філахскудинь філахскусадинь філахтан філахтун
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Повелительное наклонение
[філахт]

[філахтит]
Причастие: [філаγмєнс, філаγмєнь, φiлaγмєн].

г) Глаголы на [ін]
[лін] – «развязывать» – λύ(ν)ω

Действительный залог

Число Лицо Настоящее 
время Имперфект

Аорист
Изъявит. 
наклон.

Сослагат. 
наклон.

Ед
ин

ст
в. 1 лін єліна єліса ліс

2 лінсь єліньсь єліссь ліссь

3 лінь єлінь єлісь лісь

М
но

ж
ес

тв
.

1 лінум єлінам єлісам лісум

2 ліньт єліньт єлісьт лісьт

3 лінун єлінан єлісан лісун

Повелительное наклонение
[лісь]
[лісьт]

Отглагольное существительное: [ліньма]
Страдательный залог

Чи
сл

о

Л
иц

о Настоящее 
время Имперфект

Аорист
Изъявит.  
наклон.

Сослагат.  
наклон.

Ед
ин

ст
в. 1 лінум лінумна ліθа ліθу

2 лінсь лінсунсь ліθсь ліθісь
3 ліньт лінтюн ліθь ліθі

М
но

-
ж

ес
тв

. 1 лінумстинь лінамстинь ліθам ліθум
2 лінстинь лінастинь ліθьт ліθіт
3 лінудинь лінадинь ліθан ліθун
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Повелительное наклонение
[ліθьт]
[ліθіт]

Причастие: [лімєнс, лімєнь, лімєн]
Примечание: Некоторые глаголы этого типа образуют страда-

тельный залог при помощи суффикса [ск]: [псін − псіскум].

д) Глаголы на [ен].
Все глаголы этой группы не имеют форм страдательного за-

лога. Все они образуют аорист несигматически, кроме глагола 
[фурєн] – «носить, одевать» − φορώ.

Многие глаголы на [ен] принимают в имперфекте суффикс 
[шк].

[маθєн] – «учить, учиться, узнавать» − μαθαίνω
Действительный залог

Чи
сл

о

Л
иц

о Настоящее 
время Имперфект

Аорист
Изъявит.  
наклон.

Сослагат.  
наклон.

Ед
ин

ст
в. 1 маθєн маθінішка ємаθа маθ

2 маθєнсь маθінішсь ємаθсь маθсь

3 маθєнь маθініш ємаθь маθь

М
но

ж
ес

тв
. 1 маθєнум маθінішкам ємаθам маθум

2 маθєньт маθінішт ємаθт маθьт

3 маθєнун маθінішкан ємаθан маθун

Повелительное наклонение
[маθь]
[маθть]

Отглагольное существительное: [маθма].
Причастие: [маθімєнс, маθімєнь, маθімєн].
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Так же спрягаются глаголы [пуθєн, паθєн, пімєн, пірмєн]. На 
[ен] оканчиваются и многие неправильные глаголы со значением 
движения: [паєн, в’єн, ксівєн, бєн, анівєн, кативєн].

В урзуф-ялтинском говоре от глаголов этой группы неупотре-
бительны формы имперфекта.

Группа глаголов на [ен] здесь сократилась по сравнению с 
димотикой. Многие глаголы, оканчивающиеся в димотике на 
-αινω, -υνω, в урзуф-ялтинском говоре распространили суф-
фикс [шк] и на формы настоящего времени. Так получилась 
следующая группа.

2. Глаголы на [інєшк].
Эта группа глаголов является новообразованием урзуф-ялтин-

ского говора. Такое окончание имеет большинство глаголов, про-
изведенных от прилагательных. Формы страдательного залога от 
глаголов этой группы не засвидетельствованы.

[пашинєшук] – «жиреть, толстеть» – παχύνω
Действительный залог

Чи
сл

о

Л
иц

о Настоящее 
время Имперфект

Аорист
Изъявит. 
наклон.

Сослагат. 
наклон.

Ед
ин

ст
в. 1 пашинєшук пашинішка пашина пашин

2 пашинєшикс пашинішсь пашинсь пашинсь
3 пашинєшить пашинішь пашинь пашинь

М
но

ж
ес

тв
. 1 пашинєшкум пашинішкам пашинам пашинум

2 пашинєшикт пашинішт пашиньт пашиньт

3 пашинєшкун пашинішкан пашинан пашинун

Повелительное наклонение
[пашинь]
[пашинєт]
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Формы повелительного наклонения неустойчивы. Напр.: от 
[сапінєшук] – «гнить» − σαπίζω повелительное наклонение: [сапь! 
сапєт!] (без носового суффикса). 

3. Глаголы на [шук].
В наших материалах засвидетельствован только один глагол 

такого типа − архаический глагол [врішук] – «находить» − βρίσκω. 
Спрягается по типу [пашинєшук].

Основные формы его в действительном залоге: 
[врішук − їврішка − ївра − євур − євірь! євірьт!] 
в страдательном залоге:
[вріскум − вріскумна − врєθа − вріθу − врєθт! вріθіт!]. 
В страдательном залоге спрягается как [планіскум].

4. Глаголы корневые на заднеязычный (γ, κ) или с суффик-
сом [γ].

[куγ] – «слышать» − ακούω
Действительный залог

Чи
сл

о

Л
иц

о Настоящее 
время Имперфект

Аорист
Изъявит. 
наклон.

Сослагат. 
наклон.

Ед
ин

ст
в. 1 куγ юкуγа юкса кус

2 куйсь юкуйсь юкссь куссь

3 куй юкуй юксь кусь

М
но

ж
ес

тв
. 1 куγум юкуγам юксам кусум

2 куйт юкуйт юксьт кусьт

3 куγун юкуγан юксан кусун

Повелительное наклонение
[куйсь]
[куйть]
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Страдательный залог
Чи

сл
о

Л
иц

о Настоящее 
время

Имперфект
.

Аорист
Изъявит.
наклон.

Сослагат.
наклон.

Ед
ин

ст
в. 1 кускум кускумна куста кусту

2 кускась кускасунсь кустсь кустись

3 кускат кускатюн куст кусти

М
но

ж
ес

тв
. 1 кускумстинь кускумастинь кустам кустум

2 кускастинь кускасастинь кустт кустит

3 кускудинь кускусадинь кустан кустун

Все глаголы этого типа неправильные, многие из них суппле-
тивные или недостаточные.

При спряжении происходит чередование конечных согласных 
основы [γ/й, х/ш].

Так спрягаются глаголы: [δуγ, круγ, єх, τρογ].

5. Глаголы на переднеязычный [θ].
Эти глаголы составляют в урзуф-ялтинском говоре немного-

численную группу. Сюда относятся, напр.: [клоθ] – «поворачи-
вать» − κλωθώ − («прясть»).

[лєθ] − «молоть» − αλέθω
Действительный залог

Чи
сл

о

Л
иц

о Настоящее 
время Имперфект

Аорист
Изьявит. 
наклон.

Сослагат. 
наклон.

Ед
ин

ст
в. 1 лєθ єліθа єліса лєс

2 лєθсь єліθсь єліссь лєссь

3 лєθь єліθь єлісь лєсь
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М
но

ж
ес

тв
.

1 лєθум єліθам єлісам лєсум

2 лєθьт єліθьт єлісьт лєсьт

3 лєθун єліθан єлісан лєсун

Повелительное наклонение
[лєс]

[лєсьт]

[каθум] − «сидеть» − κάθομαι

Чи
сл

о

Л
иц

о Настоящее 
время Имперфект

Аорист
Изъявит. 
наклон.

Сослагат. 
наклон.

Ед
ин

ст
в. 1 каθум каθумна катса катс

2 каθсь каθунсь катссь катссь

3 каθть каθтюн катсь катсь

М
но

ж
ес

тв
. 1 каθумстинь каθанамстинь катсан катсум

2 каθстинь каθанастинь катсьт катст

3 каθудинь каθанадинь катсан катсун

Повелительное наклонение
[катсь]
[катсет]

6) Глаголы на [з].
Распространенный в греческом языке глагольный суффикс -ζ 

получился из слияния корневого звонкого задне- или переднея-
зычного с суффиксом [йо]. Характер конечного согласного корня 
проясняется в форме аориста: заднеязычный перед [с] переходит в 
[к], а переднеязычный ассимилируется с [с]. В новогреческом язы-
ке суффикс -ζ, -ιζ стал очень продуктивным. Формы на -ιζω часто 
замещают слитные формы. Напр.: τρυγίζω вместо τρυγώ.
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В урзуф-ялтинском говоре суффикс [(аї)з] наряду с [ев] явля-
ется самым продуктивным. Он оформляет звукоподражательные 
глаголы с удвоением в настоящем времени и большинство заим-
ствований из тюркских языков. Напр.:

[даданіз] – «звенеть»,
[кірцініз] – «хрустеть»,
[хурхуріз] – «хрипеть»,
[хавраїз] – «жарить» – тур. kavurmak,
[кучараїз] – «переселяться» – тур. kaçirmak.
Этот суффикс часто встречается в расширенной форме [лаїз], 

где [ла] тюркского происхождения. Любопытно, что [ла] наблюда-
ется не только в тюркских заимствованиях, но и в глаголах грече-
ского происхождения. Напр.:

[піронлаїз] – «пилить»– πριονίζω.
Большинство глаголов с удвоением в настоящем времени 

оканчивается в аористе на [кса]. Напр.: [чарчарїз] – «трещать» – 
[чарчарікса].

Спряжение глаголов на [з] со скрытым переднеязычным.

[тимаз] – «готовить» – ετοιμάζω

Действительный залог

Чи
сл

о

Л
иц

о Настоящее 
время

Имперфект
Аорист

Изъявит. 
наклон.

Сослагат. 
наклон.

Ед
ин

ст
в.

1 тимаз тимаза тимаса тимас

2 тимазсь тимазсь тимассь тимассь

3 тимазь тимазь тимась тимась

М
но

ж
ес

тв
. 1 тимазум тимазам тимасам тимасум 

2 тимазьт тимазьт тимасьт тимасьт 

3 тимазум тимазан тимасан тимасун
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Повелительное наклонение
[тимась]
[тимасьт]

Страдательный залог

Чи
сл

о

Л
иц

о Настоящее 
время Имперфект

Аорист
Изъявит. 
наклон.

Сослагат. 
наклон.

Ед
ин

ст
в. 1 тимазум тимазумна тимаста тимасту

2 тимазсь тимазсунсь тимастсь тимастись
3 тимазьт тимазтюн тимаст тимасти

М
но

ж
ес

тв
. 1 тимазумстинь тимазамстинь тимастам тимастум 

2 тимазстинь тимазастинь тимастт тимастит 

3 тимазудинь тимазанадинь тимастан тимастун

Повелительное наклонение
[тимаст]

[тимастит]
Причастие: [тимазмєнс, тимазмєнь, тимазмєн]. 

Спряжение глаголов на [з] со скрытым заднеязычным

[диліз] – «заворачивать» – τυλίγω
 Действительный залог

Чи
сл

о

Л
иц

о Настоящее 
время Имперфект

Аорист
Изъявит. 
наклон.

Сослагат. 
наклон.

Ед
ин

ст
в. 1 диліз диліза дилікса дилікс

2 дилізсь дилізсь дилікссь дилікссь
3 дилізь дилізь диліксь диліксь

М
но

ж
ес

тв
.

1 дилізум дилізам диліксам диліксум 

2 дилізьт дилізьт диліксьт диліксьт 

3  дилізун дилізан диліксан диліксун
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Повелительное наклонение
[диліксь]
[диліксьт]

Страдательный залог

Чи
сл

о

Л
иц

о Настоящее 
время Имперфект

Аорист
Изъявит. 
наклон.

Сослагат. 
наклон.

Ед
ин

ст
в.

1 диліскум диліскумна диліγа диліγу 

2 диліскась диліскасунсь дилійсь диліγісь

3 диліскат диліскатюн дилій диліγі

М
но

ж
ес

тв
. 1 диліскумстинь диліскумастинь діліγам диліγум

2 диліскастинь диліскасастинь диліγт диліγіт

3 диліскудинь диліскусадинь діліγан диліγун

Повелительное наклонение
[диліγт]
[диліγіт]

Причастие: [диліγмєнс, диліγмєнь, диліγмєн]. 

7. Глаголы корневые на губной [в].
Эти глаголы составляют малочисленную группу в урзуф-ял-

тинском говоре. 
[нів] – «умывать» – νίβω
Действительный залог

Чи
сл

о
Л

иц
о Настоящее 

время Имперфект
Аорист

Изьявит. 
наклон.

Сослагат. 
наклон.

Ед
ин

ст
в. 1 нів єніва єніпса ніпс

2 нівсь єнівсь єніпссь ніпссь
3 нівь єнівь єніпсь ніпсь
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Чи

сл
о

Л
иц

о Настоящее 
время Имперфект

Аорист
Изьявит. 
наклон.

Сослагат. 
наклон.

М
но

ж
ес

тв
. 1 нівум єнівам єніпсам ніпсум

2 нівьт єнівьт єніпсьт  ніпсьт 

3 нівун єніван  єніпсан ніпсун
Повелительное наклонение

[ніпсь]
[ніпсьт]

Отглагольное существительное – [ніфма]. 
В страдательном залоге спрягается как [лінум]. Основные фор-

мы: [нівум – нівумна – ніфта – ніфту].

Повелительное наклонение
[ніфт]

[ніфтить]
Причастие: [ніфмєнс, ніфмєнь, ніфмєн]. 

8. Глаголы на [фт] < губной + [йо].
Глаголы этого типа весьма многочисленны в греческом языке. 

В урзуф-ялтинском говоре все они односложные. Большинство 
соответствующих глаголов в димотике оканчивается на -φω, -βω 
без суффикса -τ-. Урзуф-ялтинский говор включает суффикс [т] 
только в основу настоящего времени действительного залога:

[ліфт] – «мазать» – αλείφω.
Основные формы в действительном залоге:
[ліфт – єліфта – єліпса – ліпс].

Повелительное наклонение
[ліпсь]
[ліпсьт]
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Основные формы в страдательном залоге: [ліфіскум – 
ліфіскумна – ліфа – ліфу].

Повелительное наклонение
[ліфт]

[ліфтить]
Причастие: [ліфмєнс, ліфмєнь, ліфмєн]. 

9. Глаголы на [ев] < ευω.
[ев] – один из самых распространенных суффиксов урзуф-ял-

тинского говора. Он встречается не только в глаголах греческого 
происхождения, но и в многочисленных заимствованиях:

[бітев] – «кончать» – ср. тур. bitmek, 
[баришев] – «нанимать» – ср. тур. barismak, 
[шашев] – «удивляться» – ср. тур. sasmak,
[цавурєв] – «пахать» – ср. осетинское зuvur. 
Глаголы этой группы спрягаются, как рассмотренные выше 

глаголы с корневым [в]. Страдательный залог часто образуется 
посредством суффикса [ск] в основе настоящего времени и суф-
фикса [т] в основе аориста. Суффикс [в] при образовании прича-
стия выпадает: [сурєв – сурімєн, маїрєв – маїрмєн]. 

[сурєв] – «собирать» – σωρεύω. 
Основные формы в действительном залоге:
[сурєв – соріва – соріпса – сурєпс].

Повелительное наклонение
[соріпсь]

[сурєпсьт]
Отглагольное существительное: [сорівма]. 
Основные формы в страдательном залоге: [суріфскум – 

суріфскумна – сурєфта – суріфту].
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Повелительное наклонение
[сурєфт]
[суріфіт]

Причастие: [сурімєнс, сурімєнь, сурімєн]. 

[курєв] – «стричь» – κουρεύω. 
Основные формы в действительном залоге: 
[курєв – куріва – куріпса – курєпс]

Повелительное наклонение
[коріпсь]

[курєпсьт]
Отглагольное существительное: [курівма].
Основные формы в страдательном залоге: 
[курєвум – курєвумна – курєфа – куріфу].

Повелительное наклонение
[курєфт]
[куріфіт].

Причастие: [курімєнс, курімєнь, курімєн].
Неправильные глаголы, т. е. глаголы, отступающие от рассмо-

тренных типов в образовании основных форм.
Все глаголы этой группы унаследованы из греческого языка. 

Все они отличаются большой «живучестью». Лишь небольшое 
число греческих неправильных глаголов утрачено в урзуф-ялтин-
ском говоре. Некоторые из этих глаголов сохранили супплетив-
ность, утраченную в димотике (τρέχω). Происхождение большин-
ства из них вполне понятно.

Настоящее 
время

Аорист Повелительное 
наклон.

Имперфект Изъявит. 
наклон.

Сослагат. 
наклон.

анівєн всходить (анєвіна) анєва аніву –
ван класть євана євала вал валь, вальт

васту держать вастана вастакса вастекс васта, вастексьт
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Настоящее 
время

Аорист Повелительное 
наклон.Имперфект Изъявит. 

наклон.
Сослагат. 
наклон.

вγaз вынимать євγана євγала втал вγаль, вγальт
в’єн выходить ксєвіна ксєва вγу ксєвь, ксівіт

врішук 
находить їврішка ївра євур євірь, євірьт

вріскум 
находиться вріскумна врєθа вріθу врєθт, вріθіт

драну видеть дранана їδа δу драна, дранєт
дрех бежать єдріха єдрома драм драмь, драмєт
δакун кусать єδакна єδака δак –

–уходить δьявіна δьява – –
δуγ давать єδуγа δока δок δос, δусєт

θрєфум расти θрєфумна θрафа θрафу –
єркум 

приходить їркумна їрта – єла, їлат

їлу смеяться єлана єласа їлас їлась, їласьт
θьяру думать θьяріна – – –

єх иметь їха – – єшь, єшьт
кативєн 

спускаться катевіна катева кативу –

клєγ плакать єкліγа єклапса клапс клапсь, клапсьт
круγ бить єкруγа дока док круй, круйт
ксєр знать їксірна їксіра ксєр маθ, маθт

ксівєн выходить ксєвіна ксєва ксіву ксєвь, ксівіт
куγ слышать – юкса кус куйсь, куйт

кучараїз
переселяться кучараїза кучараїса кучараїс кучараγа

льоγ говорить їліγа їпа пу пєс, пісєт
паєн идти пітана піγа паγ пань, паєньт
паракалу 
просить паракалана паракалса паракалєс паракала

пєрун брать пірана піра пар парь, парьт
пєфт ложиться єпіфта єпса пєс пєс, пєст

піларун 
посылать пєлана пєлса пілар пєла, піларьт

пінєшук пить пінішка єпіна пін пінь, піньт
пуθєн умирать пуθінішка пєθана пуθан –
спєрун сеять єспірна єспіра спєр ста, стаθєт
стекум стоять стекумна стаθа стаθу спєрь, спєрьт

сюконум 
вставать сюконумна сюкоθа сюкθу сюк, сюкθіт

супаз молчать сопаза сопаса супас сопа, супасьт
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Настоящее 
время

Аорист Повелительное 
наклон.Имперфект Изъявит. 

наклон.
Сослагат. 
наклон.

пістеγнум 
уставать пістеγнумна пістаθа пістаθу –

траву тянуть травана травікса травєкс трава, травєксьт
тітум лежать тітумна – – –

тєγ жечь єтіγа єкапса капс капсь, капсьт
тєγум гореть тєγумна каγа каγу кай, каїть

троγ есть єтруγа єфаγа фаγ фай, файт, фаєт
тірну угощать тєрнана тєраса тірас тєрна, тірасьт
фєγун удирать єфіγна єфіγа фєγ фєй, фейт
фєрун нести їфірна їфра фєр фєрь, фірєт

фін оставлять – фіка фік яфсь
фтеγ быть 
виноватым єфтига – – –

фурєн носить форіна форса фурєс форсь, фурєсьт
шернум 

радоваться шернумна хара хару –

шидишен 
беседовать – шидишса шидишис –
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Развитие греческой  
морской лексики от гомеровского эпоса  

до современности1

1. Мы ограничимся небольшим количеством терминов, отно- Мы ограничимся небольшим количеством терминов, отно-
сящихся к судостроению, преимущественно – деревянному.

2. Несмотря на весь рост технических знаний за последние 
три тысячелетия человеческой истории, основные принципы 
судостроения в главнейших чертах остались неизменными. Со-
временная деревянная лодка, употребляемая при береговом лове, 
существенно не отличается от лодки гомеровских времен. И на 
греческом языке, известном с древнейших времен, любопытно 
проследить эволюцию морской лексики.

3. Мы останавливаемся на 4-х важнейших этапах развития 
греческого языка: античном, эллинистическом, византийском и 
современном. В современном следует различать 2 взаимодейству-
ющих стиля: димотику (т.е. разговорный, обиходный стиль) и ка-
таревусу (т.е. канцелярско-архаизованный стиль).

4. Основные термины, относящиеся к корпусу и оснастке ма-
лого весельного транспортного и рыболовецкого судна, остались 
неизменными (если не считать фонетических изменений): πρώρα 
> πλώρη, πρύμνη > πρύμ(ν)η, κωπή > κουπή, σκαλμός > σκαρμός. 

1 Уперше опубліковано в: IV конференция по классической филологии (сек-IV конференция по классической филологии (сек-
ция греческого и латинского языков). Ноябрь 1969. Тезисы докладов. – Тбилиси: 
Мецниереба, 1969. – С.75-76.



Развитие греческой морской лексики от гомеровского эпоса... 149

5. Преобладание греческих весельных судов на Средиземном 
море в классическую эпоху отражено и в греческих заимствовани-
ях, которые вошли в латинский язык: prora, scalmus.

6. В эпоху развития парусного мореплавания (конец Средне-
вековья – начало Возрождения) морское господство на Средизем-
ном море находилось в руках Итальянских государств, преимуще-
ственно Венеции и Генуи. В это время греческая морская лексика 
обогащается за счет итальянского ἄλμπερο вместо ἰστός, πανί 
вместо ἰστίον.

До сих пор в греческой морской лексике, относящейся к малым 
деревянным весельным судам, катаревуса полностью сохраняет 
древнегреческие термины, димотика – смешанную греко-итальян-
скую терминологию, которая обобщилась в той или иной степени 
на все страны Средиземноморья.

8. Даже в лексике рыбаков Черноморского и Азовского побе-
режий Украины мы зафиксировали определенный пласт общесре-
диземноморской терминологии, где греческого происхождения: 
прова, сидор-якорь, шкарма, самадура и др. (всего 16 пунктов во-
просника).



Тюркські елементи  
в соціальній сфері лексики  

грецьких говірок Донеччини1

На півдні Донецької області грецькі говірки існують з кінця 
XVIII ст. Їх носії переселилися сюди з Криму, де грецькі посе-
лення відомі приблизно з VI ст. до н. е. В середні віки вони скла-
дали одну з адміністративних областей Візантійської імперії. 
Ознайомлення з говірками кримських виселенців виявляє як їхню 
«прамову» саме візантійський стан грецької мови. Назва крим-
ських греків (румеюс, румейс) походить від ρωμαῖος, що було 
офіційною назвою мешканців Візантії. Крім того, цей етнонім 
засвідчує початковий період існування Візантії як східно-рим-
ської імперії (Ῥώμη – Рим). За документами, з Криму вибуло в 
Азовську губернію 31098 душ2. За даними всесоюзного перепи-
су 1970 р., на території Донецької області проживають близько 
93 тис. греків.

Грецькі говірки Донеччини неоднорідні. Д. Спиридонов по-
ділив їх за фонетичними ознаками в міру віддалення від сучас-
ної грецької літературної норми на 5 груп: 1) Ялта – Приморське 
(Урзуф); 2) Стила, Велика Новосілка, Константинополь, Анадоль; 
3) Роздольне (Велика Каракуба), Червона Поляна (Нова Каракуба), 
Максимівка (Бугас); 4) селище Приморське (Сартана), Заможне  

1 Уперше опубліковано в: ж. Мовознавство. – 1975. – № 4. – С.51-55.
2 Див.: В. Григорович. Записки о пособиях к изучению Южно-Русских зе-

мель. – Одесса, 1876. – С. 22.
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(Чермалик); 5) Кременівка (Чердакли), Куйбишеве (Малий Яні-
соль), Новий Янісоль3.

Носіями говірки першої групи були виселенці з південного по-
бережжя Криму. Носії інших говірок жили здебільшого в гірсько-
му Криму. При всій різноманітності розглядувані грецькі говірки 
мають і беззаперечні риси схожості, що протиставляють їх усім 
іншим різновидам грецької мови.

Наукове вивчення цих говірок почалося лише після Великої 
Жовтневої соціалістичної революції4. Дослідники називали їх ма-
ріупольськими грецькими говірками (М.В. Сергієвський, І.І. Со- 
колов), надазовськими грецькими говірками (Т.М. Чернишова), 
кримсько-грецькою або румейською мовою (А.О. Білецький) – за 
аналогією до кримсько-татарської мови. Остання назва логічна, бо 
вона передає глибину оригінальності мовних явищ у розглядува-
них говірках.

На мову кримських греків тюркські мови могли мати вплив ще 
з початку II тисячоріччя н. е. (печеніги, половці та ін.). У XIII ст. 
Крим був підкорений татарами. Історичні джерела5 твердять, що 
все грецьке населення Криму до XVIII ст. було двомовним. Татар-
ська мова була відомою всім народностям Криму. Природно, що 
тюркізми ввійшли й до грецької мови.

У загальному потоці тюркських запозичень можна, очевидно, 
виділити: а) дотатарські елементи; б) елементи різних діалектів 
татарської мови; в) елементи турецької мови, передусім т. зв. ін-

3 Див.: Д. Спиридонов. Історичний інтерес вивчення говірок маріупольських 
греків // Східний світ. – 1930. – № 23. На нашу думку, говірку с. Стили слід також 
виділити в окрему групу.

4 И.И. Соколов. О языке греков Мариупольского и Сталинского округов // 
Язык и литература. – 1930. – Т. VI. – С. 49-67; його ж. Мариупольские греки. // 
Труды Института славяноведения АН СССР. – 1932. – Т. І. – С. 287-317; Д. Спи-
ридонов. Зазнач, праця; М. В. Сергиевский. Мариупольские греческие говоры // 
Известия АН СССР. Отделение общественных наук. – 1934. – С. 533-587; з 1953 р. 
Кафедра класичної філології та загального мовознавства КДУ провадить систе-
матичне вивчення цих говірок. До 1974 р. проведено 7 експедицій та в основному 
закінчено збирання польових матеріалів у всіх грецьких селищах Донеччини.

5 Див.: З. В. Севортян. Крымско-татарский язык // У зб.: «Языки народов 
СССР». – М., 1966. – Т. 2. – С. 234-260.



РОЗДІЛ I. МОВОЗНАВСТВО152

дже лісан із включенням елементів перської та арабської мов. 
Кожен із цих шарів має свою тематичну сферу впливу. Оскільки 
адміністрація в Криму була вся татарською, природно, що лекси-
ка тюркського походження з соціально-політичної та економічної 
сфери проникала і в місцеві говірки грецької мови. Більшість по-
нять цього кола належать до офіційної, суспільної сторони люд-
ської діяльності, тому не виключено, що етимології приведуть нас 
до індже лісан. Незважаючи на релігійний бар’єр, чимало елемен-
тів татарського побуту було засвоєно кримськими греками разом 
з татарською лексикою, що позначала ці елементи. В даному ви-
падку можна сподіватися на запозичення вже з татарських говірок.

У говірках Донеччини слово людина на позначення конкрет-
ної одиниці суспільства зберігає свою грецьку форму атъарпус6 
з άνθρωπος; при вираженні біологічного, фізичного роду людини 
говірки відступають від грецької традиції. Загальногрецькі άνδρας 
і γυναίκα однаково позначають і біологічний рід, і місце в сім’ї 
аналогічно українським чоловік, жінка. Тюркські мови мають 
окремі лексеми для вираження кожного з цих понять, наприклад 
в кр.-тат.: ходжа «чоловік (в родині)», а еркек «чоловік, мужчи-
на», відповідно: хары «жінка, дружина», хызаяхлы «жінка», «осо-
ба жіночої статі». Російська мова так само розрізняє ці поняття. 
У грецьких говірках Донеччини андра та инэка зберігають вну-
трішньородинне значення. Поняття статі виражається двочленно, 
аналогічно до англійських boy-friend, girl-friend. Стабільніший 
відповідник слову «чоловік» – андра атъарпус, тобто «муж, чо-
ловік». Відповідник для жіночої статі варіативніший: це або су-
фіксальний новотвір атърупса (1), або двочленне инэка исан  
(2, 3, 4, 5) «жінка, людина», де другий компонент – турецьке insan 
(арабського походження) «людина».

Мінімальний біологічний колектив – сім’я – в сучасному ро-
зумінні цього слова, не мав істотного значення при натурально-
му господарстві, яке було панівним у кримських греків і татар.  

6 Тут і далі лексику досліджуваних говірок передаємо за допомогою росій-
ського алфавіту. Цифрами в дужках позначається номер групи за класифікацією 
Д. Спиридонова.
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Відзначимо, що в турецькій мові сім’я сучасного типу назива-
ється запозиченим словом familya. Основною одиницею колек-
тиву за біологічними ознаками був рід – сой: soy, який включав 
кровну та договірну спорідненість, свояцтво. Але господарський 
зв’язок між членами роду був не завжди міцним, бо в сой входили 
й територіально віддалені родичі, хоч сой і забезпечував своєму 
членові дружню допомогу. Основною одиницею колективу за біо-
логічними та господарськими ознаками була в кримських греків 
велика сім’я тайфа. Це слово тюркського походження, але озна-
чає в тюркських мовах «військовий загін, команда військового 
корабля». Отже, тайфа і в кримських греків при біологічному 
зв’язку також мала переважно господарське та військове значен-
ня. Групувалася тайфа навколо спільного родоначальника, яким 
найчастіше був дід – па́пус (тут наголос вказує на походження 
від д.-гр. πάππος, а не н.-гр. παππούς). Але всю повноту влади мав 
сурбаджис – власник земельної ділянки, на якій жила і працю-
вала тайфа. Це старший із синів родоначальника, на якого по-
кладалося виконання господарських та військових функцій. На 
первісну військову організацію тайфа вказує походження слова 
сурбаджис (з тур. çоrbасі «начальник загону яничарів, шановна 
особа з християн»). У розпорядженні власника була його тайфа, а 
в багатших господарствах ще наймит ялчис (з тат. ялчи). Зараз сур-
баджис, так само як і ялчис, – поняття історичні. Слово тайфа в 
сучасних говірках вживається на позначення, здебільшого невели-
кої, сім’ї. Але назви спорідненості дають уявлення про колишню 
родову структуру великої сім’ї. З 40 одиниць нашого питальника 
в 12 випадках у термінах спорідненості та свояцтва спостерігаємо 
татарські запозичення. Вони відображають складну внутрішню 
ієрархію великої сім’ї.

Чільне місце в ній посідає господар, батько – тата (лексема 
етимологічно невизначена). Можливо, що це слово походить від 
дитячого лепетання (пор.: гомерівське ἄττα, що підтримуєть-
ся тюркським ата7 в значенні «батько, предок» та українським 

7 Л. А. Покровская, Термины родства в тюркских языках, у зб.: «Историчес-
кое развитие лексики тюркских языков». – М., 1961. – С. 25-27.
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тато). Батько має максимальні права в родині тайфа і право 
представляти її інтереси перед далекими родичами сой та зовніш-
нім світом взагалі. Хазяйка (сурбаджава), мати (мана) відіграє в 
роді також важливу, хоч і підлеглу роль. Загальновживане в сучас-
них греків слово μάννα, зустрічається вже у Лукіана як μανάριον. 
Можливо, воно підтримується тюркським ана.

Друге місце в родинній ієрархії посідають старші діти та їх 
дружини. Для батьків кожен, ними народжений, – просто дитина 
бала (з тат. бала). Але для менших дітей права старших закріплено 
термінологічно. Старший брат (а)гака (із заг. тюрк. ага + зменшу-
вально-пестливий суфікс -ака8, відомий також у грецькій мові й 
взагалі на Балканах9). Старший брат виконує найактивніші функ-
ції в міжродових стосунках (сватання, весілля та ін.).

Старша сестра чача, паца (1), бича (Стила). Слово чача, оче-
видно, відповідає тюрк. ача з загальним значенням «старший 
родич»10. В уйгурській мові ача має те саме значення «старша се-
стра». Перехід від ача до чача – природний для «дитячих» слів, 
пор.: аба > баба, ата > тата. Слово паца можна розглядати як 
контамінацію (а)па + ца, де апа в сучасних тюркських мовах має 
значення «старша сестра, тітка»11, -аца – грецький зменшуваль-
но-пестливий суфікс, пор.: μάννα > μαννίτσα. Важче піддається 
етимологізуванню біча. Можливо, це контамінація двох тюрк-
ських термінів на позначення старшого родича: аба (фонетич-
ний варіант зби) + (а)ча. Див. також казансько-татарське биче  
«дружина, пані».

Старша дочка була найближчою помічницею матері-хазяйки 
та безпосередньою розпорядницею всіх хатніх «жіночих» справ. 
Таке термінологічне підкреслення ролі старших дітей в родин-
ній ієрархії взагалі не властиве грецькій мові і є новотвором  
кримських греків.

8 Л. А. Покровская. Зазнач. праця. – С. 33-36.
9 Див.: Т.М. Чернишова. Етимологічні спостереження в галузі урзуф-ялтин-

ської говірки приазовського діалекту новогрецької мови // Науковий щорічник 
КДУ за 1957 р., К., 1958.

10 Л.А. Покровская. Зазнач. праця. –С. 28
11 Л. А. Покровская. Зазнач. праця. – С. 32
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Дядько в усіх досліджуваних говірках називається дайис (з 
тюрк. дайм). Цікаво, що така форма відсутня в кримсько-татар-
ській мові, але наявна в турецькій12. У значенні «тітка» вживаєть-
ся лише термін грецького походження тъиа.

У термінах свояцтва переважають тюркізми. Так, назва бра-
та чоловіка агачака походить з ага + (а)ча + ка «шановний стар- 
ший родич».

Сестра чоловіка називається кача (3), бикача (2), пкача (4, 5), 
де кача з (а)ка + (а)ча; бикача з (з)би + (а)ка + (а)ча; пкача, мож-
ливо, з бикача як наслідок редукції переднаголошеного [и] з на-
ступною регресивною асиміляцією [б] > [п] перед глухим [к].

Брат жінки в Стилі називається ака, що безпосередньо відпові-
дає уйгурському ака як фонетичному варіанту заг. тюрк. ага в зна-
ченні «старший брат, дядько, пан». В інших селах у цьому значен-
ні виступає ха(й)нага, ханяга, пор.: тат. каенага у тому ж значенні.

Чоловік старшої сестри в більшості говірок називається изна (з 
тат. йезне). Цей термін в тому ж значенні відомий в кипчацькій гру-
пі тюркських мов13. Дружина старшого брата ингка з тюрк. йенге14.

Чоловік сестри дружини називається баджас (4, 5) з тур. bасі 
та баджанах(и)с (1, 2, 3), пор.: бажанак в південно-західних мо-
вах тюркської родини15, тур. bасаnак. Перехід [к] у [х] характер-
ний для кримсько-татарської мови. Словом баджанах(и)с нази-
вають один одного чоловіки рідних сестер. Але дружини братів 
називаються між собою синифадь з гр. συννυφάδες.

Великий міжродовий обряд, який об’єднує людей у договір-
ну спорідненість, весілля, називається всіма греками Донеччини 
також тюркізмом дугкун з кр.-тат. дугун, як і більшість термінів, 
що позначають його учасників, крім головних: наречений та наре-
чена га(м)брос, ниф з гр. γαμβρός, νύφη. Батьки подружжя між со-
бою називаються сват худа з заг. тюрк. куда15 та сваха змбитъира  
(4, 5), симтъира (2), симбитьира (3) з гр. συμπεθερά. Слід заува-

12 Л. А. Покровская. Зазнач. праця. – С. 47
13 Л.А. Покровская. Зазнач. праця. – С. 64-65.
14 Л.А. Покровская. Зазнач. праця. – С. 65-66.
15 Л.А. Покровская. Зазнач. праця. – С. 67
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жити, що ці терміни позначають лише свояцтво, а не участь у сва-
танні , на відміну від тюркських та слов’янських мов, де обидва 
значення лексично поєднуються. Той, хто бере участь у сватанні, 
на Донеччині називається пукуршарс, що відповідає візантійсько-
грецькому ἀποκρισιάρης «вісник, посол». Важлива роль у сватан-
ні та весіллі належить договірним, т. зв. хрещеним батькам, які 
є основними розпорядниками цих обрядів. Називаються вони на 
Донеччині калота (можливо, з гр. кало + тюрк. ата «добрий бать-
ко») та нуна з гр. νοννά. Рідні та договірні батьки між собою позна-
чаються як кум та кума – кумбарус, кумбара з гр. κουμπάρος, -α. У 
Стилі маємо для кума тюркізм хашли, пор.: тур. kaşli (в першому 
значенні «бровастий») та для куми: синдекниса з гр. συντέκνισσα 
«що має спільних дітей».

Корелятивні поняття «рідний – нерідний» в грецьких говір-
ках Донеччини передаються: «рідний» – догмуш (2, 4), пор.: тур. 
dogmak «народжуватися», кардъикос (1), кардьакос (3, 4, 5), що, 
ймовірно, є контамінацією гр. καρδιακός, «сердечний» та кр.-тат. 
хардаш «брат». Це підтверджують форми кардьако аныпшо (3) 
«двоюрідний брат», де аныпшо з ανεψιό(ς) має в говірках дифузне 
значення «молодший родич, племінник, онук» тощо; «нерідний» –  
митрєя (1, 4, 5) з гр. μητρυιά «мачуха» у сполученнях митрэя 
тата, митрэя мана, митрэя кор, тобто «вітчим, мачуха, пасер-
биця» тощо; пара (3), наприклад: пара тата, пара мана, пара ту 
пидъи, пара ту куриц, пор.: гр. παραμάνα; угкэй (2), наприклад: 
угкэй тата, угкэй мана, пор.: тат. уги.

Терміни, пов’язані з одруженням та удівством – грецького 
походження, від παντρεύω «одружувати» та χήρα «вдова», а нео-
друженим станом – тюркського: буйдах(у)с з тат. буйдак для чо-
ловіків та грецького – для жінок: юронтку куриц пор. γεροντοκόρη  
«стара діва».

Основні вікові градації починаються тюркізмами: бала з тат. 
бала «малюк», яш(и)с, пор.: тур. уаş «юнак», та продовжуються 
грецизмами: пал(ы)-кар(у)с з візантійсько-грецької παλληκάριον, 
παλλήκαρος «парубок», курасэя з κοράσιον «дівка»; юронт(ы)с, 
йерус з γέροντας, γέρος.
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Село, селище позначається словом хорα, як у Візантії (в су-
часній грецькій мові χώρα «країна»), та хурыю (3, 4) з χωρίον, як 
у сучасній Греції. Слово шеэр «місто» – тюркського походження 
(пор.: тат. шеэр та тур. sehir); базар з тат. базар; вулиця назива-
ється сухах, пор.: кр.-тат.: сохах, тур. sokak; квартал – махала, пор. 
тур. mahalle.

Стосунки людей за територіальною близькістю визначаються 
як сусід – хумшус, хумшава, пор.: тур. komsu; сусід по кварталу –  
махалайдъот(у)с, пор.: тур. mahalle + грецький словотворчий 
суфікс. «Односельчанин» передається як хурьятус з гр. χωριάτης 
«селянин».

За соціальною близькістю люди позначаються як «друг, то-
вариш» – аяхташ(и)с (2, 3, 4, 5), пор.: тур. ayaktas «товариш», 
уртахыс (Стила), пор.: тур. ortak «товариш по роботі»; «гість» – 
мусафирис, пор.: тур. misafir «гість»; «ворог» – душманус, пор.: 
тат. дошман, тур. dusman «ворог».

Назви національностей, з якими спілкувалися греки Донеч-
чини, були нечисленні. З них тюркізми: туркус, татарыс, ч(у)
фут(ы)с «єврей» з кримсько-татарської; урусыс (2) «росіянин», що 
в інших говірках русус, а в Стилі склавус, склавина (з гр. σλάβος 
«слов’янин»). Тепер національності позначаються переважно ро-
сійською мовою.

Реєстр професій був також невеликий. З них тюркізми: чубанус 
«чабан», туварджис, кутувджис, пор.: тур. davarci «чередник», 
тутянджис (1, 2, З, 4), тканджис (5), пор.: тур. dukkanci «кра-
мар», сабанджис, пор.: тур. sabanci «плугатар», тиманэджис, 
пор.: тур. kemanci «скрипаль». Назви сучасних громадських по-
сад та професій походять з російської мови: притсидатильс, 
брыгадырс, милиционэрус.

Основні соціально політичні поняття позначаються також ру-
сизмами, крім слова дугкуш «війна», пор.: тур. dövüş «бійка».

Отже, тюркізми в соціальній сфері лексики грецьких говірок 
Донеччини відбивають стан грецьких поселень ще в татарському 
Криму. Суспільні зв’язки між людьми у цих говірках тюркського 
походження, з родинних – жіночі назви зберігають здебільшого 



РОЗДІЛ I. МОВОЗНАВСТВО158

питомо грецьку основу, що, очевидно, пояснюється соціальним 
становищем жінок, тоді як назви чоловіків і тюркського, і грець-
кого походження. Очевидно, що форма грецької сім’ї в Криму 
зазнала змін за зразком татарської і це призвело до проникнення 
тюркізмів також у родинну сферу.

У радянський час тюркізми в соціальній сфері поступово зни-
кають і поступаються місцем русизмам. Лексика грецького похо-
дження лишається у внутрішньородинній побутовій сфері.



Фонетический обзор (гласные) 
новогреческого говора сел Приморского 
(Урзуфа) и Ялты Первомайского района 

Сталинской области1

История вопроса

§ 1. До сих пор фонетика урзуф-ялтинского говора не была 
исследована в достаточной мере. Материалы экспедиций проф.  
И. И. Соколова остались неопубликованными. Впервые фонетика 
этого говора нашла отражение в работе проф. М.В. Сергиевского2.

Проф. М.В. Сергиевский дал краткий очерк фонематического 
состава приазовских греческих говоров и фонетических измене-
ний в потоке речи (чередования). Качество фонем определялось 
на слух. Методами экспериментальной фонетики он не мог вос-
пользоваться в экспедиционных условиях того времени. Вопросы 
слогоделения и ритмомелодики в его статье не рассматриваются. 
Приводятся только самые общие замечания о месте ударения в 
приазовских греческих говорах сравнительно с димотикой.

Проф. М.В. Сергиевский отмечает основные черты вокализма 
и консонантизма в этих говорах: уже упоминавшуюся не один раз 

1 Уперше опубліковано в: Киевский ордена Ленина государственный универ-
ситет им. Т.Г. Шевченко. Сборник филологического факультета. – 1960. – № 14. –  
С.97-116.

2 Μ.В. Сергиевский. Мариупольские греческие говоры // Известия АН СССР. 
Отд. общ. наук, 1934. – С. 533-587.
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редукцию безударных гласных, обилие аффрикат, частично заим-
ствованных и частично развившихся в результате ассимиляции, 
своеобразие в поведении [j] и особенности в чередовании соглас-
ных и гласных.

§ 2. Он останавливается и на краткой характеристике урзуф-ял-
тинских фонем, выделяя моменты, противопоставляющие фоне-
тически урзуф-ялтинский говор соседним. Совершенно правиль-
но он устанавливает:

1. Более сильную, чем в других говорах Приазовья склонность 
к редукции конечного безударного слога. Например, димотиче-
скому τρώ(γ)ω – «ем» в Сартане соответствует форма [trɔ ́γu], а 
в Урзуфе и Ялте – [trɔ ́γ]. Зато в урзуф-ялтинском говоре сравни-
тельно мало подвержены редукции слоги предударный и первый 
заударный не в исходе слова. Ср.: урзуф-ялтинская [šυmɔ ́(n’)] и 
сартанская [šmɔ ́s] < χειμώνας – «зима», [ál ̃υγ]– [ál̃γυ] – «лошадь» 
(димотическая форма άλογο).

2. Заменительную палатализацию конечного согласного, после 
которого некогда был гласный переднего ряда. Это же свойствен-
но другим греческим говорам Приазовья. Ср.: урзуф-ялтинскую 
форму [s’itár’] и сартанскую [stár] – «пшеница».

3. Упрощение группы «носовой + звонкий смычный», очень 
характерной для новогреческого языка. В урзуф-ялтинском говоре 
носовой исчезает. Ср.: урзуф-ялтинское [δɔ ́d] и сартанское [δɔ ́nd] 
< δόντι – «зуб», [kub’í] < κουμπί – «пуговица».

4. Наконец, более последовательное, чем в других говорах, оз-
вончение начальной глухой смычной: Ср.: урзуф-ялт. [bát] «пол» 
сартанское [pátυs] – πάτος – «дно», [gútra] – [kύtra] – κούτρα – 
«лоб».

§ 3. Проф. Μ.В. Сергиевский справедливо указывает, что эти 
особенности консонантизма известны и в других диалектах но-
вогреческого языка3. Он полагает, что фонетические особенности 
урзуф-ялтинского говора «доказывают с несомненностью, что пер-
воначальное население этих пунктов принадлежало к несколько  

3 A. Thumb. Handbuch der neugriechischen Volkssprache, Aufl 2, § 5, Anm. 2, 
1910.
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иной диалектической группе, чем все прочие рассмотренные нами 
типы, специфические особенности которых явились уже результа-
том обособленного развития языка этих колонистов на территории 
их позднейших мест жительства»4. Подробное изучение урзуф-ял-
тинского говора делает этот вывод еще более правдоподобным.

§ 4. Нам удалось обнаружить несколько фонетических явле-
ний, не упоминающихся в очерке проф. М.В. Сергиевского.

1) Это, прежде всего, очень последовательная «йотация» глас-
ных переднего ряда. В урзуф-ялтинском говоре слово не может 
начинаться гласным переднего ряда «е» или «і». Перед ним обя-
зательно появляется протетический [j]. Ср.: урзуф-ялт. [jέγrafta], 
сарт. [έγrafta] и димот. έγραφα «я писал», урзуф.-ялт. [jíχa], сарт. 
[íχα] и димот., είχα «я имел (а)».

2) Группа [δja] в урзуф-ялтинском говоре упрощается в [δ’а].  
В сартанском говоре возможны [δ’ja > δa, jδa]. 

Напр.: сарт. [stδ–stδa], ср.: урзуф.-ялт. [stδ’– stδ’a] и димот. 
*(οστούδι – οστούδια), сарт. [νόδ – vɔ ́jδa], урзуф.-ялт. [νɔ ́δ’ – vɔ ́δ’a], 
–βόδι – βόδια – «вол, волы».

3) В группе «губной + согласный» развиваются гласные [і] и 
[υ]: [al’εv’ir’] < αλεύρι «мука», ср. сарт. [al’evr], [ajέbυr] < εμπρός 
«вперед», ср.: сарт. [εmbrú].

4) Наконец, важно отметить, что палатализация в урзуф-ял-
тинском говоре играет фонемообразующую роль. Ср.: [p’l’ɔ ́n]  
< απλώνω – «я протягиваю» и [р’1’ɔ ́n’]< απλώνει – «он протягива-
ет» и т. д.

Кроме того, мы старались возможно полнее описать фонемы 
урзуф-ялтинского говора с качественной стороны, не касаясь пока 
их количественной характеристики.

Предмет, материалы и методы исследования

§ 5. Как известно, фонетическая система любого языка про-
является в разнообразных формах (говорах), разнообразие кото-
рых покоится на тождестве наиболее существенных моментов  

4 M. В. Сергиевский. Мариупольские греческие говоры. – С. 549.
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в их характеристиках5. Для установления этих моментов тождества 
и различия произведена попытка сопоставления фонем изучаемого 
говора с фонемами новогреческого языка как в афинской орфоэпиче-
ской норме, так и в отдельных диалектах, насколько это известно из 
использованной литературы по греческой диалектологии.

Для того, чтобы дать возможность русскому читателю нагляд-
но представить себе фонемы урзуф-ялтинского говора, отправным 
пунктом при их описании служили элементы их сходства и разли-
чия с соответствующими фонемами русского языка.

§ 6. Настоящее исследование дает фонетическую систему ур-
зуф-ялтинского говора. Сбор фонетических материалов явился со-
ставной частью комплексного изучения говора, проводившегося 
летом 1952-1953 гг. диалектологической экспедицией КГУ, в кото-
рой, кроме автора этой работы, участвовали асп. Г.И. Никулин и 
бывшие студенты М.А. Серкутина и Т.М. Ситник.

При исследовании применялись также методы эксперимен-
тальной фонетики (искусственное нёбо). К сожалению, мы не рас-
полагали такими вспомогательными средствами, как кимограф, 
рентгеноаппаратура, осциллограф, прибор Майера и др.

Постоянными осведомителями были малограмотная Кудакоце-
ва Елизавета Лазаревна (Урзуф), 1882 г. рождения, грамотная Беа-
това Анастасия Георгиевна (Ялта), 1902 г. рождения, малограмот-
ный Пахниц Федор Павлович (Ялта), 1889 г. рождения, грамотная 
Шаповалова Елизавета Дмитриевна, 1921 г. рождения, грамотный 
Чинах Григорий Павлович (Урзуф), 1933 г. рождения, и грамотный 
Енакиев Георгий Григорьевич (Урзуф), 1933 г. рождения.

Все эти лица являются уроженцами сел Урзуфа и Ялты, не по-
кидавшими их в течение своей жизни на продолжительный срок.

Помимо экспериментального метода, при исследовании говора 
широко применялся метод наблюдения над живой непринужден-
ной6 речью жителей этих сел.

5 В. С. Соколова. Фонетика таджикского языка // Известия АН СССР, 1949. – 
С. 15.

6 Имеются в виду бытовые разговоры местных жителей, не подозревающих о 
нашем наблюдении.
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§ 7. Качественная характеристика фонем обычно определяется 
в результате применения 3 методов:

1. Экспериментально-инструментального изучения изолиро-
ванных звуков при помощи, например, искусственного нёба. Это 
позволяет выделить основной вариант фонемы.

2. Экспериментально-инструментального изучения или непо-
средственного наблюдения над произношением звуков изучаемого 
языка в непринужденном стиле речи. Этот метод позволяет обнару-
жить наличие равноправных или обязательных вариантов фонемы.

3. Наблюдения над беглой живой речью. Этот метод более 
других страдает субъективностью, зато при достаточно трени-
рованном ухе позволяет дополнить характеристику фонемы не-
обязательными или факультативными вариантами, имеющими 
громадное значение для фонологической системы, поскольку они 
со временем, благодаря частоте своего возникновения, могут пре-
вратиться в обязательные варианты или даже «отпочковаться» в 
самостоятельные фонемы.

Искусственное нёбо применялось в полевых условиях по ме-
тодике, разработанной в лаборатории акад. Л.В. Щербы. В каж-
дом селе были получены по две серии палатограмм; в качестве 
объектов выбирались местные уроженцы среднего возраста без 
дефектов речевого аппарата. В Урзуфе палатограммы получены у  
С.И. Кудакоцева, 1918 г. рождения, преподавателя средней школы, 
и у Е.Г. Шагановой, 1930 г. рождения, учительницы.

В Ялте исследованиям с искусственным нёбом подверглись  
В.В. Кукуц, 1927 г. рождения, домохозяйка, и Μ.Ф. Ченчин, 1921 г. 
рождения, колхозница. Палатограммы фотографировались и вычер-
чивались на кальке. Практика показала, что произношение получа-
ется более естественным, если произносится не отдельный звук, а 
слово изучаемого говора, в котором «подопытный» звук выступает в 
окружении звуков нейтральных в отношении палатограмм. Была по-
добрана соответствующая группа слов, в которых каждый согласный 
находился в начале, в середине и в исходе слова. В произношении 
урзуфских учителей были получены и палатограммы изолированных 
звуков. В этом случае подчеркивался основной вариант фонемы.
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Был записан на магнитофоне специально подобранный ком-
плекс слов для установления фонетического диапазона фонем. 
Этот комплекс был прочитан в непринужденной речи в обоих се-
лах, причем каждое слово было записано в чтении по меньшей 
мере четырех осведомителей.

Эти записи были многократно тщательно прослушаны для 
уточнения позиционных оттенков фонем.

Для определения необязательных или факультативных вари-
антов фонем, которые зависят от отчетливости произношения и 
возникают в беглой речи, послужили как магнитофонные записи 
фольклорных материалов, так и непосредственные наблюдения 
над живой речью.

Анализ записей позволяет заключить, что аналогично русско-
му и новогреческому языкам многие фонемы рассматриваемого 
говора имеют и равноценные или равнозначные (обязательные) 
варианты.

§ 8. В работе применяется транскрипция, построенная на осно-
ве МФА, но с некоторыми упрощениями применительно к данно-
му говору. Новые знаки заимствованы из обозначений аффрикат в 
чешском языке и были в свое время предложены акад. Л.В. Щер-
бой для фонетической транскрипции славянских языков. Кроме 
того, наша фонетическая транскрипция сохраняет знаки греческо-
го алфавита θ и δ для изображения межзубных звуков типа ан-
глийских «th» глухого и звонкого.

Совокупность фонем изучаемого говора может быть записана 
в нашей фонетической транскрипции следующим образом (дается 
также транскрипция некоторых вариантов фонем):

a  b  ν  g  γ  d  δ ε z θ ι       i j k 1̃     1’ m n ο p r s t υ f χ š ž c з č з̌

α μπ β γκ γ ντ δ ε ζ θ ι γι κ λ μ ν ο π ρ σ τ ου φ χ σ ζ τσ τζ τσ τζ

Пояснения требуют только знаки с = ts̮, č = tζ̮, з = dz̮, з ̌ = dž̮.
При расположении знаков фонетической транскрипции мы руко-

водствовались, в основном, порядком следования букв в греческом 
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алфавите. Ряд знаков замыкают шипящие и аффрикаты. Для об-
легчения работы со словарем приведена и фонетическая транс-
крипция звуков урзуф-ялтинского говора средствами греческого 
алфавита.

Ударение ставится над ударенным гласным, а не перед уда-
ренным слогом, как это обычно делается в фонетической транс-
крипции различных языков, поскольку вопрос о слогоделении в 
данном говоре еще недостаточно разработан.

Система гласных фонем
Фонема [і]

§ 9. Фонема [і] – негубной гласный переднего ряда I ступени 
высокого подъема.

Кончик языка при произношении [і] опущен книзу и лежит у 
корней нижних зубов. Касание языка с нижними зубами слабое, 
весь корпус языка по сравнению с артикуляцией русского [і] не-
сколько отодвинут назад. Это бросается в глаза и при сравнении 
палатограмм.

Вообще палатограммы гласных каждого языка видоизменяют-
ся от человека к человеку в очень широких пределах. Сравните, 
например, палатограммы русского [і] у Л.В. Щербы7 и Г.П. Торсу-
ева8. Однако некоторые общие особенности все-таки можно уста-
новить.

Для русского [i] характерен относительно широкий задний и 
узкий передний резонаторы. Тело языка сильно продвинуто впе-
ред. Зона соприкосновения языка с нёбом начинается у клыков 
или даже у резцов. Резонатор имеет форму несколько суживаю-
щейся к передним зубам трубы. Ширина резонирующей щели, по-
видимому, большой роли не играет.

На всех палатограммах урзуф-ялтинского [і] зона соприкосно-
вения начинается позади клыков, расширяется к 6-7-му зубам и за-
тем опять суживается. Расширение в средней части нёба особенно 

7 Л.В. Щерба. Фонетика французского языка – М., 1953. – С. 35.
8 Г.П. Торсуев. Фонетика английского языка. – М., 1950. – С. 85.
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заметно у [ι] и менее выражено у [і]. Вообще площадь соприкос-
новения языка с нёбом у [ι] больше, чем у [і] (в английском языке 
дело обстоит наоборот)9. 

Все это говорит о том, что при артикуляции урзуф-ялтинского 
[ι]-[і] поднимается главным образом средняя часть спинки языка, 
образуя, кроме заднего, еще и относительно широкий передний 
резонатор. Форма резонирующей щели – труба, имеющая суже-
ние посредине.

В общем картина напоминает палатограмму [j] с той разницей, 
что при артикуляции урзуф-ялтинского [j] зона соприкосновения 
языка с нёбом сдвинута ближе к передним зубам, щель уже и пе-
ретяжка лежит напротив 6-го зуба. Своеобразный рисунок урзуф-
ялтинского [ι]-[і] может свидетельствовать и о его дифтонгоид-
ности: [ιι̯] или [ιι̮]. При произношении урзуф-ялтинского [i] губы 
не напряжены.

§ 10. Фонематические свойства [i] выражены вполне четко. 
Этот звук выступает как значимый элемент многих слов и мор-
фем, дает примеры противопоставлений: [m’ína–m’έna] («меся-
ца» – «меня»). Имеет и самостоятельное значение как союз, за-
имствованный из русского языка.

§ 11. По акустическому впечатлению урзуф-ялтинское [і] не 
отличается от русского «и» под ударением, например, в словах 
«сила, синий».

§ 12. Описанный тип [і] встречается в изолированном положе-
нии и в позиции под ударением после любого согласного звука, 
кроме [d, t], в словах, унаследованных из греческого языка. В аб-
солютном начале [і] не наблюдается. Перед ним обычно появля-
ется среднеязычный звонкий щелевой [j] (так называемое явление 
йотации).

В безударной позиции [і] резко сокращается и несколько рас-
ширяется. В разговорном стиле речи эти явления выражены резче, 
чем в полном. Сокращение и расширение заметнее в заударном и 
в первом предударном слоге, чем во втором предударном:

[c’imc’ir’ína] – «воробей»,
9  Там же.
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[а1’έv’ir’]– «мука».
В закрытом слоге [i] произносится с несколько более напря-

женной артикуляцией, чем в открытом слоге. В исходе слова [і] 
встречается только под ударением.

§ 13. Характер предшествующего согласного обычно незначи-
тельно влияет на произношение [і], зато наличие [і] в слове приво-
дит к палатализации любого предшествующего согласного, кроме 
[d, t].

Переднеязычные согласные понижают степень подъема при 
образовании [i]; это понижение еле ощутимо после [s, z, n], не-
сколько более заметно после аффрикаты [с] и весьма значительно 
после [t] и [d]:

[tiγa] – «как»,
[madíl] – «платок» (устаревшее).
В последнем случае получается звук очень похожий на украин-

ское «и – широке».
Палатализованные [t’, d’] перед [і] встречаются только как 

одна из границ группы [t’, d’ – ћ, ћ˙], происшедшей из греческих κ, 
γκ и турецкого g, а также в словах русского происхождения:

[ћifа́l’] <κεφάλι – «голова»,
[ћirћí] <Κυριακή – «воскресенье», 
[ћirdán] <gerdan – «второй подбородок», 
[pа́rt’ija] – «партия».
§ 14. Артикуляция урзуф-ялтинского [і] не имеет больших осо-

бенностей в системе приазовского диалекта. Однако в рассматри-
ваемом говоре в начале слова перед [і] всегда развивается [j], в то 
время как, например, в сартанском говоре, по свидетельству проф. 
М.В. Сергиевского10, наличие [і] приводит к исчезновению [j] в 
начале слова:

[inέka] <γυναίκα– «женщина».
Кроме того, в сартанском говоре [ι] наблюдается не только по-

сле [t, d], но и после [n, 1̃, χ, γ]. Напр.:
[nίš] <νύχι– «ноготь»,
[jal̃í] <γυαλί– «стекло»,
10 Μ. В. Сергиевский, Мариупольские греческие говоры. – С. 542.
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[ajaγír] <aygir (тур.) – «жеребец»,
[baχír] – bakιr (тур.) – «медь»11.
§ 15. [і] в приазовских говорах соответствует новогреческим ι, 

η, ει, οι, υ и безударному ε:
[ρ’ín] – πίνω – «пью»,
[m’íl] – μήλο – «яблоко»,
[fíδ] – φίδι – «змея»,
[ћil’íja] – κοιλιά – «живот»,
[s’in’if’jáz’] – συννεφιάζει – «облачно»,
[n’irɔ ́] – νερό – «вода».
Это явление, а также выпадение первоначального безударного 

[і] роднит их с северо-греческими диалектами.
Нередки случаи развития [і] между согласными, особенно по 

соседству с плавными (так наз. ἀνάπτυξις):
[а́v’ir’] <αύριο– «завтра»,
[f’il’υr’íja] < φλωρίον – «золото» (φλουρί – «флорин»).
Это тоже не является чем-то исключительным в новогреческой 

диалектологии12.
§ 16. К сожалению, мы не располагаем подробными фонети-

ческими характеристиками новогреческого [і], которые позволили 
бы провести детальное сравнение с урзуф-ялтинским говором, где 
можно выделить два равноценных варианта этой фонемы и один 
факультативный:

1) [і] – закрытое. Наиболее типичный вариант. Встречается в 
изолированном виде и в любом окружении;

2) [ι] – открытое. Встречается после согласных [t, d] и в словах
турецкого происхождения: [bεšsalχím] – собственное имя;
3) [ι] – редуцированный неясный гласный с окраской на [і]. 

Встречается в разговорном стиле в безударной позиции:
[al’έv’jr’] – αλεύρι– «мука».

11 Там же. – С. 537.
12 Напр.: С. Danguitsis. Étude descriptive du dialecte de Démirdesi, Paris, 1943. – 

С.43, 55, 56.



Фонетический обзор (гласные) новогреческого говора сел... 169

Фонема [ε]

§ 17. Урзуф-ялтинская фонема [ε] представляет собой негуб-
ной гласный переднего ряда среднего подъема.

Профили языка и форма губ при произнесении [ε] и [і] похожи 
друг на друга, только при артикуляции [ε] средняя часть языка на-
ходится на две ступени ниже, чем при артикуляции [і].

Площадь соприкосновения языка с нёбом у [ε] меньше, чем у 
[і]. Палатограммы дают более заднее положение [ε], чем в русском 
языке. Зона соприкосновения языка с нёбом при произношении 
урзуф-ялтинского [ε] начинается у 6-го зуба, а в русском языке – у 
3-4-го. Более закрытый вариант [ε], наблюдающийся после пала-
тализованных согласных, является вместе с тем и более передним. 
Палатограммы открытого варианта [ε] напоминают палатограм-
мы английского [æ]13, а закрытый вариант [ε] дает палатограммы, 
очень похожие на палатограммы русского «е» в слове «шей»14.

Изолированное [ε] в урзуф-ялтинском говоре может иметь 
дифтонгоидный характер [іε̧], как и в русском языке.

Губы вялые и форма их одна и та же при произнесении [ε] и [ι].
§ 18. Фонематические свойства [ε] вполне определенны. Звук 

[ε] является значимым элементом многих слов и морфем. Можно 
указать несколько случаев, когда замена [ε] другим гласным при-
водит к изменению смысла слова:

[m’íra] – μοίρα – «доля, часть» и [m’έrа] – μερα – «день». Фоне-
матическое значение урзуф-ялтинского [ε] сужено по сравнению 
с новогреческим языком. В новогреческом языке [ε] может быть 
и самостоятельной морфемой (приращение, глагольная флексия, 
междометие). В урзуф-ялтинском говоре [ε] в глагольной флексии 
редуцировано, а в приращении йотировано. В качестве междоме-
тия [ε] тоже неупотребительно.

Варианты [ε] – позиционные, встречаются во взаимоисключа-
ющих позициях и самостоятельного значения не имеют.

13 Г. П. Торсуев. Фонетика английского языка. – М., 1950. – С. 90.
14 Л. В. Щерба. Фонетика французского языка. – М., 1953. – С. 37.



РОЗДІЛ I. МОВОЗНАВСТВО170

§ 19. Основной вариант [ε] акустически близок к русскому «э» в 
слове «эти». В отличие от русского языка в урзуф-ялтинском гово-
ре уже фонетические границы этой фонемы и дифтонгоидность ей 
свойственна только в изолированном положении и в начале слова.

§ 20. В безударной позиции и в абсолютном начале слова [ε] не 
встречается. В начале слова перед [ε] неизменно появляется звон-
кий щелевой [j].

В закрытом слоге в окружении палатализованных согласных 
эта фонема имеет наиболее закрытый характер и, в сущности, 
должна обозначаться как [е].

В исходе слова [ε] встречается только под ударением в словах 
тюркского происхождения:

[χаtέ] – «случай», ср.: тур. hata – «ошибка, грех», 
[κυšέ] – «угол», ср.: тур. köşe.
§ 21. Под влиянием предшествующего согласного [ε] испыты-

вает незначительные изменения. Сама же фонема [ε] значительно 
влияет на предшествующие согласные, палатализируя любой из 
них, кроме [d, t]:

[m’εl’] <μέλι– «мёд», но,
[tέsra] <τέσσερα– «четыре».
В последнем случае, а также перед [r] наблюдается наиболее 

открытый звук в диапазоне этой фонемы.
Палатализованные смычные переднеязычные [f’,d’] перед [ε], 

как и перед [і], встречаются у различных лиц то в виде [t’, d’], то в 
виде [ћћ]. Происходят они из греческих κ, γκ. Например:

[kal’ћέr’] <καλοκαίρι – «лето».
§ 22. Произношение [ε] во всех приазовских говорах, вероятно, 

почти тождественно. Из литературы15 известны только 3 пункта, 
по которым наблюдаются различия в произношении и поведении 
[ε] в урзуф-ялтинском и сартанском говорах:

1. М.В. Сергиевский отмечает дифтонгоидность [ε] в одно-
сложных словах, что и не свойственно изучаемому нами говору. 
У него мы находим:

[χtέις] < εχθές– «вчера».

15 Μ.В. Сергиевский. Мариупольские греческие говоры. – С. 537-538.
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2. В сартанском говоре сохраняется [ε] – безударное по сосед-
ству с плавными:

[pεr’istέr’] <περιστέρι «голубь», урзуф-ялтинск.: [p’il’istέr’].
3. В большинстве приазовских говоров развитие [j] перед [ε] 

в начале слова наблюдается не так последовательно, как в селах 
Урзуфе и Ялте. Примеры из сартанского говора:

[jέks’i] < έξι– «шесть», но:
[έmbru] < εμπρός– «вперед».
§ 23. В словах, унаследованных из греческого языка, урзуф-

ялтинское [ε] соответствует ε, αι – [ε] в позиции под ударением:
[δέrma] < δέρμα – «кожа», 
[kal’ћέr’] < καλοκαίρι – «лето».
Безударное греческое [ε] в приазовских говорах, как и в северо-

греческих диалектах, перешло в [і].
§ 24. Детальное сравнение позиционных оттенков этой фоне-

мы в урзуф-ялтинском говоре, прочих приазовских говорах и но-
вогреческом языке не удалось провести ввиду отсутствия данных 
в доступной нам специальной литературе.

В рассматриваемом говоре можно выделить 2 равноценных ва-
рианта этой фонемы:

1) [ε] – более открытый вариант. Встречается в изолированном 
положении перед [r] и после [t, d];

2) [е] – более закрытый вариант. Встречается после прочих со-
гласных. В схеме гласных он расположен между [ε] и собственно 
[е], но ближе к [ε]. Поэтому в дальнейшем мы будем использовать 
только один знак транскрипции – [ε].

В беглой речи [ε] несколько сужается.

Фонема [а]

§ 25. Негубной гласный смешанного ряда низкой ступени подъ-
ема [а] на Мариупольщине фонетически очень близок к русскому 
«а». На палатограммах [а] обычно не оставляет следов.

Артикуляция ненапряженная. Заднеязычные варианты не на-
блюдаются. Переднеязычный вариант встречается после [j] и [č]; 
он особенно отчетлив в безударной позиции.
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§ 26. Звук [а] в урзуф-ялтинском говоре обладает четко выра-
женными фонематическими свойствами. Он может являться со-
ставной частью слова или морфемы, а также самостоятельной 
морфемой (глагольная и именная флексия):

[m’íl̃ – m’íl̃a] ср.: μήλο – яблоки»,
[δ’javáz – δ’jávaza] ср.: διαβάζω – «читаю – читал». 
Замена [а] другим гласным изменяет смысл слова:
[γála – γύla] – «молоко», «горло».
§ 27. Фонема [а] менее других гласных подвержена редукции. 

Окружение сравнительно мало влияет на ее характер. В безудар-
ном положении она испытывает резкое количественное сокраще-
ние (но не исчезает) и небольшое повышение ступени подъема. 
Качественная редукция относительно слабо выражена. Анало-
гично русскому языку редукция заметнее в заударном слоге и в 
первом предударном, чем во втором предударном:

[aγačáka]–«старший брат», ср. тур.: aga, agabey,
[fil̃áδα] – «книга» (дим. φυλλάδα – «брошюра»).
§ 28. По всей вероятности [а] во всех приазовских говорах и в 

новогреческом языке чрезвычайно близка к русскому «а».
В словах греческого происхождения [а] обычно соответствует 

димотической α. Например:
[stráta] < στράτα – «улица, дорога». Но в отдельных редких слу-

чаях [а] является на месте этимологического о:
[áθarpυs] < άνθρωπος – «человек»16, и даже на месте [і] по со-

седству с сонорным [l’]:
[γal’ћíc’ik] – γλυκό – «сладкий».
[а] часто является протетическим гласным:
[ajέc’] < έτσι – «так», 
[ajέbυr] < εμπρός – «вперед».
§ 29. Так как положение в слове фонемы [а] для нее мало суще-

ственно, то равноценных вариантов она не имеет.
Факультативные варианты в безударной позиции – сильно ре-

дуцированные гласные 1) с окраской на [ε] по соседству с палата- 
 

16 Μ.В. Сергиевский. Мариупольские греческие говоры. – С. 536.
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лизованными согласными, [j] и [č] в беглой речи, 2) с окраской на 
[u] после твердых согласных. Например:

[má’ћaε] < μάτια – «глаза»
[γal’ћíγυl̃] < γλυκύ + γάλα – «свежее молоко».

Фонема [ɔ]

§ 30. Губной гласный заднего ряда 3-й ступени подъема [ɔ] в 
рассматриваемом говоре тоже фонетически очень близок к рус-
скому «о», только дифтонгоидность при его произношении про-
является не повсеместно и является, очевидно, следствием вли-
яния русского языка. От русского «о» он отличается несколько 
большей закрытостью. И артикуляция его немного напряженнее, 
чем при произношении русского «о», например, в слове «солнце»  
(ср. [sɔ ́n’] < σώνει – «хватит»). На палатограммах обычно не остав-
ляет следов.

§ 31. Замещение звука [ɔ] в слове другим гласным приводит к 
изменению смысла слова:

[χɔ ́ra – χárа] – «село» – «я обрадовался».
Это говорит о фонологической обособленности урзуф-ялтин-

ского [ɔ]. В отличие от новогреческого о, которое может быть 
самостоятельной морфемой (глагольная и именная флексия), ур-
зуф-ялтинский [ɔ] выступает только в роли лексически значимой 
части слов и морфем.

§ 32. Описанный тип [ɔ] является основным вариантом фоне-
мы и встречается в изолированном положении и в позиции под 
ударением, [ɔ] – безударное в урзуф-ялтинском говоре невозмож-
но. Взаимовлияние [ɔ] и его окружения в слове неощутимо.

§ 33. Незначительны также и различия в произношении и пове-
дении [о] в отдельных говорах Приазовья. М.В. Сергиевский тоже 
отмечает напряженный характер [ɔ].

§ 34. Фонетически [ɔ] в приазовских говорах кажется почти 
тождественным с нормальным новогреческим. Детальнее этот во-
прос не позволяют обсудить недостатки экспериментальных мате-
риалов и текстуальных данных.
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В унаследованных словах урзуф-ялтинское [ɔ] из общегрече-
ского димотического о, ω = [ɔ]:

[stɔ ́ma] < στόμα – «рот» 
или из «ε»:
[l’ɔ ́γ] < λέγω – «говорю», [h’ɔ ́nan’] < κενώνω – «он опорожнял, 

вытряхивал (мешок)». 
Такой переход [ε > ο], а также выпадение безударного [ɔ] на-

блюдается во многих диалектах новогреческого языка. Урзуф-ял-
тинский говор отличается от них в этом отношении только боль-
шей последовательностью.

§ 35. В силу большой устойчивости урзуф-ялтинское [ɔ] лише-
но равноценных вариантов. А употребление только под ударением 
делает малоощутимыми факультативные варианты.

Фонема [υ]

§ 36. Фонема [υ] в рассматриваемом говоре представляет со-
бой губной гласный заднего ряда, располагающийся аналогично 
русскому «у» между 1-й и 2-й ступенями высокого подъема. На 
палатограммах урзуф-ялтинское [υ] оставляет только небольшие 
следы у 8-х зубов.

Изолированное положение дает основной вариант этой фоне-
мы. Наиболее напряженный и закрытый вариант наблюдается в 
открытом слоге в начале слова, ср. в слове [ύl̃a] – «всё» [υ] более 
закрытое сравнительно с [ύl’].

В безударной позиции звук спускается немного ниже по ступе-
ни подъема и очень резко сокращается: 

[χυrsɔ ́m] < χρυσό (σ) μου – «золотой мой» 
[νύtυr] < βούτυρο – «сливочное масло». Причем это явление на-

много ярче выражено в заударном слоге. К окружению в слове [υ] 
относится безразлично.

§ 37. Урзуф-ялтинское [υ] аналогично новогреческому и рус-
скому обладает ясно выраженными фонетическими свойствами. 
Оно входит как значимый элемент в состав многих слов и мор-
фем; дает примеры противопоставлений:
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[ύl’] < ούλοι – «все»
[а́l’] < άλλοι – «другие».
§ 38. По всей Мариупольщине [υ], по-видимому, произносится 

одинаково. В сартанском говоре [υ] под ударением более напря-
женное, чем в безударной позиции, где оно приблежается к закры-
тому [ο] особенно перед [r]: 

[όmorfυs] < όμορφος – «красивый».
§ 39. Урзуф-ялтинскому [υ] может соответствовать в димотике:
1) [u] [рυl’í] < πουλί – «птица, цыпленок»;
2) [і]: [s’υk] < σήκω – «встань»;
[l’ύk] < λύκος – «волк»; 
3) безударное [о]: [brόsυp] < πρόσωπο – «лицо».
Димотическое безударное ου в урзуф-ялтинском говоре сохра-

няется лучше в предударной позиции, а в сартанском говоре оно 
исчезает, 

ср.: [pυl’ί] (Урзуф) и [ρl’ί] (Сартана) – πουλί – «птица».
Переходы υ > нуль, о > ου и ι > ου свойственны и многим дру-

гим греческим диалектам17, но причины их могут быть различны-
ми. Например, в урзуф-ялтинском говоре переход ι > ου наблюда-
ется всегда после палатализованных согласных: [l’ύk, s’ύk] или по 
соседству с плавными [χυrsɔ ́m] < χρυσό μου. Возможно, что это яв-
ляется результатом затягивания артикуляции предыдущего звука.

В диалекте Демирташа такой переход наблюдается только в 
соседстве с плавными (χρουσάφι < χρυσάφι, ξουρίζω < ξυρίζω). А 
соответствие общегреческим υ, οι – [υ] на Эгине, в Мегарах, Афи-
нах и в Цаконском диалекте является, собственно, уже не фонети-
ческим изменением, а реликтом более древнего состояния языка:

τσ̌ουμούμαι < κοιμούμαι – «сплю», 
σ̌τσ̌ουλος < σκύλος – «собака».
§ 40. Устойчивый гласный [υ] лишен равноценных вариантов. 

Основной его вариант проявляется и в обособленном положении. 
Факультативный вариант [υ], проявляющийся в беглой речи, ха-
рактеризуется большей открытостью.

17 С. Danguitsis. Étude descriptive du dialecte de Démirdesi, стр. 37, 42; A. Thumb. 
Handbuch der neugriechschen Volkssprache, Aufl. 2, 1910, § 1.
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Судьба гласных в начале и в исходе слова

§ 41. Сильная редукция безударных гласных в рассматривае-
мом говоре, сближающая его с северо-греческими диалектами, не 
позволяет развиться в нем в полной мере последовательной схеме 
греческих κράσεις и εκθλίψεις. Число возможных встреч гласных 
на стыке слов уменьшается еще вследствие появления [j] перед 
начальными гласными переднего ряда.

Выпадение конечного гласного или слияние соседних глас-
ных наблюдается здесь только при встрече двух [а] и в некоторых 
очень употребительных застывших выражениях:

[tal’ipύs] < τά* (αλεπούς) – «лисы»,
[рɔ ́n’] < που είναι – «где?».
§ 42. Но вообще урзуф-ялтинский говор легко допускает зия-

ния между гласными заднего ряда и [а] как на стыке слов, так и в 
середине слова:

[jέna ál̃υγ] < ένα άλογο – «лошадь», 
[saát], ср. тур. saat – «час».
Приступ в новогреческом языке слабый и смычка в зиянии не 

развивается.
§ 43. В урзуф-ялтинском говоре очень часто встречается про-

тетический гласный [a]18:
[aχtέs] < χθές – «вчера», 
[ap’έrs’] < πέρυσι – «в прошлом году»,
[ajέbυr] < μπρος – «вперед», і
[ap’ís] < πίσω – «назад»,
[ajέc’] < έτσι – «так»,
[aγl̃ár’] < γλάρος – «чайка» и др.
Наблюдаются и случаи выпадения начального гласного19:
[pɔ ́psa] < απόψε – «сегодня вечером»,
[ftí] < αυτί – «ухо», 
[υγɔ ́] < αυγό – «яйцо».

18 A. Thumb. Handbuch der neugriechischen Volkssprache, § 3.
19 Ibidem.
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§ 44. В исходе слова можно встретить в безударной позиции 
только [а]:

[p’italύδa] < πεταλούδα – «бабочка»,
[kυras’έja] < κοράσιον – «барышня». 
Первоначальное [ε, і] в исходе слова можно установить по за-

менительной палатализации предшествующего согласного:
[p’ír’] < πήρε – «он взял»,
[m’εl’] < μέλι – «мёд». 
Конечное безударное [о] исчезает бесследно:
[álυγ] < άλογο – «лошадь»,
[pajέn] < παγαίνω – «иду»,
[jέχ] < έχω – «имею».
Конечное [χ] в безударной позиции вообще очень редко в гре-

ческом языке. Употребительны только πάνου = πάνω «на, наверху» 
и κάτου = κατω – «внизу, под».

§ 45. Развитие гласного звука между согласным (ἀνάπνυξις) в 
урзуф-ялтинском говоре особенно часто наблюдается по сосед-
ству с плавным:

[аl’έv’іr’] < αλεύρι – «мука»,
[katέf’il’] < κατώφλι – «порог»,
[matɔ ́fυl̃] < ματόφυλλο – «веко» (здесь промежуточное звено 

*matofl),
[f’il’υr’ίja] < φλωριά – «золото» (в димотике φλωριά собственно 

значит «флорины, деньги»).
В Урзуфе [υ] иногда появляется и при отсутствии плавных:
[vυγό] < αυγό – «яйцо». 
В Ялте в этом случае говорят: [vγό].

Явление редукции

§ 46. Как следует из характеристики гласных фонем, явления 
редукции гласных в рассматриваемом говоре не имеют значитель-
ных особенностей по сравнению с северо-греческими диалекта-
ми. Для этих диалектов характерно:
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1. Не только количественное, но и качественное изменение 
гласных в безударном положении. Это свойственно, как известно, 
и русскому языку.

2. Редукции в наибольшей степени подвержены гласные сред-
него подъема [ε] и [о]. Это тоже присуще и русскому языку.

3. Гласные среднего подъема при редукции сужаются вплоть 
до 1-й ступени высокого подъема20.

Схема 1

На приведенной схеме направление редукции указано стрелка-
ми. Например:

[n’irɔ ́] < νερό – «вода»,
[fυtíja] < φωτιά – «огонь». 
Для русского языка характерна иная схема редукции (указыва-

ем только основные направления):

Схема 2

Возможно, что это связано с разным качеством нейтрального 
гласного в этих языках.

4. Гласные высокого подъема редуцируются до нуля. Палата-
лизация предшествующего согласного при этом сохраняется.

В русском языке гласные высокого подъема испытывают в 
меньшей степени качественную и количественную редукцию.

20 A. Thumb. Handbuch der neugriechischen Volkssprache, § 2.
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§ 47. Для урзуф-ялтинского говора эти явления имеют истори-
ческое значение, поскольку свой вокализм он, вероятно, унаследо-
вал от одного из северогреческих диалектов.

При более детальном рассмотрении редукции в этом говоре 
выясняются особенности, выделяющие его среди приазовских  
говоров.

1. В противоположность сартанскому говору21 в селах Урзуфе 
и Ялте наиболее подвержен редукции заударный слог. Например, 
последовательно в глаголах: димотическому έχω – «имею» в Урзу-
фе соответствует [jέχ], а в Сартане [έχυ]. Зато в сартанском говоре 
сильнее всего редуцируется предударный слог. Например, грече-
ское πουλώ – «продаю» звучит в Урзуфе как [pυl̃ύ], а в Сартане  
как [pl̃ύ].

2. Отпадение конечного гласного [і] в сартанском говоре не 
оставляет заменительную палатализацию, как в урзуф-ялтинском 
говоре. Например:

[šɔ ́n] < χιόνι – «снег»,
[δɔ ́nd] < δόντι – «зуб», при урзуф-ялтинских [šɔ ́n’, δɔ ́d’].
Это связано с более слабой палатализацией в сартанском го-

воре.
3. Редукция в урзуф-ялтинском говоре выражена значительно 

последовательнее, чем, например, в сартанском.
Например, в сартанском говоре:
[δáχl̃υ] < δάχτυλο – «палец»,
[ál̃γυ] < άλογο – «лошадь», но [prόsυpυ] < πρόσωπο – «лицо».
В урзуф-ялтинском говоре эти слова имеют вид: [δáχtυl̃, ál̃υγ, 

brɔ ́sυp]
Аналогично, в Сартане:
[zdanós] < ζωντανός – «живой», но,
[pεr’istέr’] < περιστέρι – «голубь»
[piθirɔ ́s] < πεθερός – «свекор», «тесть», а в Урзуфе и Ялте – 

[zυdanόs], [p’il’istέr’], [p’iθ’irόs]. 
Эти явления могут оказаться и благоприобретенными в резуль-

тате обособленного развития говоров в этих селах.

21 Μ.В. Сергиевский. Мариупольские греческие говоры. – С. 538-539.
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Чередование гласных

§ 48. Вопрос о чередованиях гласных в изучаемом говоре, как 
исторических, так и комбинаторных, тесно связан с вопросом о 
редукции. Исторические чередования здесь возникли в результате 
редукции первоначальных гласных среднего подъема.

§ 49. Комбинаторные чередования обнаруживаются при смеще-
нии ударения в процессе словоизменения. Особенно заметны че-
редования гласных корня в глагольных формах при его спряжении. 

Чередуются
[ɔ/υ, ε/і, і/υ, ό/і, í/нуль, ύ/нуль].

Примеры
[ɔ /υ] 
 Аорист [rόtsa] – [rυtύ] – ρώτησα – ρωτώ – «спрашивать»;
 множественное число [άθrоp’] – [а́θrυps’] ά(ν)θρωποι – ά(ν)

θρωπος – «человек»;

[ε/і]
 [sυr’έν] – [sόr’ipsa] – σωρεύω – σώρεψα – «собирать, нагро-

мождать»;
 [p’έtaksa] – [p’itáγ] – (πετώ – «бросать, летать»);

[í]/нуль
 [θa pυl’ís] – [pύl̃sa] (от πουλώ – «продавать»); 
 [θaγap’ís] – [aγápsa] (от αγαπώ – «любить»);

[υ]/нуль
 [χnίzυ] – [χύnsa] – «хватать» (в Сартане), 
 [ћɔ ́nа] – [ћinɔ ́n] – κενώνω – «освобождать», «опорожнять», 
 [fћirón] – «пустеть» – [fћórma] – «пустота» (от ευκαίρωμα);

[і/υ]
 [fan’irɔ ́n] – «показывать» [fán’υrma] – «явление» (ср. 

φανερώνω, φανέρωμα),
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[υn’írata] «сны» – [ɔ ́n’υr] – «сон» (ср. ονείρατα – όνειρο) и ком-
бинация двух последних:

 [ό/і/υ]
 [ɔ ́fћυrs’] – [fћirɔ ́n] – [fћɔ ́rma].
В последнем случае, кроме редукции, играет роль и палатали-

зация согласных, поэтому чередование этого типа невозможно в 
сартанском говоре.

Все остальные типы чередования присущи, по-видимому, всем 
приазовским говорам. Ввиду относительной устойчивости пред-
ударного слога в урзуф-ялтинском говоре, чередования типа [υ]/ 
нуль при спряжении глаголов там не наблюдаются. Зато возможно 
чередование в заударных слогах [υ]/ нуль:

[f’έγυn] – «я убегаю» – [jέf’iγna] – «я убегал», ср.: φεύγω – 
έφυγα.

Ассимиляция и диссимиляция гласных

§ 50. Эти явления слабо выражены вообще в новогреческом 
языке (если не говорить о стыке слов). Такие особенности, как 
гармония гласных, никогда не были заметны в греческом языке. 
А в приазовских говорах при резком сокращении числа гласных 
в слове говорить об ассимиляции или диссимиляции тем более 
трудно.

Можно привести только один пример вероятной ассимиляции 
в урзуф-ялтинском говоре: [arfaní] < ορφάνη – «сирота», ср. диа-
лектн. αρφανός.

Дифтонги

§ 51. Вопрос о существовании собственно дифтонгов в ново-
греческом языке остается еще открытым. То, что обычно относят 
к дифтонгам, т. е. сочетания αι, ει, οι или [aj], [εj] или [ε] – в сло-
вах τσάι, λεïμόνι, ρολόι, может в действительности оказаться соче-
таниями гласного с согласным [j] типа русских «ай», «ой», «эй». 
Одному из критериев принадлежности данного звукосочетания к 
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категории дифтонгов – (нерасчленяемости на слоги при словоиз-
менении) – новогреческие «αη», «εη» и др. не удовлетворяют.

Напр.: τσάι – τσαϊέρα [caj– ca-jε-ra] («чай, чайник»). Сочетания 
этого типа в 3-м лице ед. числа глаголов появляются как результат 
закономерного чередования согласных [γ/j]: έλεγα – έλεγε – λέει 
[ε-lε-γа– ε-lε-jε – lej] (λέ(γ)ω – «говорить») и др. Можно привести 
аналогичные примеры в русском языке: «мой – моем» [moj – mɔ ́ 
-jem].

§ 52. Утверждение Μ.В. Сергиевского22 о наличии дифтонгов 
в сартанском говоре на этом же основании не представляется нам 
убедительным. Например, в его записях:

[stύδ] – [stύδa] – «кость, кости» от др. греч. οστούν > *στούδι. 
[stύδa] образовалось из [[stύδja] (тождественная форма суще-

ствует в урзуф-ялтинском говоре) путем перестановки [j].
Однако есть указания23 на наличие дифтонгов в сартанском 

говоре в одном случае [рέn] – «ходил» (урзуф-ялтинское [p’íjin’] 
чрезвычайно редко употребляемое).

§ 53. Относительно урзуф-ялтинского говора можно утверж-
дать с полной определенностью, что дифтонги ему не свойствен-
ны. Во всех сомнительных (типа sόj или sɔ ́ – «родственники») 
случаях здесь звучит энергичный шумный [j].

Можно привести примеры и расчленения на слоги при слово-
изменении:

[fáj – fa-jí] – «ешь – пища»,
[rυméjs – rυ-m’é-jik] – «грек – греческий».
§ 54. Таблица гласных данного говора

Ряд Передний Смешанный Задний

Подъем
Высокий і – ι υ
Средний ε ɔ
Низкий ←а→

22 М.В. Сергиевский. Мариупольские греческие говоры. – С. 538.
23 Дипломная работа М.А. Серкутиной, Архив КГУ, 1954 г.
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В таблице не приведены факультативные варианты фонем, а 
равноправные даются только для [і]. В дальнейшем по техниче-
ским соображениям и руководствуясь тем, что открытость звука 
для гласных не имеет смыслоразличительного значения, мы бу-
дем обозначать гласные обычными буквами латинского алфавита 
«е, о, u». 

Система гласных в целом

§ 55. Охарактеризовав фонемы и их поведение в урзуф-ялтин-
ском говоре, мы можем сделать некоторые общие замечания от-
носительно системы гласных фонем в целом.

1. Акустически урзуф-ялтинские фонемы очень близки к соот-
ветствующим русским фонемам.

2. Приведенная таблица показывает, что урзуф-ялтинский го-
вор не богат гласными фонемами.

3. Система гласных оказалась относительно устойчивой. Она 
в основном совпадает с общегреческой. Несмотря на длительное 
влияние татарского и затем русского языков, урзуф-ялтинский го-
вор не усвоил, например, фонему [ы].

4. Можно установить ряд соответствий гласных фонем урзуф-
ялтинского говора и новогреческой нормы:

Димотика Урз.-ялт. говор Примеры
[а] [а] μάνα – mána,

[ε]

[е]
[і]
[о]
нуль

μέρα – mέra; (γ)αίμα – jέma,
μεγάλα – m’iγаĺа,
λέγουν – l’óγun,
πέντε – p’έd,

[i]

[i]
[u]
[а]
нуль

παιδί – р’іδí
είκοσι – jύkυs’,
γλυκύς – γal’ћís,
ξύρισα – kšύrsa,
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[o]

[о]
[u]
[a]
[ε]

στόμα – stόma,
φωνάζει– fυnáz’,
ορφανός – arfaní,
κατώφλι – katέf’il’,

[u] [u]
нуль

αλεπού – al’ipú,
άκουσα, ήκουσα – jύksa.

5. Из этой таблицы видно, что гласные легко переходят из пе-
реднего ряда в задний на той же ступени подъема. Такие переходы 
часто совершаются в новогреческом языке24 и представлены по-
следовательно в следующей схеме:

  i    → υ
   ε  →o
    a
Обратные переходы не наблюдаются. Формы типа [katέf’il’] 

при димотическом κατώφλι, вероятно, образованы по аналогии с 
[katέv’inа]–«я спускался» (κατεβαίνω, κατέβαινα).

6. Как известно, гласные в большинстве языков характеризу-
ются четырьмя звукоразличительными признаками: рядом, подъ-
емом, огубленностью и количественной устойчивостью.

Подобно многим языкам с небогатой системой гласных, ур-
зуф-ялтинский говор требует для определения каждой гласной 
не одного какого-нибудь признака, а совокупности признаков, т. 
е. гласные здесь противополагаются друг другу сразу по несколь-
ким признакам. Например, гласные переднего ряда не огублены, 
а гласные заднего ряда – губные. Низкому подъему свойственна 
наибольшая устойчивость, а среднему – наименьшая. Гласные 
среднего подъема существуют только под ударением.

Огубленность и количественная устойчивость являются вто-
ростепенными для рассматриваемого говора. Здесь не существу-
ют пары гласных, которые различались бы только огубленностью 
(как, например, во французском или в немецком языке). Огубление  

24 A. Thumb. Handbuch der neugriechschen Volkssprache, Auflage 2, Strassburg, 
1910, § 1 (γιοφύρι < γέφυρα, ξουλεύω < ζηλεύω).
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не очень энергично. Признак количественной устойчивости начи-
нает играть большую роль в неударном положении в беглой речи, 
когда стираются различия ряда и подъема.

7. В зиянии между гласными, один из которых относится к 
переднему ряду (т. е. [е] или [і]), появляется звонкий щелевой [j]. 
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Наиболее последовательно в Приазовье это явление выражено в 
урзуф-ялтинском говоре. Например:

[m’il’έja] – μηλιά (др. μηλέα) – «яблоня».
8. Возможно, что это явление привело к возникновению про-

тетического [j] в словах, начинавшихся с гласной переднего ряда:
[jέrkυm] < έρχομαι – «прихожу»,
[jíχa] < είχα– «я имел (а)».
Объяснить начальный [j] урзуф-ялтинского говора одним толь-

ко влиянием русского языка трудно, так как в русском языке на-
чальное; [і] йотировано далеко не всегда.

9. Перед гласными переднего ряда палатализуются все соглас-
ные, кроме [d, t]. Устойчивость [t] и [d] в отношении палатали-
зации в данном говоре объясняется одноорганностью их образо-
вания с [е] и [і]. Сильнее всего палатализуются заднеязычные и 
губные, потому что в их образовании принимают участие органы, 
наиболее удаленные от передней части языка.

10. Для урзуф-ялтинского говора характерна сильная каче-
ственная редукция гласных среднего подъема, приводящая к их 
сужению.

Количественная редукция проявляется в заударном слоге го-
раздо значительнее, чем в предударном.

11. В общих чертах система гласных урзуф-ялтинского говора 
не слишком отличается от системы гласных в северо-греческих 
диалектах.



РОЗДІЛ II

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО. 
ФОЛЬКЛОРИСТИКА 



Антична література  
і Т.Г. Шевченко1

Антична література дала світові засновників майже всіх лі-
тературних жанрів, що й тепер є в ужитку народів: епічної по-
езії (Гомер), ліричної поезії (Алкей, Сапфо), драматургії (Есхіл, 
Аристофан) тощо. Ставлення до античної літератури залежало від 
різних як літературних, так і суспільно-політичних факторів, але 
дедалі більше в ній бачили вчителя, часом – недосяжний взірець 
для наслідування. На початок ХІХ ст. прогресивна інтелігенція під 
впливом французької революції кінця XVIII ст. підносила анти-
чність і, зокрема, літературу, беручи до свого арсеналу республі-
канські, демократичні ідеї Стародавніх Греції та Риму. Античність 
стала об’єктом серйозних історико-філологічних досліджень, по-
жвавилося вивчення античної культури та класичних мов, збіль-
шилася кількість перекладів творів античних авторів, художники 
шукали теми в античній міфології та історії.

Початкові відомості про античність поет здобув, живучи у 
В.Ширяєва, коли читав переклади – популярні книжки про Старо-
давню Грецію. Навчання в Академії мистецтв сприяло ширшому 
ознайомленню письменника з античною культурою й історією. В 
повісті «Художник» устами одного з героїв він казав: «я совер-
шенно понял, как необходимо изучение антиков и вообще жизни 
и искусства древних греков».

1 Уперше опубліковано в: Шевченківський словник: у 2-х т. – К.: Головна 
редакція Української Радянської Енциклопедії, 1976. – Т.1. А-Мол. – С.40.
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Спадщина поета свідчить про його широку обізнаність з ан-
тичним світом. У своїх творах він згадував політичних діячів  
(Августа, Нерона), філософів (Сократа, Геракліта), поетів (Гоме-
ра, Вергілія, Горація, Овідія), порівнював волелюбних кріпаків з 
богами та героями давньогрецького та римського пантеонів. Най-
більше українського поета цікавили ті персонажі античної міфоло-
гії, які відповідали його революційно-демократичним настроям. У 
поемі «Кавказ» він створив образ Прометея, втіливши непохитну 
силу народів, що борються за своє визволення. З античних пись-
менників, як зазначають дослідники, найближчими йому були Го-
мер, Есхіл і Овідій.

Шевченкові імпонували народність, епічна широта і щирість 
Гомера; в своїх літературних творах український поет часто зга-
дував персонажів «Іліади», з якою він був добре обізнаний (у ро-
сійському перекладі М.Гнєдича). До сюжетів Гомерових поем вда-
вався в малярських творах. Овідія вважав за «наисовершеннейшее 
создание» (лист до М.Осипова 20.V. 1856), любив його твори, осо-
бливо розповідь про Телемона і Бавкіду з «Метаморфоз». Сюжети з 
«Метаморфоз» використовував у літературних і малярських творах.

На засланні не раз згадував про сумну долю Овідія в листах до 
друзів, порівнював її з своєю. Шевченко користувався антични-
ми порівняннями. Метафоричне вживання імен античних богів і 
героїв значно збагачувало емоційно-забарвлену лексику поета. На 
сюжети античної міфології Шевченко створив малюнки «Нарцис», 
«Нарцис та німфа Ехо», «Телемак на острові Каліпсо» та інші).

Літ.: Білецький О.І. Шевченко і західноєвропейські літера-
тури. В кн.: Білецький О. Зібрання праць, т.2. К., 1965; Савченко 
С.В. Шевченко і світова література. «Радянська література», 1939, 
№ 7; Білик М.Й. Античні мотиви у творчості Т.Г.Шевченка. В кн.: 
Тези доповідей наукової сесії Львівського університету, присвяче-
ної 100-річчю з дня смерті Шевченка. Львів, 1961; Яніш В.Б. Ан-
тичний світ у творчості Т.Г.Шевченка. В кн.: Тези доповідей рес-
публіканської міжвузівської наукової сесії, присвяченої 150-річчю 
з дня народження Т.Г.Шевченка, К., 1964.



Античные элементы  
в Апокалипсисе1

Жанр «Откровения» на рубеже эллинистической и христиан-
ской эпох имел несколько представителей и явился результатом 
развития ветхозаветных пророчеств в эллинизированной среде. 
Наибольшую связь с античной традицией обнаруживает «Па-
стырь», где влияние эллинистической ораторской прозы особенно 
наглядно. Апокалипсис (=А.) от Иоанна, последняя в ряду кано-
нических книг Нового Завета и одна из немногих, у которых дати-
ровка и место создания достаточно бесспорны, по праву считает-
ся одним из самых «иудейских» памятников раннехристианской 
литературы. Об этом говорит и образная система, и магия чисел, 
и лексика. Исследователи находят, что многие «темные» места 
текста получают естественное объяснение, если подставить вме-
сто греческого слова его арамейский прототип. На первый взгляд 
только греческий язык (возможно, вторичный) вводит А. в про-
странство позднеэллинистической прозы. Композиция А. застав-
ляет нас вспомнить Авесту (22 главы А. – 22 фрагарды Авесты). 
Число 22 в данном случае определяется числом букв арамейского 
алфавита и подчеркивает завершенность А. Как 22 буквы исчер-
пывают арамейский алфавит, так 22 главы А. призваны исчерпать 
события человеческой истории. От других произведений жанра 

1 Уперше опубліковано в: Симпозиум «Античная балканистика». Этногенез 
народов Балкан и Северного Причерноморья. Лингвистика, история, археоло-
гия. 2-4 декабря 1980 г. Предварительные материалы. Тезисы докладов. – Москва, 
1980. – С.65-66.
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откровения А. Иоанна отличается наличием диалогов и хора. В 
диалогах участвуют Бог, Иоанн (= Человек) и иногда Ангел. Хоры 
представлены 144.000 «чистых» и таким же числом «нечистых», 
священными животными, старцами и стихиями. Диалоги и хоры 
почти теряются на фоне грандиозных фантасмагорических ви-
дений, но они несомненно наличествуют и выполняют немалую 
роль в развитии действия.

Итак, для описания композиции А. Иоанна приходится ввести 
термины греческой трагедии. И дело, видимо, не только в тер-
минах, если при сопоставлении с композиционной стороны А. и 
Царя Эдипа в этих произведениях оказывается то же самое число 
эписодиев и стасимов. Известная параллель между этими произ-
ведениями существует и в плане содержания. Софокл разрешает 
конфликт между Человеком и Роком, проводя Эдипа через тягчай-
шие физические и нравственные испытания к гармонии с миром. 
В конечном итоге его трагедия сводится к гимну Человеку, его До-
стоинству, которое обеспечивает Человеку нравственную победу 
над Роком. Иоанн представляет конфликт между Человечеством и 
Богом, который проводит Человечество через тягчайшие физиче-
ские и нравственные испытания к великой всемирной гармонии. 
В конечном счете А. сводится к гимну творцу Человечества и его 
трагедии. Иоанн, разумеется, не полемизировал сознательно с Со-
фоклом. План софокловской трагедии и ее композиция могли быть 
усвоены и воспроизведены им подсознательно. Ведь все малоази-
атское побережье к его времени было давно эллинизировано, и 
театр был неотъемлемым элементом культурного обихода эллини-
стического города. Композиционная общность А. и софокловской 
трагедии вряд ли может быть случайной.



Антоніс Самаракіс  
та його герой1

У себе на батьківщині Антоніс Самаракіс без перебільшення 
найулюбленіший із сучасних грецьких майстрів пера. Навіть що-
річні перевидання його «Прорахунку» не можуть задовольнити 
сповна читацького попиту на цей твір. Про популярність пись-
менника у світі свідчать переклади його доробку чи не всіма єв-
ропейськими мовами; до цього можна додати, що той-таки «Про-
рахунок» здобув у Франції першу премію 1970 р. в жанрі детек-
тиву, був екранізований у Франції і відзначений першою премією 
у Каннах; за цим твором у НДР, Угорщині, Англії і Японії знято 
телефільми. Яким же шляхом ішов Самаракіс до такого літератур-
ного успіху і що приваблює у його творах греків і не греків?

Антоніс Самаракіс народився в Афінах 16 серпня 1919 р. в 
сім’ї дрібного службовця. В гімназії вступив до прогресивної не-
легальної організації молоді «Суспільна солідарність». Закінчив-
ши школу в 1935 р., юнак знайшов роботу в міністерстві праці, 
але покинув її на знак протесту після приходу до влади фашист-
ського уряду Метаксаса. Згодом вступив на юридичний факультет 
Афінського університету. Юнака вабило служіння ідеалу справед-
ливості. Проте друга світова війна, що зачепила Грецію восени  
1940 р., гітлерівська навала, окупація перервали університет-
ські студії майбутнього прозаїка. Самаракіс став бійцем підпіль- 
 

1 Уперше опубліковано в: Антоніс Самаракіс. Сигнал небезпеки. – К.: Мо-
лодь, 1983. – С.184-190.
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ної групи руху Опору. Фашисти вистежили його, заарештували,  
засудили до смерті, та юнакові пощастило втекти. До визволення 
Греції від гітлерівських загарбників у 1944 р. Самаракіс був під-
пільником.

Після війни він закінчив університет і влаштувався на роботу в 
Міжнародну організацію праці. Це дало йому змогу багато подо-
рожувати, але на його творчості не позначилася екзотика далеких 
країв. Творчий об’єктив письменника незмінно сфокусований на 
Греції, на її невідкладних проблемах.

Написав Самаракіс небагато, але кожне його оповідання (він 
працює здебільшого в малому жанрі) ставало літературною поді-
єю. Це пояснюється як тематикою, так і формою його творів. З 
початку літературної діяльності в центрі уваги письменника пере-
буває «маленька людина», переважно – дрібний міський службо-
вець. «Маленька людина» з’явилася в грецькій прозі ще в XIX ст. 
у творчості Вікеласа, Пападіамандіса, Каркавіцаса та інших про-
заїків. Тут не обійшлося без впливу російської класики (Пушкін, 
Гоголь). Діккенсів клерк ніколи не припадав так до грецької душі, 
як Гоголів Башмачкін. Щемливе співчуття до маленької людини, 
гнівний протест проти кривд, яких завдають їй «сильні світу цьо-
го», теж взято від російської класики, так що інше ставлення до 
цієї теми в Греції уже й не мислилося. Нове у підході Самаракіса 
в цьому плані – це вміння з гумором викрити абсурдність, безглуз-
дя нелюдського світу «сильних», що гноблять «маленьку людину». 
Зрештою це також гоголівська риса, притаманна російському пись-
менству. Але до Самаракіса вона лишалася осторонь грецької прози.

Ось маленьке оповідання Самаракіса «Потрібна надія» з одно-
йменної першої збірки (1954 р.) Його горой, сидячи в кав’ярні, за-
глиблюється в газету й раптом на нього звалюється страшний світ, 
де падають бомби в Південно-Східній Азії, страшна посуха прирі-
кає на смерть усе живе в Центральній Африці й водночас... «чару-
ють вишуканими туалетами елегантні панії на вечірці в пана X», 
де рябіє в очах від «маленьких оголошень» на зразок: «Потрібна 
друкарська машинка». Герой Самаракіса не витримує і пише до 
газети й своє оголошення: «Потрібна надія». Парадоксальність 
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оголошення підкреслює безглуздя грецької буденної метушні на 
тлі загрози нової світової війни.

Вимога надії ще гостріше відчутна в другому творі Самара-
кіса «Сигнал небезпеки» (1959). Ще абсурднішою видається тут 
дріб’язкова метушня в дрібнобуржуазному містечку Фарсалах на 
тлі війни, голоду та безробіття. І ось невідомий розбиває вітрину 
кав’ярні. За кілька днів розбито вікно фешенебельного клубу. Від-
бувся напад на відомого в місті лікаря. Знайдено юнака з ножем 
у серці... Місто стривожилося. Поліція марно розшукує Драку-
лу. Газетярі роздмухують сенсацію. І нікому не спадає на думку, 
що лікар сам імітував напад на себе, що юнак – його найкращий 
приятель – сам заподіяв собі смерть. Обидва не витримали контр-
асту між байдужим буденним життям і галасливою «інформаці-
єю». Автор викриває мерзенну природу всіх засобів буржуазної 
масової інформації, де радіо в рубриці «Останніх вістей» топить 
обивателя в брудних хвилях антирадянської істерії. Водночас із 
повісті випливає, що гонитва за сенсаціями, намагання будь-що 
знайти привід для галасу – це не лише комерційний трюк для 
збільшення накладу газети, а передусім свідомо контрольоване 
урядом одурманювання маленької людини, залякування її, щоб 
певніше тримати в руках. Але часом викликаний пресою психоз 
призводить до несподіваних наслідків: мало не збожеволіла літня 
домогосподарка пані Карадіма, вкоротив собі віку обдарований 
юнак Дімакопулос. Дракула, що кидав каміння в сонне болото 
Фарсалів, тобто лікар Д. Васіліадіс, спершу діяв імпульсивно, та 
зрештою усвідомив: «Люди не мають права на спокій. Поки вони 
не заспокоїлися, живе надія. Хай живе Святий Неспокій, відпо-
відальність кожної людини за те, що робиться па світі!» Та лікар 
не може ні в кого знайти відповіді на болюче питання: «Що роби-
ти?» – і зважується ще на один імпульсивний, абсурдний вчинок: 
смикає на ходу стоп-кран швидкого поїзда. «Стоп-кран» і «сигнал 
небезпеки» по-грецькому називаються однаково: «сіма кіндіну». 
Маленька людина намагається будь-що припинити байдуже існу-
вання «ситого» світу, змусити людей замислитися над життям. Не-
терпимість Самаракіса до ситої байдужості нагадує українському 
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читачеві таку ж позицію М. Коцюбинського в оповіданнях «В до-
розі», «Intermezzo».

Тема напружених пошуків виходу з безвиході буржуазного 
світу знаходить дальший розвиток у наступній збірці оповідань 
«Я відмовляюся» (1961). Тут ми можемо зазирнути в минуле «ма-
ленької людини», котрій як повітря, як хліб, потрібна надія. Це 
покоління самого автора, що пройшло війну, що навчилося висо-
кої відповідальності за друзів, за свою країну, за весь світ. Для 
багатьох бійців Опору війна закінчилася монархо-фашистськими 
концтаборами. Вони вийшли звідти окраденими і в громадських 
прагненнях, і в особистому житті. Героя оповідання «Така собі 
подія» ми бачимо в крамниці іграшок напередодні Нового року. 
Продавщиці він пояснює, що в нього п’ятеро дітей і кожній дитині 
щось треба покласти під ялинку. Вибирає іграшки, дорогою купує 
квіти дружині. І лише коли приходить додому, ми здогадуємся, що 
ні дітей, ні дружини в нього немає. Грецький читач розуміє причи-
ну його самотності. З-за рядків оповідання він бачить молодість, 
змарновану війною та окупацією, а може, ще й концтаборами.

Оповідання «Я відмовляюся» прямо причетне до повоєнних 
років. Колишній учасник руху Опору, якого було заочно засудже-
но до страти, товариші якого полягли в боротьбі з фашизмом, від-
чуває відповідальність за здійснення їхніх мрій «про свободу, про 
мир, про хліб». Проте в повоєнній Греції він утратив надії, душев-
ну рівновагу і прийшов на берег річки, де минули його дитячі та 
партизанські роки. Тепер він прийшов сюди, щоб накласти на себе 
руки. Але, заходячи в воду, він побачив юнака, що впав з аварійно-
го мосту в ту саму річку. І ось самогубець, забувши про себе, ро-
бить усе, щоб порятувати незнайомого. Герой оповідання раптово 
усвідомлює, що поки він може бути корисним бодай одній людині, 
він має надію, має життєву мету. І мусить продовжити давню бо-
ротьбу, «щоб оновити цей світ, щоб люди дістали зрештою свобо-
ду, мир, хліб». Врешті-решт він іде геть від річки, написавши на 
стіні якогось складу гасло Опору: «Я відмовляюся!»

Це оповідання дає відповідь лікареві з повісті «Сигнал небез-
пеки». Мало усвідомити абсурдність світу «ситих», мало відмови-
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ти йому в покорі, треба ще «бути корисним бодай одній людині».
В наступній книжці «Прорахунок» (1965) – центральному сво-

єму творі – Самаракіс показує, що може спіткати Грецію, коли 
«Святий Неспокій» не врятує її від фашистського режиму. Повість 
написано за два роки до путчу «чорних полковників», коли в Гре-
ції точилася гостра, але нерівна політична боротьба, яку компартія 
вела з підпілля. Як бачимо, життя підтвердило творчу далекогляд-
ність Самаракіса. Для боротьби проти демократичних сил таємна 
поліція у повісті використовує найновіші досягнення психології 
та техніки. А проте «Прорахунок» наснажений оптимізмом. Хоч 
герої гинуть, людяність тріумфує. У витончено жорстоких схемах 
та планах таємної поліції є прорахунок. Вона не враховує людя-
ності, солідарності, що змушує рятувати іншу людину ціною 
власного життя. Боротьба в повоєнній Греції за оновлення світу, 
необхідність якої усвідомив ветеран з оповідання «Я відмовляю-
ся», тут, у повісті «Прорахунок», набуває організованої форми. 
Проста маленька людина, що бере в ній участь, здатна протидіяти 
фашистському режимові, розгадати налаштовані на неї пастки і 
навіть сприяти духовному переродженню «слуги режиму».

Перестороги, що звучить у «Прорахунку», не врахувала хун-
та «чорних полковників», їм не допомогли «наукові» розрахун-
ки та плани репресій, бо вони не брали до уваги людяності. 
Коли повстали студенти політехнічного інституту в Афінах, вся 
Греція пішла голіруч проти танків на захист своїх дітей. Пова-
лення грецької хунти підтвердило точність художнього перед-
бачення Самаракіса.

Наступний твір Самаракіса, збірник оповідань «Паспорт» 
(1973), з’явився напередодні повалення хунти як ствердження 
автором присяги боротися проти фашизму, виголошеної в опові-
данні «Я відмовляюся». Тут Самаракіс дотепно, гостро викриває 
протиприродність, абсурдність грецької дійсності часів «чорних 
полковників». Дрібний службовець, помічник бухгалтера з опові-
дання «Паспорт» вирішив у відпустку вирушити в туристську по-
дорож за кордон. Придбав квиток на літак, подав заяву про закор-
донний паспорт. Але йому відмовлено. Після гротескної тяганини 
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в Канцелярії Управління Дезінфекції Емоцій Громадян (скорочено  
УДЕГ), що занадто прозоро нагадує процедуру в міністерстві 
закордонних справ грецької хунти і водночас «Процес» Франца 
Кафки, куратор УДЕГ ставить перед героєм начебто дріб’язкову 
вимогу. Йому обіцяно дозвіл на поїздку, закордонний паспорт, 
якщо він виступить по телебаченню з віршем, що вславлює ре-
жим. Вірш має славити також футбольну команду, суперницю тієї, 
за яку він уболіває з дитинства. Героєві сильно задурманено го-
лову, він на все згодний, омріяна поїздка спокушає його. Він вті-
шає себе міркуванням, що «безглуздо виступати проти режиму». 
Проте останньої миті, виходячи в ефір, герой не витримав і по-
шматував вірша. Він зрозумів, наскільки протиприродно вимага-
ти від людини зречення таких невинних маленьких уподобань, як 
симпатії до футбольної команди тощо. Він не встиг, власне, нічого 
сказати, але його прозріння врятувало в ньому людину. Самаракіс 
використав тут автобіографічні моменти. Адже хунта відмовила 
письменникові в дозволі поїхати за кордон для одержання між-
народної літературної премії. Ненависний фашистський світ на-
буває у Самаракіса рис механічного, бездушного суспільства ро-
ботів, якому протистоїть Людина-герой. Фізична загибель людини 
скрізь знаменує її моральну перемогу над роботами. Самаракіс 
доводить, що фашистський режим не всесильний. Йому непід-
владне не лише живе людське серце, а й лялька-робот, що може за 
певних умов стати людиною. Ідейний висновок із творчості Сама-
ракіса: фашизм приречений.

Коли розглядаєш творчість Самаракіса в цілому, часом здаєть-
ся, що скрізь діє той самий персонаж, біографічно близький до 
автора. Протягом перших десяти творчих років (1954 – 1965) він 
проходить шлях духовного змужніння від імпульсивної протидії 
в гротескний спосіб до свідомої боротьби за оновлення світу в 
лавах прогресивної нелегальної організації. В збірці «Паспорт» 
Самаракіс начебто повертається до попереднього періоду з життя 
свого героя, коли той ще не знайшов способу організованої бо-
ротьби, а жив собі тихо й непомітно, поки його не розбудила одна 
з безглуздих акцій фашистського режиму.
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Від збірки до збірки автор намагається дедалі більше узагаль-
нювати свої сюжети. Вони поступово втрачають власні імена – ге-
ографічні назви та прізвища людей. В повісті «Сигнал небезпеки» 
дія відбувається ще в Фарсалах або в Афінах, ми знаємо імена ді-
йових осіб: лікар Васіліадіс, його приятель-двійник Дімакопулос 
тощо. А в «Прорахунку» діють «Слідчий», «Менеджер», «Люди-
на з кав’ярні «Спорт»; у «Паспорті» –- «Помічник бухгалтера» та 
«Людина-гумка». Але ця «анонімність» не позбавляє твори Сама-
ракіса виразно грецького характеру.

Жанрово «Прорахунок» побудований як політичний детектив, 
але кульмінаційний момент у повісті – не встановлення причет-
ності «Людини з кав’ярні «Спорт» до нелегальної антифашист-
ської організації (про це читач знає з перших сторінок), а визріван-
ня Людини в роботі-слідчому. Взагалі пафос Самаракіса в услав-
ленні Людини, в пошуках її серед, як здається, найневдячнішо- 
го матеріалу.

Про творчу манеру грецького прозаїка написано немало. Час-
то говорять про його надзвичайну кінематографічність. Читаючи 
Самаракіса, наче бачиш фільм, побудований за всіма законами 
сучасного гостросюжетного сценарію з кадрами, де критики від-
чувають макабричну майстерність Хічкока. Звичайно, твори Са-
маракіса не могли б з’явитися раніше від «епохи Чарлі Чапліна» 
з його кіноборотьбою в ім’я «маленької людини». Західні крити-
ки схильні бачити в творчості Самаракіса впливи парадоксалізму 
Франца Кафки і журналістської актуальності Ернеста Хемінгуея, 
навіть його манери письма з короткими репліками внутрішнього 
монологу. Ми могли б додати, що в його прозі не менш відчутний 
гоголів «сміх крізь сльози», гуманізм усієї російської літератури, 
зокрема Чехова, на якого Самаракіс спирається, якого щедро ци-
тує в «Прорахунку». Самаракіс не знає Коцюбинського, але укра-
їнський читач знайде в манері письма грецького прозаїка багато 
спільного з «Іntermezzo».

Найголовніше у Самаракіса – це дуже грецьке невідступне 
почуття відповідальності за все, що діється в Греції і в усьому 
світі. Скерованість Самаракіса на людину змушує нас згадати  
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Софокла з його «гімном людині». А втім, на відміну від своїх ан-
тичних попередників, Самаракіс виводить своїми персонажами не 
уславлених героїв, не міфічні істоти, а звичайну маленьку людину 
і показує її в ту кризову мить, коли вона виростає в героя. Сама-
ракіс і манерою письма нагадує більше драматургів, ніж новеліс-
тів. Драматургічність його особливо наочна в «Прорахунку», де 
персонажі відверто грають ролі: слідчий – людини з почуттями, 
а заарештований – сумирного ягнятка. Самаракіс відмовляється 
від надміру описів, що їх грецька проза була успадкувала від ан-
тичної риторики. Весь його текст – це, власне, система діалогів і 
внутрішніх монологів дійових осіб. Авторські зауваження не ви-
ходять здебільшого за межі театральних ремарок.

А. Самаракіс не є членом грецької компартії, але кожної визна-
чальної миті в історії Греції він виступає на боці комуністів. Так, 
за часів окупації він брав участь у комуністичному русі Опору, на 
останніх парламентських виборах голосував за комуністів. У 1965 р.  
в інтерв’ю кореспондентам іноземних газет і грецькій пресі 
письменник вимагав легалізації компартії та амністії політичних 
в’язнів; за часів хунти 1967 – 1974 рр. зазнавав утисків і боровся 
проти фашистського уряду разом із комуністами; нарешті, 1978 року 
надіслав привітання X з’їздові Компартії Греції. Тепер разом із кому-
ністами Самаракіс продовжує боротьбу за «хліб, мир, свободу».



Бешсалхим 
(из фольклора греков Приазовья)1

Вступление

Греческие сказки Приазовья долгое время оставались для фи-
лологов заколдованной сокровищницей, ключ к которой был уте-
рян. Насколько мне известно, они никогда еще не публиковались.

Уже несколько лет кафедра общего языкознания и классиче-
ской филологии КГУ собирает диалектологическо-фольклорный 
материал в Приазовье. Эта работа отчасти отражена в универси-
тетских изданиях, но фольклор пока еще не вышел из рукописного 
состояния.

Записанные нами сказки очень неоднородны по стилю, тема-
тике, происхождению и художественной ценности. Прежде всего, 
бросается в глаза разница между Урзуфом и Ялтой, с одной сторо-
ны, и прочими греческими селами Приазовья, с другой. Язык, сю-
жеты, зачины, концовки – все здесь несходно. По-видимому, это 
объясняется тем, что и говор, и фольклор в Урзуфе и Ялте испы-
тали меньше влияния тюркских элементов, чем в соседних селах. 
Характерны в этом отношении зачины. В Приморске (Сартане), 
Куйбышеве, Кременевке и Зажиточном распространен зачин на 
татарском языке: (бир замáн да вар іди́, бир замáн да йох іди́) – 
«было или не было», в то время как в Урзуфе и Ялте мы находим  
 

1 Уперше опубліковано в: Вісник Київського університету. Серія філології та 
журналістики. – К., 1960. – № 3. – Вип.1. – С.123-128.
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оригинальный зачин, несколько напоминающий греческий фоль-
клор Западной Фракии.

Среди сказок Урзуфа (Приморского) привлекает внимание 
остроумная сказка «Бешсалхим». Она записана 23 августа 1953 
г. у колхозницы Е. Л. Шагановой, одной из лучших сказительниц 
села. Это небольшое произведение отражает почти все особенно-
сти стиля приазовских сказок – с типичным зачином и концовкой, 
в которой слушатели и их соседи становятся участниками сказ-
ки. В отличие от других сказок Урзуфа и Ялты, география здесь 
абстрактна (ср., напр., сказку «Верная жена», где Харьков играет 
роль тридевятого царства, а герой ищет свою невесту в Первомай-
ске и Буденновке).

Ми приводим текст сказки в украинской транскрипции с до-
бавлением двух знаков [δ, θ] греческого и одного знака [g] латин-
ского алфавита.

Текст

Мі та замáня м та тірýс, о́ди цавýріван мі та лагýс, éспірнан мі 
т аліпýс, éзінь éнась їрόдс, ї́ліган тун Бешсалхи́мс. δе ї́ш кані́на па, 
монь аплόгт éзінь. Ї́ш éна мілáрь, мі т афтό т міла́рь пуріфскáтун.

5. Е́на тірό хáнандинь міх мілáрь т алéврата. Уот афтόс ї́ріпсь на 
каць на філáксь. Ні́хта каθьт філáгінь, дранá: дреш ерт е́на аліпý, 
травá, шчи́зьт та сакýля. Бешсалхи́мс хтипсь пьять ах рáδь:

– Агá, пья́ка с ! тόра θа с скутόс! 
10. – Ста, на мі м  скутόньс, лей т аліпý. Го арвуня́з з васілéї ти 

gорь.
Бешсалхи́мс лей:
– Маш хáста? Го ї́нум їрόдс, хоз δόдя, васілéйс δе θа т кань хáз.
15. – Сі пéла м мéна, го áвірь враδі́ éркум, пáгум арвуня́зум с. 
Пельс т, δьявь т аліпý. Ксімéріпсь, кань хасавéт Бешсалхи́мс.
– Вот ахмáхс! Пéлса т, δьявь плáнсі м аліпý. 
Аéц ти́га ї́лій, дранá – дреш ерт т аліпý.
– Нý, ти кáнсь? А́ди ніфтт чáлька, θа паéнум.
20. – Го фувýм, лей Бешсалхи́мс, васілéйс θа мась скутόсь.
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– На мі фувáсь, лей т аліпý, го θа та кан ýла па. Монь сі, όди θа 
валун трапéзь, на мі трόйсь, на мі т δун, пус δéнашсь δόдя, а гό θа 
фаг пін, θа сюкθý на хурéпс, θа сіс т рáδі м, θа звіс т тірі́ тун, а сі 
тόть фай калá хόртась.

25. Ну, δья́ван пі́ган пас т васіле́йї т бóрта.  Т аліпý хтипá лéй:
– Пілáрьт, ї́ртам пукуршерéδь.
– Ну, урі́сьт, їлáт, урі́сьт, їлáт! 
Пі́ган амéса, т аліпý éваль т псумі́ т пас т трапéзь.
– Ї́ртам н арвуня́сум ти gо́рь сась, лей т аліпý. Габрó мась 
30. ень катлюг мігалýцикс, ну éнь затó áрхудась!  θа тин δóкт ти
góрь сась, чи ë́к?
– Нý, лей васілéйсь, са éнь áрхудась, θa тин δóкум. 
Арши́нсан на вáлун трапéжа. Нý, каць габрóс, каць т аліпý,
трóгун, пінéшкун. Т аліпý трой пінéшить, а Бешсалхи́мс ë́к. 
35.  – Махти́я габрó мас δе трóй? Махти́я δе трóй?
– Тóс éфай ах спи́т, лéй т аліпý.
Éфай т аліпý, сюкóθь апáн хурéвь. Хóріпсь-хóріпсь, éсісь т 

рáδь т, éзвісь т тірі́ тун.
– Уй, на сáпь т рáδі м, на лі́θь т ра́бі м. 
40. – Та нічóг,  нічóг, васілéйс лéй, сірні́тя  éхум  та,  сагатнá
я́фтум т.
Óса на éврун сірні́тя, Бешсалхи́мс éфай калá хóртась. Я́псан т 

тірі́ тун.
– Нý, тóра θа паéнум, áвірь θа éркумстинь на тин пáрум, т 
45. ни́фь мас. Васілéйс лéй:
– Нý, місь кóма δе їмсти́нь тимазмéнь.
– Гá, лéй т аліпý, ти васілéйс ї́нсь сі, δéбурсь на тимасти́сь ос 

áвірь! δікá мась ýла па хазі́рька éнун.
Нý, пупрошчáлісь, δья́ван. Тóра стратэ́я Бешсалхи́мс лéй т
50. аліпý:
– Ма тэ́нда éкансь сі? Пу θа éркумстинь на тин пáрум, пу
θа тин пáгум?
– На мі ня́зсь, лéй т аліпý, го θа та кан ýла па. 
Тóра éпсан, Бешсалхи́мс нуні́зь: Ти θа кан áвірь, éдір на мі
55. éрт т аліпý? Дранá – дреш éрт.
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– А́ди, θа паéнум!
– Ма пу θа тин фéрум? – лей Бешсалхи́мс.
– На мі ня́зсь, фе́рнум тин.
Δья́ван. Ти́га δья́зінан, стратэ́я їш éна купурі́ць, пілó і́дун ках 
60. купýрь, ваθ і́цик па ї́дун. Т аліпý пья́нь кудá тун Бешсалхи́м 

міс т пілó. Лапóθь їні́θь масхарá, на вьї́ па δéбурнінь, а т аліпý 
пéтаксь тун, δья́вь тиз васілéя.

– Вýй, васілéй, сібéθур, мі́я, ти éпаθам місь! Ти́га ксéвь éна алі́м 
калі́м, хáлась т габрó мась міз ду́на. Крі́ма т габрó, крі́ма

65. та рýха. Ти́тка калá рýха фóрінь – габрія́тка.
Сагатнá васілéйс δуг прікáз на пáгун астéря на вгáлун габрó т 

міх дýна, на тун пáгун прот т кустю́м міх δікó т васілéя.
Сагатнá тóть óра і́ртан т астéря, éвгалан тун, éлусан тун, 

хтэ́нісан тун, кшýрсан тун, фóрьїсан та рýха т, піран тун, 
70. δья́ван.
Бешсалхи́мс е́мь δья́вінь, éмь дрáнань áпан т: чи óнюр дранý, 

чи алі́θя ень, пус фурéн го ти́тка рýха!
Нý, пі́ган фóрьїсан т ні́фь, пі́ран тин паéнун. Т аліпý лалі́ улнýс 

па: Ас паéнум, місь ї́нум тимазмéнь.
75. Пі́ран тин δья́ван. О́ди піс хóра ксéван, т аліпý пéтаксь т, 

δья́вь аéбур, а т афтинýс їпь ц на паéнун апі́х т. Дрéш аéбур т аліпý, 
дранá éна чередá хтинá, лéй:

– Апі́х éркут васілéйї т астéря, θа рути́сун – ти́нсь хтинá éнь, 
сісь пісéт–Бешсалхи́м.

Паéнь тя́латі, дранá éна купáδь прóвата, лéй:
– Е́ркут т васілéї т астéря апі́х, θа рути́сун – ти́нсь прóвата éнь, 

сісь пісéт – Бешсалхи́м.
80. Паéнь тя́латі, дранá éна табýн а́лга, лéй:
– Е́ркут т васілéї т астéря апі́х, θа рути́сун – ти́нсь áлга éнь 

пісéт – Бешсалхи́м.
Паéнь тя́латі, дранá е́на філюртэ́нь навлі́ – амéса éзінан δóбька 

разбóйніть. Т аліпý лéй:
– Е́рт апі́х васілéйс апáн сáсь на сáсь скутóсь.  Мулуθі́ть чáлька!
90. – Ву́й, ма пу θа мулуθýм?
– Аради́сьт міс т пóгріп, а го θа пý, пус δе їньсти́нь спіт. 
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Айц éканан па. Т аліпý сфáлсь т пóгріп та бóрць, ксéвь аéбур
т псі́ть. Псі́ть éрт рута́ – ти́нсь хтина́ éнь? Афти́ лë́гун – 

Бешсалхи́м. Васілéйс лéй: а́рхудась éнь габрó мась. 
95. Тя́латі паéнун рутýн – ти́нсь прóвата éнь? – Бешсалхи́м. 
Тя́латі паéнун рутýн – ти́нсь а́лга éнь? – Бешсалхи́м.
Тя́латі паéнун, дранýн е́на філюртэ́нь дворéц. Т аліпý лéй:
– Урі́сьт пірáсьт, атýт éнь навлі́ мась, урі́сьт пірáсьт амéса. 
Мóнь δікó мась уби́чий – у́ль на пáрьт ап éна пáтра на пітáксьт
100. міс т пóгріп.
Уль їк раз пéтаксан, ë́мсь т пóгріп. Тóра трóгун пінéшкун міх та 

філюртэ́ня та кафтія.
Го па ї́мна аті́, ме́на па тéрасані м, δóкані м éна áлуг, та пуδáря т 

тірі́тка, т рáδь т ступі́тик, пулá пулá зіяфéтя. Ти́га éркумна
105. спіт, Ню́ня Гургуро́ш пéтаксь сахтáря, т áлугу м пáць амéса, 

але́нсан та пуδáря т, пья́ть т рáδь т, хáласан акáт ýла та зіяфéтя м, 
та піδі́ча сóріпсан та, δéбурса на сас фéр ти́птас па.

Примечания
1) (цавýріван) = «пахали>, ср.: осетинское (дзувýр) – «соха».  

3) (аплóгт) = απ’ λόγου του, 4) (пуріфскáтун) от (пуріфскýм) <πορεύομαι.   
6) (драна́) <έντρανα (диалектное). 7) (шчизьт) < σκίζει, (пьять) =έπιασε. 
13) (маш. хáста) = τάχασες, τρελάθηκε,   (ї́нум) < γίνομαι в знач. είμαι. 
15) (пéла) – «пусти» от (пілáрун)<απολύω. 18) (аéц)<ετσι. 19) (чáлька) 
= «быстро». 22) (бéнашсь) δεν έχεις. 26) (пукуршэрéδь) = προξενητάδες  
25) (пас) <πάνω στο.    35) (махти́я) < μα γιατί. 40) (сірні́тя) – «сірники»(укр.), 
(сагатнá)–«сейчас» от тур. saat, 41) (я́фтум) < ανάβουμε. 49) (стратэ́я) 
– «по дороге» от στράτα – «дорога». 54) (éдір) – «если» от тур. eger,  
64)(алі́м калі́м) - «вихрь», ср. прим. к сказке № 52, сб. Азербайджан-
ские сказки. 59) (купурі́ц) – «мостик» от тур. köprü (ках.) < κάτω εκ>  
66) (астéря) <ασκερία. 71) (емь... емь) – «то... то». 75) (піс) < πιέσε, (хóра) 
= χωριό 80) (тя́ляті) < και άλλο εκεί. 86) (філюртэ́нь) <*φλωριτένιος «зо-
лотой». 89) (мулуθі́т) от (мулóнум) – «прячусь», ср. μουλωνέω «молчу». 
105) (Ню́ня Гургурóш) – Анна Михайловна Гургурош, реальная соседка 
рассказчицы.
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Перевод

В те годы и в те времена, когда зайцы пахали, а лисы сеяли, 
жил-был старик, звали его Бешсалхим. Не было у него из родни 
никого, и жил он один на мельнице; кое-как перебивался.

С некоторых пор стала исчезать на мельнице мука. Вот он и 
решил подстеречь вора. Ночью сидит, стережет. Смотрит: бежит 
лиса, тянет-рвет мешки. Бешсалхим изловчился, схватил ее за 
хвост.

– Ага, попалась! Вот я тебя сейчас убью.
– Подожди, не убивай меня, – молит лиса, – я женю тебя на 

царской дочери!
Бешсалхим говорит: «Ты что, с ума сошла? Я же старый, без-

зубый. Царь не согласится». – «Не беспокойся. Ты только пусти 
меня, а завтра вечером мы пойдем свататься». Отпустил он лису, 
она в лес убежала. На рассвете забеспокоился Бешсалхим. «Вот 
старый дурак! Отпустил лису, она удрала, обманула меня».

Только сказал, смотрит – бежит лиса.
– Ну, как живешь? Скорей умывайся и пойдем.
– Я боюсь, – говорит Бешсалхим, – царь нас убьет.
– Не бойся,– говорит лиса, – я все устрою. Только ты смотри: 

когда будут накрывать на стол, не ешь, пусть не видят, что ты без-
зубый. А я поем, выпью, влезу на стол, буду танцевать, махну хво-
стом, потушу у них свечку. Вот тогда ты и ешь, сколько захочешь.

Пришли к царю. Лиса стучит, кричит: «Открывайте, сваты 
пришли!» – «Ну, пожалуйста, заходите, пожалуйста, просим!» 
Вошли. Лиса положила хлеб на стол. «Ми пришли сватать вашу 
дочь», – говорит лиса. «Жених наш уже малость староват, но зато –  
богатый. Отдадите за него дочь или нет?» – «Ну, – говорит царь, – 
раз он богатый, значит, отдадим».

Накрывают на стол. Сел жених, села лиса, все едят и пьют. Лиса 
ест, пьет, а Бешсалхим – нет. «Почему наш жених не ест, почему 
он не пьет?» – «Он дома наелся», – говорит лиса. Наелась лиса, 
встала, танцует. Танцевала-танцевала, хвостом махнула, свечку 
у них потушила. «Ой, проклятый хвост, чтоб ты сгнил, чтоб ты  
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облез!» – «Да ничего-ничего, – утешает ее царь, – спички у нас 
есть; сейчас мы зажжем свет». Пока они искали спички, Бешсал-
хим наелся досыта.

Зажгли свет. «Теперь мы уходим, а завтра придем за невестой». 
Царь говорит: «Мы еще не готовы!» – «Ха, – говорит лиса, – что ты за 
царь, что не можешь приготовиться до завтра! У нас уже все готово».

Ну, попрощались, ушли. По дороге Бешсалхим говорит лисе: 
«Что ты наделала?! Как же мы возьмем невесту? Куда мы ее при-
ведем?» – «Не беспокойся, – говорит лиса, – я все устрою». Легли 
спать, Бешсалхим думает: «Что я завтра буду делать, если не при-
дет лиса?» Смотрит: лиса бежит. «Пошли, жених!» – «А куда мы 
невесту приведем?» – спрашивает Бешсалхим. – «Не беспокойся, 
куда-нибудь приведем». Пошли.

Дорога шла через мостик, под мостом грязь глубокая. Лиса 
столкнула Бешсалхима в грязь, он весь перемазался-перепачкал-
ся, выбраться не может. А лиса оставила его и побежала к царю. 
«Ой, царь, сват! Ой, что с нами случилось! Как налетел вихрь, 
бросил нашего жениха в речку. Ой, жалко жениха, жалко костюма! 
Какой он был нарядный! На свадьбу!».

Сейчас же царь отдает приказ войску пойти и вытащить же-
ниха из грязи, отнести ему самый лучший в его царстве костюм. 
Тотчас отправилось войско; Бешсалхима вытащили, помыли, при-
чесали, побрили, в костюм нарядили, взяли с собой и пошли.

Бешсалхим идет и сам себе удивляется: «Во сне я это вижу, или 
на самом деле на мне такой костюм!».

Ну, пришли, одели невесту, взяли ее и поехали. Лиса всех при-
глашает: «Пожалуйста, у нас уже все готово!». Едут с невестой. 
Когда выехали за село, лиса побежала вперед, а всем наказала 
ехать следом.

Бежит лиса, видит стадо коров, говорит пастухам: «За мной 
идет царское войско. Спросят, чьи это коровы, вы скажите, что 
Бешсалхима».

Бежит дальше, видит стадо овец, говорит пастухам: «Идет цар-
ское войско за мною следом. Спросят, чьи это овцы, вы скажите, 
что Бешсалхима».
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Бежит дальше, видит табун коней, говорит пастухам: «Сюда 
идет царское войско за мною следом. Будут вас спрашивать, чьи 
это кони, вы скажите, что Бешсалхима».

Бежит дальше, видит золотой дворец, в котором жили двенад-
цать разбойников. Лиса говорит: «Сюда идет царь за мною следом –  
убить вас хочет. Прячьтесь скорее!» – «Ой, горе! Куда же нам 
спрятаться?» – «Прыгайте в погреб, а я скажу, что вас нет дома». 
Так и сделали. Лиса закрыла двери погреба и вышла навстречу 
свадебному поезду.

Едут поезжане, видят стадо коров, спрашивают: «Чьи это ко-
ровы?» – Пастухи говорят: «Бешсалхима». – «О, богатый у нас 
зять!» – говорит царь.

Едут дальше, видят стадо овец, спрашивают: «Чьи это ов- 
цы?» – «Бешсалхима». Дальше едут, видят табун коней, спраши-
вают: «Чьи это кони?» – «Бешсалхима». Едут дальше, видят зо-
лотой дворец. Лиса приглашает: «Пожалуйста, заходите: это наш 
двор. Пожалуйста, входите. Только у нас есть обычай: все должны 
взять по камню и бросить в погреб (чтобы молодые жили счаст-
ливо)». Гости бросили по камню и весь погреб забросали. Сели за 
стол, едят и пьют из золотых рюмок.

И я там была, и меня угощали, подарили мне коня с ногами из 
воска, с хвостом из пакли, дали мне много-много гостинцев. Когда 
я ехала домой, Нюня Гургурош выбросила на улицу жар из печки. 
Конь мой наступил на горячие угли, – растаяли у него ноги, занял-
ся хвост, покатились на землю все мои гостинцы, мальчишки их 
подобрали. Так я ничего и не смогла вам принести.

Выводы

«Бешсалхим» – это оригинальный вариант «Кота в сапогах» 
(545 В – по классификации Аарне – Андреева), поэтому его публи-
кация дает возможность сравнения с другими вариантами этого 
едва ли не самого распространенного сказочного сюжета и позво-
ляет контрастнее оттенить местные особенности разработки из-
вестной темы. Во многих случаях кот заменяется лисой – другим 
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типичным носителем хитрости2, но наш «Бешсалхим» выделяется 
рядом особенностей: 1. Экспозиция напоминает начало «Конька-
Горбунка». Лиса крадет муку у Бешсалхима. Он ночью подстере-
гает вора. 2. Сказку отличает сельский колорит. Царь – это про-
сто богатый скуповатый мужик. Он живет в селе, и усадьба его 
ничем не отличается от обычной крестьянской. Даже по случаю 
помолвки дочери у него на столе горит всего одна свеча. Из атри-
бутов царской власти известен только один – войско, да и то оно 
выполняет функции слуг-батраков (они вытаскивают жениха из 
грязи, помогают ему одеться, присутствуют на свадьбе хозяйской 
дочери). 3. Эта сказка носит явно бедняцкий характер. Бешсал-
хим – почти нищий, одинокий сторож на мельнице. Он привык 
всех бояться и до того изголодался, что еда представляет главный 
предмет его помыслов. Это понимает лиса и потому, прежде все-
го, дает ему возможность досыта наесться при помолвке. Суще-
ственно, что в других сходных сказках такая деталь не встречает-
ся. Пассивность, вообще отличающая основной персонаж нашего 
сюжета, здесь доведена до крайности и старательно подчеркива-
ется, так же как и робость этого персонажа. Бешсалхим стар, не 
питает к царской дочери никаких чувств. Его не прельщают и че-
столюбивые мечты стать царским зятем. Рука царевны для него –  
просто способ обеспечить безбедное существование. Впрочем, он 
в любую минуту готов отказаться от всего этого, и только настой-
чивость лисы доводит дело до конца.

4. Следует отметить здесь мастерское использование изобра-
зительных средств, умение выделить существеннные черты и 
опустить второстепеннне. При этом играет роль также индивиду-
ализированный язык Бешсалхима, отбор сцен и умолчания. Так, 
например, сам Бешсалхим четко охарактеризован и внешне (ста-
рый, беззубый) и внутренне (забитый, робкий). А о царевне, роль  
 

2 См. А. Н. Афанасьев, Народные русские сказки, М., 1957, № 163, «Бухтан 
Бухтанович»; № 164, «Кузьма Скоробогатый»; Азербайджанские тюркские сказ-
ки, под ред. Ю. М. Соколова, Academia, 1935, стр. 501; «Амурдан-бек и лисица» 
и примечания на стр. 645-646; Татарские народные сказки, под ред. Г. Р. Каримо-ые сказки, под ред. Г. Р. Каримо-е сказки, под ред. Г. Р. Каримо-
вой, Таткнигиздат, 1957, стр. 32-36, «Саломторхан».
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которой чисто вспомогательная, мы ничего не знаем – молода она 
или стара, красавица или дурна собой, нравится ей Бешсалхим 
или нет.

5. Имя «Бешсалхим» – тюркского происхождения: от bes – 
«пять» и salkim – «виноградная гроздь». Жителям Урзуфа это имя 
непонятно. Оно – единственное достояние старика, и лиса им 
пользуется, чтобы завоевать доверие царя. Обладатель такого ди-
ковинного имени непременно должен быть лицом значительным, 
ср. экзотические имена в соответствующей русской сказке: – Бух-
тан Бухтанович, французской – маркиз де Карабас, татарской – 
Саломторхан, азербайджанской – Амурдан-бек и т. д.

6. Композиция сказки отличается соразмерностью частей. За-
чин и концовка очень естественно сплетаются с основной темой.

Относительно происхождения сказки пока трудно сказать что-
либо определенное.



Грецька література і Т.Г. Шевченко1

У 60-х рр. ХХ ст. відома грецька письменниця та перекладачка 
Е.Алексіу перша переклала «Заповіт» грецькою мовою і опубліку-
вала його разом з віршем «Мені однаково, чи буду» та ґрунтовною 
статтею про Шевченка в журналі «Πυρσός» («Смолоскип», 1961, 
№ 2). Переклад «Заповіту» і велику статтю Е.Алексіу «Тарас Шев-
ченко», в якій підкреслено інтернаціональне значення творчості 
українського поета, надруковано і в газеті грецьких політичних 
емігрантів «Νέα Ζωή» («Нове Життя», 30.ІІІ 1961). Активну діяль-
ність по відзначенню в Греції 100-річчя з дня смерті українського 
поета провадив Я.Рицос. 9.ІІІ 1961 газета «Αὐγή» («Світанок») 
вмістила його переклади Шевченкових творів «Мені однаково, чи 
буду» та «Заповіт». У травневому номері журналу «Ἐπιθεώρηση 
τέχνης» («Огляд мистецтв», 1961, т.13, № 77) надруковано інфор-
маційну статтю Я.Рицоса про Шевченка і його переклад поеми 
«Кавказ».  У 1961 Е.Алексіу відвідала Україну і виступила з при-
вітанням на ювілейній десятій науковій шевченківській конфе-
ренції в Києві. Повернувшись до Греції, вона організувала групу 
грецьких літераторів, які почали перекладати твори Шевченка. До 
150-річчя з дня його народження видано «Твори» (грецькою мо-
вою, Афіни, 1964). Книжка відкривається віршем Я.Рицоса «Та-
расові Шевченку». В передмові Е.Алексіу підкреслювала світове 
значення творчості Шевченка, відзначала, що «він став поетом 
усіх народів, бо навчає їх своїм пророчим словом любити свобо-

1 Уперше опубліковано в: Шевченківський словник: у 2-х т. – К.: Головна ре-
дакція Української Радянської Енциклопедії, 1976. – Т.1. А-Мол. – С.169-170.
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ду та боротися за неї». Серед 28 перекладених творів, уміщених 
у цьому виданні: балади «Причинна», «Тополя», поеми «Кав-
каз», «Сон», послання «І мертвим, і живим…», вірші «Заповіт», 
«Мені однаково, чи буду», «І виріс я на чужині», «І небо невми-
те, і заспані хвилі», «Пророк», «Мені тринадцятий минало», «Са-
док вишневий коло хати». Переклади здійснили Я.Рицос, Р.Бумі-
Папа, Н.Папас, Меллісанті, К.Пападакіс, С.Мавроїді-Пападакі, 
М.Дімакіс, І.Сімопулос та ін. 9.ІІІ 1961 в газеті «Αὐγή» опубліко-
вано статтю Р.Бумі-Папа «Великий співець українського народу». 
З нагоди 150-річчя з дня народження Шевченка (1964) Товариство 
дружби «Греція-СРСР» організувало в Афінах великий літератур-
ний вечір і виставки репродукцій творів українського митця.

Переклади: ΣΕΒΤΣΕΝΚΟ Τ. Ποιήματα. Αθήνα, 1964.
Літ.: Пономарів О. Т.Г Шевченко новогрецькою мовою. В кн.: Голос 

Шевченка над світом. К., 1961.



Греческая литература [XVII в.]1

В XVII в. завершилось завоевание турками греческих земель 
бывшей Византийской империи. Дольше других греческих обла-
стей сопротивлялись завоевателям острова. Родос был захвачен 
лишь в 1522 г., Хиос – в 1566, Кипр – в 1589, Крит – в 1669 г., 
а Ионические острова вообще никогда не знали власти султана. 
Турецкому вторжению на островах предшествовали почти четы-
ре века франкского владычества – рыцарей-иоаннитов на Родо-
се, Венецианской республики на Крите, Кипре и Додеканезских 
островах. Неоднородность политической ситуации сказывалась 
и на литературном процессе. Подневольное состояние не способ-
ствовало расцвету искусств. Особенно тяжело приходилось насе-
лению на территории, оккупированной турками. Подчинение за-
воевателям с их чуждым для греков образом жизни задерживало 
развитие творческих сил народа, уже истощенного длительными 
войнами и экономической разрухой. Литература, которая к XV в. 
существовала в двух формах: народной (на новогреческом языке) 
и «ученой» (на древнегреческом), ограничивается народной фор-
мой в жанрах песни – чаще всего плача – и стихотворных проро-
честв, в которых выражалась надежда на близкий конец «царства 
Измаила» и на утверждение царства Христова, где рассеянным по 
различным государствам, угнетаемым разными правителями гре-
кам обещан «Один Пастырь и одна кошара».

1 Уперше опубліковано в: История всемирной литературы: В 8 томах / АН 
СССР; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. – М.: Наука, 1983-1994. – Т. 4. – 
1987. – С. 335–339.
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«Ученая» литература создавалась в клерикальных кругах. Ав-
торы происходили обычно из областей, еще не подвластных сул-
тану или недавно им захваченных. Они получали образование в 
Италии и направлялись оттуда в Стамбул, в «логово зверя», во-
одушевляемые высокой идеей служения родине.

Следует подчеркнуть особую роль церкви в рассматриваемую 
эпоху. Если накануне падения Византии ее церковь потеряла в зна-
чительной степени авторитет и влияние в народе, то теперь она 
становится естественным центром сопротивления иноверному, 
инокультурному владычеству. Укреплению церкви способство-
вала сама Оттоманская империя, заинтересованная в надежном, 
организованном посредничестве между своей властью и народны-
ми массами. В конце концов участие в сборе налогов превратило 
греческую церковь в послушную служанку султана, но в XVII в. 
она еще использовала дарованные султаном привилегии для вы-
полнения почетной миссии – сохранять традиции, письменность, 
национальную культуру. В Греции возник так называемый «кле-
рикальный гуманизм». Своеобразие этого явления в том, что его 
осуществляли деятели церкви, одушевляемые интересами не 
столько религиозными, сколько национальными. Православие 
рассматривалось ими как одна из традиционных форм нацио-
нальной культуры. Эта особенность греческого «клерикального 
гуманизма» привела впоследствии к широкому распространению 
вольтерьянства в монашеских кругах.

Среди константинопольских патриархов выделяется поли-
тической и просветительской деятельностью крупнейший пред-
ставитель «клерикального гуманизма», уроженец Крита, Кирилл 
Лукарь (на патриаршем престоле с 1620 по 1638 г.). Он окружил 
себя учеными, улучшил преподавание в Патриаршей академии, 
ставшей центром высшего образования в Греции, учредил типо-
графию, замыслил далеко идущие реформы перехода образования 
и богослужения на народный язык. Его обвинили перед султаном 
в симпатиях к кальвинизму, в сговоре с Россией для организации 
восстания в Греции и казнили. После смерти Лукаря кружок его 
друзей и единомышленников продолжал его просветительскую 
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деятельность, но уже не в столице. Ректор Патриаршей акаде-
мии (до 1638 г.) философ Феофил Коридалей первым в Греции 
выступил против схоластики и обратился к подлинным текстам 
Аристотеля. Он написал «Риторику», «Логику», «Физику» и дру-
гие произведения, где комментировал сочинения Аристотеля в 
материалистическом духе. Его «Письмовник», разошедшийся по 
Греции во множестве списков, утвердил древнегреческий язык в 
греческой эпистолографии до XIX в. Тут необходимо отметить, 
что в отличие от Византии и от Греции XVIII в. языком «ученой» 
литературы XVII в. был народный разговорный язык. На него пе-
реводились псалмы Давида и басни Эзопа. К.Лукарь пытался вве-
сти в обращение перевод евангелий на новогреческий язык. Не-
обходимость пользоваться при богослужении народным языком 
была связана с невозможностью организовать достаточно широ-
кую сеть преподавания древнегреческого языка хотя бы в объеме 
понимания литургической литературы.

Поборником народного языка был Досифей (1641–1707), па-
триарх Иерусалимский, страстный книголюб и ревнитель просве-
щения. Благодаря ему учреждаются типографии в Яссах и Буха-
ресте, греческая школа в Иерусалиме. Другой церковный деятель 
этой эпохи, прославившийся в истории греческой словесности, –  
Илья Миниат (1669–1714), преподаватель во Флангинианском 
коллегиуме в Венеции, епископ, автор знаменитых «Поучений» на 
народном языке, заслуживший прозвище «Нового Златоуста». Его 
«Поучения», в которых впервые для греческой прозы появляются 
стилистические элементы итальянского барокко, имели большое 
значение для формирования новогреческого литературного языка.

Исключением из этой плеяды димотикистов был Ф.Коридалей. 
Древнегреческому он отдает предпочтение как языку авторитет-
ной культуры. Один французский путешественник, посетивший 
школу Коридалея в Афинах, отмечает знание в ней таких языков, 
как древнегреческий, латинский, турецкий, итальянский и фран-
цузский. Подобные школы создаются также в крупных торговых 
центрах. В XVII в. наряду с монастырскими создаются светские 
школы под эгидой окрепшего греческого купечества, в рядах  
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которого ширится меценатство. Район Константинополя Фанари, 
в котором размещались Патриархия, Патриаршая академия и жили 
богатые образованные греческие купцы, с конца XVII в. поставля-
ет Высокой Порте переводчиков-«драгоманов» и крупных дипло-
матов. После падения Крита фанариоты начинают задавать тон в 
культурной жизни порабощенной Греции, так что период с 1670 
по 1774 г. получил название «Века фанариотов». У его начала сто-
ит знаменательная фигура Александра Маврокордато (ум. 1709), 
основателя «династии Маврокордатов» при дворе султанов, врача, 
профессора Патриаршей академии, секретаря Высокой Порты. В 
своих «Наставлениях сыну» он выразил прагматизм фанариотов: 
«Делай не то, что хочется, и не то, что можешь, а то, что выгодно».

На скорбно-аскетическом фоне оккупированной турками ма-
териковой Греции особенно яркой представляется литература 
греческих островов накануне турецкого завоевания. Наиболь-
шее жанровое разнообразие мы находим на Крите. Подлинного 
расцвета его литература достигает после успешного восстания в 
1572 г. греческого населения острова против венецианских пра-
вителей, в результате которого греки получили относительную 
автономию при экономическом контроле и сохранении ключевых 
позиций венецианцев в портовых городах. Правда, нельзя сказать, 
что венецианцы сознательно создавали условия для процвета-
ния греческой культуры. Она их просто не интересовала. Чтобы 
ограничить стремление греков к автономии, Венеция запретила 
православным епископам пребывать на острове. Высших школ на 
Крите не было. Под названием «академий» существовали лите-
ратурные кружки в трех крупнейших портовых городах Крита –  
«страваганти» (Ираклион), «стерили» (Ханья) и «виви» (Рефим-
но). Их участники собирались в богатых домах, декламировали и 
обсуждали свои произведения, главным образом на итальянском 
языке, ставили спектакли. Итальянская образованность преобла-
дала. О слабом знакомстве с греческой графикой свидетельствуют 
греческие рукописи XVII в., написанные латиницей. Большинство 
авторов носят итальянские фамилии. Кто они – эллинизованные 
венецианцы или их челядинцы, до сих пор не установлено. Так 
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или иначе, венецианцы принесли на остров свою культуру, и кри-
тяне ее в какой-то мере восприняли, в то же время ощущая и свою 
связь с Константинополем, как со своей культурной метрополией. 
Об этом свидетельствуют ктиторские надписи времен венециан-
ского владычества в греческих церквях на Крите.

До XVI в. литературные памятники Крита являются типично 
византийскими как тематически, так и формально.

Своеобразие критской литературы начинает проявляться толь-
ко в начале XVII в. Здесь прежде всего надо упомянуть «Пастуш-
ку» неизвестного автора (1-е изд. – 1627 г., Венеция). Это един-
ственная на острове пасторальная поэма. Ее жанр, несомненно, 
перенесен из итальянской литературы. Несвойственным народ-
ной традиции пятистопным ямбом Пастух рассказывает, как он с 
Пастушкой полюбили друг друга, как он отлучился на месяц, но 
заболел и опоздал к обещанному сроку, как умерла Пастушка, не 
вынеся разлуки, и заканчивает рассказ безутешным плачем. По-
эма перешла в фольклор. Ее отголоски можно найти и в поэме 
Байрона «Дон Жуан».

Другим свидетельством венецианского влияния была грече-
ская драматургия на Крите. До нас дошли три трагедии: «Царь 
Родолин» Иоанна Андреа Троила (напечатана в 1647 г., Венеция) 
на сюжет «Торрисмондо» Торквато Тассо, «Зенон» неизвестного 
автора (издан в XIX в. по единственной рукописи) с сюжетом из 
одноименной трагедии Джозефа Саймонса на латинском языке и 
«Эрофили» Георгия Хортациса из Рефимно (издание 1637 г., Ве-
неция, по-видимому посмертное). Сюжет «Эрофили» заимство-
ван из трагедии Дж. Джиральди Чинцио «Орбекка». Все трагедии 
представляют образцы «театра ужасов» и завершаются гибелью 
всех главных героев. Трагедию «Царь Родолин» заключает сонет, 
который произносит хор. Это первый сонет на греческом языке 
после кипрского цикла и единственный на Крите.

«Эрофили» считается вершиной критской трагедии. Как и в 
прочих драматических произведениях, в ее монологах и диалогах 
звучат привычные для греков семистопные ямбы «политических 
стихов», а в хорах встречаются терцины. «Эрофили» отличается  
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рамочной конструкцией. В Прологе Харон в образе типично 
средневековой смерти утверждает свою безграничную власть, а 
в эпилоге хор женщин скорбит о тщете всего земного, о том, что 
«жизнь – только тень облака, только пузырьки на воде». В центре 
произведения – прекрасная и гордая Эрофили. Ее отец обманом 
занял трон, убив своего брата. Теперь он хочет выдать дочь замуж 
за подходящего, с его точки зрения, жениха. Но Эрофили отка-
зывается. Она защищает свое право самостоятельно выбрать себе 
мужа. Она считает, что благородство духа и добродетель предпо-
чтительнее высокого происхождения. В конце концов она уже об-
венчана с рыцарем Панаретом тайно, потому что бесполезно было 
просить у вспыльчивого отца согласия на брак. Разъяренный царь, 
узнав об этом, убивает Панарета и приносит дочери его отрублен-
ную голову. Эрофили изливает свое горе в типично народном пла-
че и кончает самоубийством, а возмущенные женщины линчуют 
царя. Между актами в качестве интермедий использованы перево-
ды отрывков из «Освобожденного Иерусалима» Торквато Тассо.

«Эрофили» – во многом явление исключительное для грече-
ской литературы. Свобода героини от сословных предрассудков, 
ее уверенность в праве самой решать свою судьбу шли напере-
кор традициям народной греческой поэзии, где женщина не могла 
ослушаться отца или мужа. Эрофили оставалась одинокой среди 
греческих героинь вплоть до XX в. Однако в кризисную эпоху 
борьбы против турецкого нашествия именно непреклонная Эро-
фили становилась знаменем этой борьбы. Трагедия перешла в 
фольклор и в устной передаче жила до XX в.

Недавние открытия рукописей в Греции позволили установить, 
что Г.Хортацис был автором еще двух произведений для театра: 
пасторальной драмы «Панорья (Гипарис)» на сюжет «Каллисто» 
Луиджи Грото и комедии «Кацурбо» (изданы полностью только 
в XX в.). До нас дошли еще две комедии: «Стаф» неизвестного 
автора (издана в XIX в.) и «Фортунато» Марко Антонио Фосколо. 
Сюжеты всех этих комедий характерны для итальянской «ученой» 
комедии XVI в. и восходят к новоаттической комедии с переоде-
ваниями, узнаванием и счастливым концом. Среди персонажей  
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неизменно встречаем одну или две пары влюбленных, ловкого слу-
гу, глупого схоласта, хвастливого воина, сводню и т. п. Для всех ко-
медий характерны живые диалоги и грубоватый народный юмор.

Наиболее народный характер из всех драматических произве-
дений, созданных в эту эпоху на Крите, имеет «Жертвоприноше-
ние Авраама», датируемое приблизительно 1635 г. По особенно-
стям языка его приписывают автору «Эротокрита» Винцендзосу 
Корнаросу. Оно восходит к трагедии Луиджи Грото «Исаак» на из-
вестный библейский сюжет. Критское «Жертвоприношение» зна-
чительно короче итальянского прототипа (1154 греческих вместо 
1626 итальянских стихов). В нем нет пролога и хоровых партий. 
Отношения Авраама с женой и слугами приведены в соответствие 
с нормами патриархального критского быта. Современный гол-
ландский исследователь В.Баккер предлагает разделить текст на 
пять актов (в существующих изданиях «Жертвоприношения Авра-
ама» нет деления на акты) и считает это произведение по глубине 
психологического гуманизма, по совершенной композиции вер-
шиной критской драматургии, достигающей уровня В.Шекспира. 
Но есть и другая точка зрения, согласно которой критское произ-
ведение обратило сюжет итальянской трагедии в народную пес-
ню, которой издревле присущ высокий драматизм и свойственны 
диалоги.

Сюжет «Жертвоприношения Авраама», понимаемый как кон-
фликт долга и чувства, был необычайно популярен в итальяни-
зованном ареале Средиземноморья XVI–XVII вв. Кроме Л.Грото 
и его критского преломления, тут можно вспомнить боснийца 
Матию Дивковича и дубровницкого поэта Ветрановича. Критское 
«Жертвоприношение Авраама» стало, в свою очередь, источником 
переводов и подражаний. Известны, например, ранний перевод на 
турецкий язык начала XVII в. и переложение на диалект греков 
Украины начала XX в. На Крите «Жертвоприношение Авраама» 
сохранилось до XX в. в устной передаче и выдержало в Греции 
множество изданий.

Одно из последних по времени и основных по значению произ-
ведений критской литературы – поэма «Эротокрит» В.Корнароса, 
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написанная, вероятно, между 1646 и 1669 гг. Это огромная поэма 
из 10 тысяч рифмованных пятнадцатисложников: в ней сочетают-
ся жанровые признаки как рыцарского романа (ее сюжетный ис-
точник – французский рыцарский роман XV в. Пьера де ла Сипеда 
«Парис и Вена»), так и народного эпоса. Действие поэмы проис-
ходит в дохристианскую эпоху. Высшей нравственной ценностью 
в «Эротокрите» оказывается в соответствии с литературными 
вкусами времени любовь, не мистическая, а человеческая, зем-
ная любовь царевны Аретусы и сына советника Эротокрита. Это 
прекрасное, возвышенное, обновляющее человека чувство, как и 
во французском источнике. Однако сюжетные отклонения от про-
тотипа говорят об отличных от французских этических нормах 
критян второй половины XVII в. Аретуса не бежит с любимым от 
разгневанного отца как героиня французского романа. Она оста-
ется ждать законного изменения своей участи с терпением хри-
стианской мученицы. Эротокрит не хитростью, как французский 
герой, а в честном поединке побеждает врага, угрожающего суще-
ствованию государства, которым правит отец Аретусы. В битвах 
Эротокрит не знает поражений, как Дигенис Акрит, герой визан-
тийского народного эпоса. Так же, как Дигенис, он завоевывает 
сердце Аретусы не победой на турнире, как французский герой, 
а пением. Критскую поэму отличает от прототипа более тесная 
связь со сказкой, с фольклором вообще, задушевность тона и на-
сыщенность национально-значительными ассоциациями, кото-
рая позволила в наступившую вскоре мрачную эпоху турецкого 
ига воспринимать Аретусу как символ завоеванной, но непоко-
ренной родины – Греции, Эротокрита – как символ народного 
мстителя захватчикам и будущего избавителя. Все это обеспе-
чило огромной поэме долгую жизнь в народной памяти. В уст-
ной передаче (разумеется, в сокращенном виде) она сохрани-
лась до XX в. В настоящее время множатся переиздания поэмы, 
создаются все новые музыкальные произведения на ее текст, в 
театрах идут инсценировки «Эротокрита». В 1978 г. принято 
решение ЮНЕСКО включить «Эротокрита» в список 300 ше-
девров мировой культуры.
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Подводя итоги почти столетнему развитию критской литерату-
ры, можно отметить следующие ее особенности. Почти все произ-
ведения критской литературы XVII в. сюжетно и формально свя-
заны с итальянской литературой XVI в. Итальянским влиянием 
объясняется и расширение метрических возможностей в поэзии: 
наряду с пятнадцатисложником появляются излюбленный размер 
итальянских трагедий – одиннадцатисложник, а на Кипре и такие 
изысканные метрические формы, как сонеты, баллады и октавы. 
Итальянская литература как будто учила критскую правилам, что 
и как надо писать.

Но при переводе происходит своеобразная жанровая и темати-
ческая фильтрация этих правил. Отбираются жанры, уже успев-
шие пустить корни в национальной культуре. Например, жанр 
новеллы, столь разработанный в Италии, не привился на Крите, 
потому что он был чужд греческой традиции. Отбираются темы, в 
какой-то мере созвучные интересам и тревогам критян. Переводит-
ся, например, хроника «Осада Мальты» при близкой угрозе осады 
Крита. Из мотивов мифологических или литературных отбирают-
ся те, которые близки собственному фольклору или древнегрече-
ской литературе. Популярности «Эрофили» могли способствовать 
и отмеченные многими исследователями параллели «Антигоне» 
Софокла. При переходе сюжета на критскую почву авторитетной, 
достойной воспроизведения ощущается как общая композицион-
ная схема, так – по возможности – и метрическая схема. «Пастуш-
ка», например, написана несвойственным фольклорным традици-
ям одиннадцатисложником. Поэтому та же поэма бытует в устной 
передаче уже в пересказе привычными пятнадцатисложниками. 
Более или менее близкая передача собственных имен не считается 
обязательной. Поэтому так трудно было, в частности, найти про-
тотип «Эротокрита». Воспроизведение характеров действующих 
лиц или ситуаций оригинала не только не обязательно, но и невоз-
можно. Перенос сюжета происходит по правилам перевода с язы-
ка одной культуры на соответствующий язык другой, так что од-
ной типичной ситуации из итальянской литературы соответствует 
освященная традициями ситуация из быта критского; идеальному 
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или типичному герою итальянской литературы соответствует ана-
логичный персонаж критского фольклора. Энергичная, зачастую 
командующая мужем Сарра итальянской трагедии превращается, 
скажем, в исполненную достоинства, но не помышляющую пере-
чить мужу критскую крестьянку. Галантный рыцарь Парис стано-
вится богатырем Эротокритом. А французский рыцарский роман 
с его индивидуалистической моралью обращается в националь-
ный эпос. То, что не удалось Петрарке («Африка» была задумана 
как национальный эпос), смогло появиться на Крите ввиду неот-
вратимой турецкой опасности.

Критская литература еще не разорвала своей связи с фолькло-
ром. Поэтому из двух форм бытования византийской литерату-
ры она продолжает только одну, народную, на народном языке. 
Это обусловливалось также тем, что было мало людей, знавших 
древнегреческий язык, которые могли бы продолжать «ученую» 
византийскую литературу. О фольклорной стадии развития крит-
ской литературы говорит и ее анонимность. Авторы даже самых 
популярных произведений известны нам в лучшем случае по их 
именам. Поэзия преобладает над прозой: даже французский про-
заический роман «Парис и Вена» на Крите превращается в поэму 
«Эротокрит».

Эти обстоятельства не умаляют художественной ценности 
критской литературы, напротив, они сообщают ей особую пре-
лесть. И в зловещей обстановке приближения турецких полчищ 
в блеске критской поэзии было нечто отчаянное, сродни веселью 
пира во время чумы. Захват и разграбление Крита в 1669 г. на не-
сколько столетий задержали развитие его литературы.

Беглецы из Крита искали убежища на Ионических островах и 
в Италии. Но немного было образованных людей на Ионических 
островах, чтобы дать возможность развиваться национальной 
литературе. Греческая образованность была сосредоточена в гре-
ческих колониях Италии. Там и создавалась «ученая» греческая 
литература XVII в. Главными направлениями этой литературы 
были педагогическое и нравоучительное. Герасим Влахос (1607–
1685) составил четырехъязычный словарь – первое значительное  
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достижение новогреческой лексикографии. Франческо Скуфо (ко-
нец XVII в.), профессор и автор знаменитой для той эпохи «Рито-
рики», дал образцы составления на народном языке проповедей, 
поучений и молитвословий. Его «Риторика» произвела глубокое 
впечатление на греческий мир и послужила образцом для сочине-
ний И. Миниата.

Для развития греческой культуры в Италии огромное значение 
имела деятельность меценатов. Так, Фома Флангин в 1648 г., уми-
рая, завещал свое состояние на учреждение в Венеции коллегиума 
для греческого юношества. На средства меценатов были учрежде-
ны типографии в Венеции и других городах Италии.

Предпочтение, отдаваемое народному языку даже в «ученой» 
литературе греческих колоний в Италии XVII в., отчасти объяс-
няется влиянием итальянской культуры, в которой новый нацио-
нальный язык противопоставлялся латыни и все более вытеснял 
ее из привычных областей применения. Но, кроме этой внешней 
причины, была и более важная, внутренняя. В эпоху, когда дело 
шло о жизни и смерти греческой нации, когда было невозможно 
наладить даже элементарное народное просвещение, немного-
численные образованные греки, уважая самоотверженную борьбу 
своего народа, считали необходимым обратиться к нему на понят-
ном ему языке. Этим объясняется кажущийся парадокс: многочис-
ленные издания древнегреческих классиков в Италии были рас-
считаны не на греческую, а на итальянскую читающую публику.

Важной особенностью греческой литературы рассматривае-
мого периода является ее равнодушие к вопросам религии. Даже 
борьба против иноверного захватчика представляется в литерату-
ре не как религиозная, а как национальная война. В «Эротокрите», 
например, не христианский мир противостоит мусульманскому, а 
герои – иноземному вторжению.

Греческая, точнее, критская литература XVII в. не только была 
важным звеном в истории греческой словесности, но и оказала 
несомненное влияние на формирование национальных литератур 
Юго-Восточной Европы.



Греческая литература [XVIII в.]1

XVIII век в Греции падает на середину того черного 150-летия 
(1669–1821), когда большая часть страны входила в состав Отто-
манской империи. Феодальное чужеземное иго – инокультурное, 
иноверное – тормозило развитие национальной экономики и всей 
национальной культуры.

В литературе с византийского периода сохранялись две линии 
развития, долгое время не пересекавшиеся, не взаимодействовав-
шие. Первая – это фольклор, преимущественно крестьянский (в 
XVIII в. 97 % населения Греции было сельским). Вторая – ученая, 
богословская и назидательная, агиографическая и гимнографиче-
ская – продолжала такие же традиции византийской литературы. 
В фольклоре бытовали прежде всего византийские народные пес-
ни (акритские, т. е. богатырские), которые определяли характер и 
вновь создаваемых.

Существенным для всей жизни Греции того времени было 
клефтское движение. Крестьяне, недовольные притеснениями 
турецких властей и выслуживавшихся перед ними греческих бо-
гачей, бросали хозяйство и с оружием в руках уходили в горы. 
Этих бунтарей называли клефтами (букв. – ворами). Уместно 
вспомнить, что Разин и Пугачев тоже были «ворами» по офици-
альной терминологии. Число клефтов в течение XVIII в. неуклон-
но возрастало. Они основывали целые села. К концу века многие  

1 Уперше опубліковано в: История всемирной литературы: В 8 томах / АН 
СССР; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. – М.: Наука, 1983-1994. – Т. 5. – 
1988. – С. 347–352.
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районы полностью контролировались клефтами (Мани на Пело-
поннесе, Сули в Эпире). Высокая Порта организовывала против 
них кровавые экспедиции, но не могла справиться с этим народным 
движением. Район Мани даже добился официальной автономии.

Жизнь клефтов, их подвиги и героическая гибель составляют 
содержание клефтских песен, основного жанра греческого фоль-
клора XVIII в. Их настроение, форма, художественные особенно-
сти, продолжающие традиции акритских песен, заметно повлияли 
на последующее развитие новогреческой литературы. В рассма-
триваемый период народные песни существовали только в устной 
форме. Сначала их собирали иностранные ученые. Первый такой 
сборник в двух томах, составленный Клодом Фориэлем, вышел в 
Париже в 1824–1825 гг.

К народному творчеству близки имевшие широкое хождение 
в тогдашней Греции пророчества. В них выражалась народная 
вера в освобождение от турецкого ига при поддержке «белокуро-
го племени» – русских. Надежды подкреплялись определенными 
акциями русского правительства. Еще в начале века Петр I уверял 
порабощенных христиан, что они избавятся от турецкого влады-
чества при помощи русского оружия. По свидетельству современ-
ников, портреты Петра I, которого называли «монархом россиян и 
греков», можно было видеть среди икон почти в любом греческом 
доме. В 1750 г. монах Феоклит Полиид выпустил книгу известных 
ранее и новых, его собственных, пророчеств – «Агафангел», где 
говорилось об освободительной миссии России. Эти пророчества 
перекликались и с народной песней: «Этой весной, райя, райя, // 
придет московит, райя, райя, // пойдет на турок войной...». 

Православная церковь Греции не ограничивалась пророчества-
ми. В начале века она еще сохраняла значение очага сопротивления 
иноверной, иноязычной силе. В монастырях устраивались школы. 
Учителями были монахи. Они распространяли также мятежные 
воззвания. Как национальный мученик до сих пор почитается в 
Греции Козма Этолийский (1714–1779). Этот странствующий мо-
нах и учитель основал множество школ, проповедовал борьбу за ос-
вобождение от оттоманского ига и был казнен турецкими властями.
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Из Афона вышел и самый значительный поэт середины века –  
Кесарий Дапонте (1714–1784), автор многочисленных гимнов, 
назидательных книг, путевых заметок в стихах, шутовских ис-
поведей, напоминающих Птохо-продрома византийских времен. 
Любознательный и трезвый наблюдатель, он оставил множество 
стихотворений на злободневные темы в стиле народных анекдо-
тов. В большей части его произведений продолжается низовое 
направление книжной литературы поздневизантийской эпохи, 
питаемое фольклором. Но по большей части церковь продолжа-
ла византийские традиции другой линии развития в греческой 
литературе – учено-филологической. Монахи – выходцы из обе-
спеченных семейств – часто получали европейское образование. 
Они в числе первых в Греции подхватили идеи французского 
Просвещения и распространяли его на родине. Монах-вольте-
рьянец – весьма характерное явление в Греции XVIII в. Один из 
монахов, по словам французского путешественника Гуфье, назвал 
Вольтера величайшим благодетелем человечества. Но патриархия 
в Константинополе научилась приспосабливаться к Порте, полу-
чила право собирать дань с христиан и скоро стала рьяной про-
тивницей прогресса. И блестящий представитель Просвещения в 
Греции Евгений Вулгарис (1716–1806), преподававший в Высших 
школах на Афоне и в Константинополе логику и математику (ког-
да непременными считались лишь грамматика, риторика и бого-
словие), был вынужден эмигрировать. Его ученику, Никифору Те-
отокису (1731–1800), пришлось последовать за ним. Пристанище 
и признание оба нашли в России.

Патриархия преследовала идеи Коперника даже в конце 
XVIII в. Поэтому естественно появление прозаического памфлета 
против грубого, невежественного, продажного духовенства «Ано-
ним 1789». В нем заметны некоторые точки соприкосновения с 
Вольтером и Лесажем. В ответ по личному распоряжению патри-
арха Григория V (1749–1821) была написана «Христианская апо-
логия» (1798), а в 1802 г. в Венеции издана книга «Против Воль-
тера». На трактат учителя Акарнана «О философии, физике, мета-
физике, разуме и божестве» (1786) синод ответил преданием его 
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анафеме. Акарнан немедленно подчеркнул в «Ответе безымян-
ного», что его книга направлена против «монахов, священников, 
архиереев и аскетов». Отлучен от церкви был и певец греческой 
свободы Ригас. В «Отеческом увещании» (1798) патриархия объ-
явила, что просвещение и призывы к национальному освобожде-
нию идут против воли бога. В то же время распространялись пес-
нопения в честь султана, призывавшие верующих к смирению и 
повиновению турецким властям.

Кроме полемики с Константинопольской патриархией, в 
XVIII в. известны и литературные сочинения светского характе-
ра. Примечательно, что почти все они издавались (и создавались) 
за рубежом. Первое из них – это вышедший в Венеции сборник 
стихотворных упражнений учащихся Флангинианского коллеги-
ума «Цветы благочестия» (1708). Его можно рассматривать как 
последний отблеск литературной жизни незадолго перед тем (в 
1669 г.) захваченного Турцией Крита. В сборнике ощутимо влия-
ние итальянской литературы и знакомство с «Палатинской анто-
логией». Во многих сонетах звучит живая скорбь об униженной 
родине и преклонение перед ее древним величием. Но в целом, 
по словам позднейшего греческого автора, это «оранжерейные 
цветы». Их авторы более не выступали в литературе, а литерату-
ра следовала вкусам купеческой публики, которая предпочитала 
путевые заметки в стихах, пространное описание чужих земель и 
народов с их обычаями, климатом и т. п.

В 1746 г. в той же Венеции опубликована поэма «Стихиома-
хия» И.Р.Мане, трактующая библейский миф о потопе. Худо-
жественные достоинства ее невысоки, но и она была явлением 
на скудном литературном фоне того времени. Ее автору посвя-
щена вышедшая в Лейпциге еще более многословная поэма 
«Боспоромахия» (1752), написанная французом из Константи-
нополя Момарсом. В поэме «спорили» Восток и Запад, Азия и 
Европа, Прошлое и Будущее. Автор доказывал настоятельную 
необходимость для современников осмыслить противоречия 
между феодальной Турцией и Европой Нового времени, найти 
пути их разрешения.
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Прибежищем ученой литературы в порабощенной Греции был 
почти исключительно Константинополь, точнее, один его квартал –  
Фанари, населенный греческими купцами. По имени квартала 
греческие историки называют XVIII век веком фанариотов, имея 
в виду прежде всего особенности греческого просветительства. 
Фанари поставлял купцов в греческие торговые колонии России 
и Западной Европы. Эти купцы были достаточно богаты, чтобы 
дать своим детям европейское образование. Из их среды выходи-
ли переводчики, члены дипломатического корпуса, даже мини-
стры иностранных дел Высокой Порты. Фанари поставлял также 
господарей, т. е. наместников Молдо-Валахии, которые содержали 
настоящий царский двор в Бухаресте, заботясь о его культурном 
процветании. Они и сами на досуге охотно занимались сочини-
тельством. Например, основатель династии Маврокордато Алек-
сандр оставил сыну «Наставления» по образцу Макиавелли, где 
запечатлел заповедь фанариотов: «Делай не то, что хочешь, и не 
то, что можешь, а что выгодно».

Литературные вкусы фанариотов обусловлены веяниями из 
Франции. По замечанию одного путешественника, французский 
язык знали в Фанари во второй половине XVIII в. не хуже гре-
ческого. Основное место в фанариотской поэзии занимали ана-
креонтические мотивы. Самый яркий их выразитель, Атанасиос 
Христопулос (1772–1847), прозванный «Новым Анакреонтом», 
писал, например: «Не дожить бы, боже милый, мне до трезвости 
постылой...». Но идейная позиция фанариотов определялась их 
служебным статусом. Они приспособились к Порте. С ее соиз-
воления они неограниченно обирали подопечных, создавая себе 
огромные состояния. Поэтому к революционному и национально-
освободительному движению в Греции они относились с откро-
венной враждебностью.

Эта идейно-литературная двойственность – заигрывание с воль-
номыслием, вольтерьянством при сотрудничестве с Портой – вы-
ражалась во временном перевесе то одной, то другой линии. Но к 
концу XVIII – началу XIX в., когда общенародная борьба за осво-
бождение стала реально грозить их благосостоянию, фанариоты 
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заняли откровенно реакционную позицию. Прежде они снисходи-
тельней относились к просветительским кружкам в своей среде 
(например, Димитриос Катардзис), хотя такой кружок при уча-
стии в нем легендарного Ригаса легко мог перерасти в тайное на-
ционально-освободительное общество.

Сам Ригас из Фер (1757–1798) поначалу пользовался поддерж-
кой фанариотов. Биография Ригаса известна недостаточно. Нет 
даже уверенности, что мы точно знаем его имя. По преданию, он 
убил издевавшегося над ним турка и бежал в отряд клефтов, кото-
рый переправил его в Константинополь. Там Ригас служил секре-
тарем у Александра Ипсиланти (1726–1806) и вместе с ним при-
ехал в Бухарест, где познакомился с произведениями французских 
просветителей и вошел в кружок Д.Катардзиса. В 1790 г. Ригас 
переехал в Вену, где с этого года стала выходить первая грече-
ская газета – «Эфимерис», и занялся литературой. Для начала он 
считал необходимой умеренно просветительную деятельность. В 
1790 г. вышла его «Школа чувствительных влюбленных», в кото-
рой греческие историки литературы не без труда угадали шесть 
рассказов Ретифа де ла Бретона. Греческого революционера и про-
светителя, очевидно, привлекло в рассказах утверждение свободы 
личности, неотъемлемого права распоряжаться собственной судь-
бой. Ригас развил отдельные моменты повествования, вставил в 
текст стихотворения сентиментального характера, считая, что та-
кой тип изложения «более соответствует духу греческого языка».

Книга имела успех. Под ее влиянием в Вене через два года вы-
шел анонимный сборник из трех рассказов – «Завершение люб-
ви». В 1790 г. Ригас издал также «Антологию естественных наук» 
под девизом: «Правильно мыслит тот, кто мыслит свободно». 
Эта книга возникла в результате изучения современных ему ра-
бот по естествознанию. Рассчитанная на неискушенного чита-
теля, она обнаруживает не только знакомство с идеями Руссо, 
но и преданность им, а также идеям энциклопедистов и направ-
лена на «сокрушение предрассудков». «Школа» пропагандиро-
вала свободу чувства и идею естественного равенства людей, 
«Антология» – свободу мысли.
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К тому же начальному периоду деятельности Ригаса относит-
ся трехчастный «Моральный треножник» (ему принадлежат две 
части). Первая часть – «Олимпия» (перевод пьесы Метастазио) – 
ставит целью пробуждение гордости греков, напоминая об олим-
пийских играх Древности. Вторая – «Альпийская пастушка» (сти-
хотворный перевод повести Мармонтеля) – в общем следует духу 
«Школы». В 1791–1796 гг. Ригас, готовясь к восстанию, занимался 
географией Греции. В этой связи он участвовал в переводе книги 
«Новый Анахарсис» Бартелеми (главы 35–39, о Фессалии), издан-
ном в Вене в 1797 г. Как приложение к этой главе Ригас издал кар-
ту Греции на 12 листах с планами Константинополя и размещения 
турецких военных объектов. В том же 1797 г. вышло основное 
произведение Ригаса «Революционный манифест, или Новое по-
литическое устройство» в 4-х частях: «Воззвание», «Права чело-
века», «Конституция» и «Военный гимн» («Фурио»). Эпиграфом 
к нему взяты лозунги французской революции: «Свобода! Брат-
ство! Равенство!» – а основные положения прямо или косвенно 
выводятся из документов якобинской диктатуры.

Ригас Ферейский, мыслитель и политический деятель, который 
первым на Балканах выдвинул идею республиканской федерации 
балканских народов, видя в их сплочении, в их союзе путь к ос-
вобождению от оттоманского и феодального ига вообще. Главной 
задачей считал он социальную, а не национальную революцию 
и, чуждый шовинизма, обращался к турецкому народу с такой 
же братской теплотой, как и своим соплеменникам. Поэзия для 
Ригаса – оружие в этой жизненно важной борьбе: 126 строк его 
«Военного гимна» и 252 строки «Патриотического гимна» – это 
вдохновенный призыв к восстанию с указанием конкретных за-
дач, стоящих перед каждой областью Оттоманской империи. Эти 
гимны распространились по Балканам с молниеносной быстро-
той. Известная лубочная картинка представляет Ригаса, исполня-
ющего свои гимны в кругу соотечественников.

Дохнуть и час свободой
Отрадней, чем в тюрьме
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Прожить хоть полстолетья
В невольничьем ярме.

Что проку в долгой жизни,
Коль цепь на нас гремит,

Коль произвол нам смертью
И день и ночь грозит?

(«Военный гимн». Перевод М.Л. Михайлова)

Любопытна судьба этого гимна: его пели в Греции во времена 
всех народно-освободительных движений – от XVIII в. до граж-
данской войны 1946–1949 гг.

В 1797 г. Ригас направился в Грецию. Но в Триесте его аре-
стовала австрийская полиция, выдав турецким властям, которые 
в июне 1798 г. казнили поэта в белградской тюрьме. Легенда 
украсила его последний час крылатой фразой: «Я посеял свободу, 
пусть другие придут и пожнут!» Ригас стал героем народных пе-
сен и литературных произведений. Ему приписывалась и так на-
зываемая «Греческая марсельеза». Для Байрона, Пушкина и дру-
гих филэллинов Ригас был символом борьбы за свободу. В годы 
диктатуры «черных полковников» (1967–1974) имя его носила 
студенческая организация сопротивления.

На примере творчества Ригаса видно, что литературный про-
цесс в Греции к концу века резко ускоряется. Важнейшей предпо-
сылкой этого были экономические сдвиги в результате Кучук-Кай-
нарджийского мира (1774), когда Россия получила официальное 
право опеки христиан в Оттоманской империи, были уменьшены 
налоги, улучшены условия торговли и мореплавания, что потре-
бовало и улучшения образования. Именно в это время разгорается 
спор вокруг проблемы языка. Подготовка к восстанию была не-
отделима от просвещения народа, и возникал естественный во-
прос, на какие идейно-философские, литературные и языковые 
традиции надо опираться. С одной стороны, древнегреческий 
язык, язык богатой культуры, литературы и церкви (не следует за-
бывать, что элементарное образование начиналось с «Псалтири»). 
С другой – живой разговорный язык, раздробленный на диалекты, 
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далекий от нормы, еще не имеющий достаточно авторитетных ли-
тературных памятников.

Образованные греческие круги разбиваются на два лагеря, 
каждый из которых вскоре приобретает отчетливую идеологиче-
скую тенденцию. Сторонники демократических преобразований, 
в том числе Ригас, опираются на живой народный язык, «димоти-
ку». Главой этого направления был уже упомянутый Димитриос 
Катардзис (1725–1807) из Константинополя. В Молдо-Валахии он 
ведал финансами, имел большое влияние в официальных кругах, 
но главным делом его жизни было просветительство. Он провоз-
гласил и яростно отстаивал право народного разговорного языка 
стать основой языка литературного. Кроме этого воззвания, он 
оставил трактат «Познай самого себя» (речь идет о национальном 
самосознании), «Руководство к написанию стихотворений на но-
вогреческом языке», «Грамматику древнегреческого языка» (на-
писанную на новогреческом) и «Грамматику новогреческого язы-
ка». К сожалению, большая часть его произведений оставалась 
неизданной, и его идеи только косвенно могли влиять на споры 
вокруг языкового вопроса в Греции. К концу жизни он отошел от 
активной общественной деятельности и умер преуспевающим ца-
редворцем, сторонником просвещенного абсолютизма.

Видным участником споров был также Атанасиос Псалидас 
(1767–1820) из купеческой семьи г. Янины. Некоторое время он 
жил в России, возлагая большие надежды на помощь России в 
деле освобождения Греции и посвятив свою первую книгу Екате-
рине II. Возвратившись на родину, он преподавал в Янине и более 
или менее последовательно пропагандировал народный язык.

Консервативные же фанариоты, в первую очередь П. Кодрикас, 
и патриархия требовали возвращения к древнегреческому языку. 
Формировалась и третья группировка, во главе которой встал 
один из влиятельных представителей греческого Просвещения – 
Адамантиос Кораис (1748–1833).

Кораис родился в купеческой семье в г. Смирне, получил об-
разование во Франции. В 1798 г. он опубликовал «Братское 
увещание» в защиту памяти и идей Ригаса, а в 1800 г. – свое  
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единственное стихотворение «Военную песню» – пламенный 
призыв к восстанию (в надежде на поддержку Наполеона): 

Мы не врозь – французы, греки,
род единый – франкогреки.

Не страшны нам смерть и раны,
пусть боятся нас тираны.

Нестерпимы рабства годы, –
в бой же, братья, за свободу!

В следующем году вышел его «Призыв к битве» в прозе, про-
никнутый теми же идеями. В Париже Кораис выступил с лекцией 
о положении Греции. Когда же его надежды на освобождение при 
помощи Наполеона рухнули, Кораис замкнулся в филологической 
деятельности, главным делом его жизни стало научное, комменти-
рованное издание древнегреческих авторов – «Греческая библио-
тека», которая завоевала прочный авторитет в образованном мире 
и до сих пор не потеряла своего значения. В издании этой серии 
ему помогали образованные греческие купцы, особенно жившие 
в Москве братья Зосимады.

В языковом споре Кораис предложил «средний путь», взяв за 
основу народный разговорный язык с его синтаксисом и морфоло-
гией. При выборе же лексики он считал необходимым «очищать» 
ее от варваризмов, в первую очередь – тюркизмов. Вообще при 
наличии двух разновременных синонимов Кораис отдавал пред-
почтение новейшему. Друзьям в Греции он поручил собрать диа-
лектологические материалы для составления полного Словаря 
новогреческого языка. Из-за неопределенности терминов «вар-
варизмы» и «очищенный язык» у Кораиса принципы отбора лек-
сического материала привели после смерти ученого к злоупотре-
блению его именем при создании искусственного архаизованного 
стиля XIX в. – кафаревусы.

На Ионических островах, которые никогда не принадлежали 
Оттоманской империи, языковой вопрос не стоял так остро. До 
наполеоновских войн острова были колонией Венеции, а в 1815–
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1864 гг. – Великобритании, которая затем «уступила» их Греции. 
Народный язык там развивался в относительно свободной об-
становке. Даже церковь, следуя примеру западных миссионеров, 
не отгораживалась от народного языка. Еще в XVI в. на Керкире 
была создана первая грамматика новогреческого языка. Остров 
дал Греции в XVIII в. много деятелей Просвещения, среди кото-
рых – Евгений Вулгарис и Никифор Теотокис. Процветало на Кер-
кире и книгоиздательство. Здесь в 1798 г. были напечатаны гимны 
Ригаса. И поэзия на Ионических островах развивалась свободнее.

Идейным вождем прогрессивных сил тут был поэт-револю-
ционер А.Мартелаос (1755–1819). Он выражал антиаристокра-
тические настроения народной партии – пополаров – и радостно 
приветствовал в стихах приход на Керкиру наполеоновских войск. 
Повод к этому дал командующий десантным корпусом, заявив, 
что его миссия – освободить и возродить православную Грецию. 
Самое значительное произведение Мартелаоса – «Военный гимн» 
является, в сущности, одним из греческих вариантов «Марселье-
зы». Поэта-революционера любили пополары и ненавидели ари-
стократы. Поэтому, едва французская армия покинула Ионические 
острова, ему пришлось эмигрировать в Италию. Поэзия Мартела-
оса оказала несомненное влияние на творческое формирование 
национального поэта Греции Д. Соломоса.

Литературное движение XVIII в. в Греции, составляя часть 
движения общекультурного, носило во многом как бы подготови-
тельный характер. Это значит, что литературный язык находился 
еще в процессе становления, а литература только начинала опро-
бовать новые для нее направления, жанры, стили, распространен-
ные в Западной Европе. Особую «литературообразующую» роль в 
культурном процессе, как вообще в литературах Юго-Восточной 
Европы, здесь играл фольклор, питаемый непрекращающейся на-
родной борьбой за освобождение от оттоманского ига. Эта борьба 
вплоть до обретения независимости составляла основное содер-
жание внутренней жизни страны.

Обращаясь к греческой литературе, только условно можно го-
ворить о таких направлениях, ведущих в западных литературах, 
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как сентиментализм, классицизм с разными его оттенками, про-
светительский реализм и т. п. Литературные направления как та-
ковые, с их борьбой и контаминациями, возникают в Греции в XIX 
в. А пока, попадая с Запада через учено-филологическую среду в 
Грецию, классицистические и прочие явления накладывались на 
традиционные еще с византийских времен различные стихии –  
народно-поэтическую и учено-книжную. Из западных образцов 
отбирались элементы, жанрово близкие народной словесности, 
идейно способствующие национальному освобождению. Так, Ри-
гас, переводя рассказы Ретифа де ла Бретона, то и дело перехо-
дит на стихотворную форму. Ему трудно, непривычно говорить о 
чувствах языком прозы, ибо для Греции это тема народных песен, 
вообще поэзии. А воспитание свободы чувства для него – первый 
шаг на пути к социальной свободе. Ученая среда гордилась герои-
ческими идеалами античности, но даже в гражданственно-патри-
отической лирике античные мотивы и герои занимали скромное 
место, потому что для Греции XVIII в. более значительные явле-
ния истории – эпизоды клефтской борьбы и революционные со-
бытия во Франции.

Видное место заняли стихотворные диалоги с их социально-
обличительной тенденцией, стихийно-материалистической фило-
софией, с их наивным реализмом. Драматургия, еще недавно про-
цветавшая на Крите, в XVIII в. представлена в Греции робкими 
переводами. Только на Ионических островах, в частности на о-ве 
Закинф, продолжались традиции критской комедии. Так, в 1745 г.  
появилась только недавно обнаруженная пьеса Савойя Сумерли 
«Мнимые врачи», а в 1790 г. – популярная комедия Димитриоса Гу-
зелиса «Хасис», сохранившаяся во множестве рукописей и, наконец, 
опубликованная в 1860 г. Художественно-повествовательное искус-
ство только складывается в ученых сочинениях, эпистолографии, 
назиданиях, переводах. Отличительной чертой греческой книжной 
литературы являлась локализация ее носителей в диаспоре, в зару-
бежных греческих торговых колониях, которые и стали реальным 
оплотом просветительства. Все это еще раз доказывает, насколько 
тяжелыми были условия для культурного развития в Греции.
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Предпосылкой развития культуры была задача освобождения 
от чужеземного ига. Языковой вопрос, как и в других странах 
Юго-Восточной Европы, непосредственно был связан с этой за-
дачей. Сторонники народного языка и сторонники насаждения 
древнегреческого к концу века по необходимости сосредоточи-
лись в двух враждебных политических лагерях: революционно-
демократическом и реакционно-консервативном. Прогрессивная 
интеллигенция Греции понимала, что древнегреческий язык – это 
не только оружие реакционеров, но и носитель античной культу-
ры, которую они не могли не почитать. Однако античная культура 
тогда еще не могла составной частью войти в культуру новогре-
ческую (это осуществилось позднее, только в XX в.). Пока она 
только присутствовала в книжной литературе, как отдаленный 
фон, способствуя развитию чувства гордости за прошлое и вере в 
грядущее возрождение греческой нации. Импульс же и материал 
для литературных произведений давало большей частью новогре-
ческое народное творчество. А основой национального литера-
турного языка становился язык народных песен.

Однако греческая литература не была замкнута в узконацио-
нальных традициях. Находясь на перекрестке Востока и Запада, 
Греция была открыта всем литературным веяниям. Для греческих 
просветителей были вполне естественными идеи международной 
солидарности народов и литератур. Недаром герой греческого 
народа Ригас планировал создание демократической федерации 
балканских народов с турками включительно. Совершенно ор-
ганично француз Момарс стал греческим поэтом. Песни Ригаса 
вошли в общебалканскую поэзию; грек Капнист – в русскую ли-
тературу, а К. Стамати, К. Конаки и Г. Асаки – в молдавскую. За-
пад открыл для себя греческую литературу XVIII в. значительно 
позднее, главным образом в связи с восстанием 1821 г. И в Рос-
сии М.Л.Михайлов осуществил поэтический первод гимна Ригаса 
только в середине XIX в.

XVIII век дал греческой литературе высокие идеи, героические 
темы, прекрасные образцы поэтического языка.



«Заповіт» Т.Г. Шевченка  
в аспекті зв’язків  

зі світовою літературою1

У творчості Т.Г. Шевченка «Заповіт» посідає виняткове місце 
як твір програмний за значенням, пророчий за змістом. Як відомо, 
вірш написано 25 грудня 1845 р. в Переяславі, у домі поетового 
друга А. Козачковського. «Заповіт» є органічним фіналом циклу 
«Три літа», в якому поет осмислює жахливу дійсність закріпаче-
ної України, соціально-політичну ситуацію в тогочасній Росії. Чи-
мало писалося про значення «Заповіту» для української літерату-
ри та про світове значення цього полум’яного вірша.

Нам здається доцільним розглянути «Заповіт» в аспекті його 
зв’язків зі світовою літературою. Досі дослідники розглядали 
лише внутрішні причини, що породили твір, причини, навіяні 
українською дійсністю. Не заперечуючи цього, ми спробуємо до-
вести, що «Заповіт» водночас є виступом українського поета в 
дискусії, яку розпочав колись Квінт Горацій Флакк своєю одою 
30, III, Ad Melpomenen (Ехеgi monumentum), у дискусії на тему 
про місце поета й поезії в суспільстві. Ця тема, природно, не за-
лишала байдужим жодного поета від Овідія до В. Маяковського. 
Природно також, що і українська література не могла лишиться 
осторонь цієї теми.

Наведемо оду Горація:

1 Уперше опубліковано в: ж. Всесвіт. – 1975. – № 3. – С.198-200.
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1. Exegi monumentum aere perennius
2. Regalique situ pyramidum altius
3. Quod non imber edax, non Aquilo impotens
4. Possit diruere aut innumerabilis
5. Annorum series et fuga temporum.
Non omnis moriar, multaque pars mei
6. Vitabit Libitinam: usque ego postera
7. Crescam laude recens, dum Capitolium
8. Scandet cum tacita virgine pontifex.
9. Dicar, qua violens obstrepit Aufidus
10. Et qua pauper aquae Daunus agrestium
11. Regnavit populorum, ex humili potens
12. Princeps Aeolium carmen ad Italos
13. Deduxisse modos. Sume superbiam
14. Quasitam meritis et mihi Delphica
15. Lauro cinge volens, Melpomene, comam.

Далі подаємо підрядковий переклад цієї оди:
1. Я довершив пам’ятник (собі), міцніший за бронзу, 
2. вищий за царські будови пірамід.
3. Його не зможуть зруйнувати ні їдка злива,
4. ні шалений вітер Аквілон, ні незліченний 
5. ряд років, ні плин часу.
6. Я не умру цілком. Більша частина мене
7. уникне богині похоронів Лібітини, і я в посмертній
8. славі зростатиму, не в’янучи, поки до Капітолію
9. сходитиме верховний жрець з мовчазною весталкою. 
10. Про мене скажуть, що там, де шумить бурхливий Ауфід, 
11. і там, де в країні посушливій Давн
12. царював над селянами, там – величний з низького (я став);
13. я перший еолійську пісню переніс (а не пристосував)
14. до італійських звичок. Тож прийми заслужену 
15. шану, Мельпомено, і мені доброзичливо
16. чоло прикрась дельфійським (Аполлоновим) лавром.
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У розвитку думки тут помітно п’ять моментів:
Поет відстоює своє право на людську шану, міряє вік своєї сла-

ви, нагадує, звідки він і якого він роду, визначає, за які саме заслу-
ги він має право на славу, приймає винагороду з рук Музи.

Неважко простежити, що ці основні моменти наявні в усіх пе-
респівах «Пам’ятника» у новоєвропейській літературі. Невпинний 
інтерес до цього твору пояснюється своєрідною роллю римської 
літератури в історії європейської культури.

Давній Рим учився в античної Греції, яка вже задовго до почат-
ку виступу Риму на міжнародній арені, мала незаперечні культур-
ні досягнення. Рим мусив довести свою здатність проявляти себе 
в мистецтві не гірше. Тому Горацій вважає за достатнє для дові-
чної слави в Римі – опанувати художню систему грецької лірики.

Другий важливий аспект вірша – максималізм поета, що ста-
вить поетичну творчість, талант вище від усіх інших проявів люд-
ської діяльності.

Нові європейські літератури, особливо після Відродження, від-
чули себе учнями античності, передусім Риму. На початку розви-
тку кожної європейської літератури перед її митцями ставилося 
суспільне завдання – опанувати художню систему римської поезії, 
скласти своєрідний іспит на право вступу до ансамблю європей-
ських літератур.

Переспіви оди 30, III Горація іноді перетворювалися й на по-
етичні двобої з великим римлянином. І водночас поети, звертаю-
чись до Горація, створювали «пам’ятники» не лише собі, а й своїм 
національним літературам (наприклад, О. Пушкін).

У Росії на початку XIX ст. були широко відомі переклади Гора-
цієвої оди: М. В. Ломоносова (у кн. «Краткое руководство к крас-
норечию», СПб., 1748), де важливим є автобіографічний момент 
«что мне беззнатный род препятством не был»; у Г. Р. Державіна 
(«К Музе. Подражение Горацию»). Державін стверджує тут себе, 
як слов’янський поет. Заслугою своєю він вважає:

Что первый я дерзнул в забавном русском слоге
О добродетелях Фелицы возгласить,
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В сердечной простоте беседовать о боге
И истину царям с улыбкой говорить.

Переклад В. В. Капніста. Занотуємо: «Я первый, вознесясь от 
низкия породы, / в латинские стихи эольску меру ввел».

Переклад О. X. Востокова: «Будет слышно, что я, рода беззна-
тного / Отрасль, первый дерзнул в римском диалекте / Эолийской 
сложить меры поэзию» («Опыты лирические и другие мелкие со-
чинения в стихах», СПб, 1805-1806).

Вірш О.С. Пушкіна «Пам’ятник», написаний 21 серпня 1836 
р. і надрукований уперше 1841 р. в спотвореному цензурою ви-
гляді. Запам’ятаємо російську реалію «Александрійський стовп» 
як масштаб для визначення висоти «пам’ятника», а також строфу:

И долго буду тем любезен я народу,
Что звуки новые для песен я обрел,

Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милосердие воспел.

Тут уперше в родині «Пам’ятників» серед заслуг поета зга-
дується уславлення свободи. Вірш і в спотвореному вигляді мав 
великий розголос, його називали «останнім заповітом» Пушкіна.

Шевченко, беззаперечно, був обізнаний принаймні з перекла-
дом Ломоносова, а також з віршами Державіна й Пушкіна на теми 
з Горація. На жаль, він міг читати наведену вище Пушкіним стро-
фу лише в спотвореному вигляді.

Шевченко добре знав Горація. Знайомство з творчістю римсько-
го поета він вважав неодмінною ознакою ерудиції2. Гораціанські 
мотиви можна знайти в «Перебенді», де відстоюється право по-
ета на творче усамітнення під час натхнення (пор. оду Горація 1, 
III). Горацій, проте, не був улюбленцем українського поета. Відхід 
від позицій борця за суспільну свободу до пошуків індивідуальної 
творчої незалежності був для Шевченка глибоко чужим.

 
2 Див. повість «Близнецы». «Но юноша... бегло читал Давида, Гомера и Горация».
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На перший погляд, нема нічого спільного між гораціанською ро-
диною «пам’ятників» і «Заповітом» українського поета.

Придивімося уважніше:
За кілька днів до написання «Заповіту» Шевченко написав 

«Минають дні», де висловлюється думка, що найгірше «і сліду 
не кинуть / ніякого, однаково, / чи жив, чи загинув». Після напру-
женого періоду творчих звершень трьох років, поетові хотілося 
визначити, який саме «слід» він лишає на Україні, тим більше, що 
і хвороба в грудні 1845 р. загострювала цю проблему.

Перша строфа «Заповіту». Висока могила «серед степу широ-
кого / на Вкраїні милій» заступає місце горацієвих «пірамід», чи 
«александрійського стовпа».

Друга строфа відповідає третьому моментові оди 30, III. «Лани 
широкополі, / і Дніпро, і кручі» – це місця, де поет народився й 
виріс. Хай оспівує Горацій бурхливий Ауфід. Шевченко хоче чути, 
«як реве ревучий» Дніпро.

У VI строфі поет приймає шану не з рук Музи, чужинки, арис-
тократки, а з вуст рідного народу. «Незле, тихе слово» для нього –  
найвища винагорода.

А де ж визначення поетових заслуг? Тут Шевченко навіть не 
називає себе поетом, не згадує про свої вірші. Так, але в цьому по-
етичному двобої з давнім римлянином мовчання не менш промо-
висте, ніж транспозиція поетичних обставин. Питання про заслуги 
вирішується в плані максималізму, невідривного від справжнього 
«пам’ятника» з гораціанської родини. Тут Шевченко визначає себе 
не так поетом, як борцем за визволення свого народу. Свобода народу 
для поета незмірно дорожча від усіх благ і скарбів, навіть від поезії.

А як уже зайшла розмова про максималізм, то треба сказати, 
що Шевченко в «Заповіті» відповідає не лише Горацієві. Не за-
буваймо, що вірш написано 25 грудня, тобто на Різдво, коли цер-
ковні дзвони, колядки, тисяча років традиції нагадували поетові 
іншу ідею, що теж претендувала зайняти місце абсолюту – ідею 
Бога. Дві сили боролися за душу поета: гораціанська ідея краси 
мистецтва, величі поезії (сама по собі притягальна для поета!) та 
християнська ідея Бога, освячена традицією, вірою батьків. І поет 
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відкидає обидві спокуси задля третьої ідеї, незрівняної!, вимогли-
вої, безкомпромісної ідеї визволення рідного народу. «А до того я 
не знаю бога!»

На перший погляд дивно, що Шевченка не захопила близькість 
долі з горацієвою еволюцією «з низького – могутній», підкресле-
на Ломоносовим, «что мне незнатный род препятством не был». 
Але і тут промовисте саме мовчання Шевченка. Кріпацький стан 
для нього не «низький». Це стан полоненого, але не переможеного 
борця, і не в поезії, не в мистецтві він шукає індивідуальної неза-
лежності, якої, до речі, 1845 р. Шевченко вже досягнув. Разом з 
своїм народом він прагне визволення для всіх шляхом революції: 
«Вставайте, кайдани порвіте, / і вражою злою кров’ю / волю окро-
піте», – вимагає він. Причому не лише у поета є високі обов’язки 
перед народом, народ так само зобов’язаний перед поетом. І тіль-
ки після здобуття свободи, «в сім’ї вольній, новій» поет ладен 
прийняти шану від свого народу. Лише відтоді він дозволяє лічити 
вік своєї слави (див. другий момент оди 30, III).

Таким чином, ми знайшли в «Заповіті» всі основні компоненти 
оди «До Мельпомени» Горація, встановили, що Шевченко (і разом 
з ним українська література) ввійшов до європейської поезії не як 
боязкий учень, а як борець, як лицар величної ідеї, що кидає ви-
клик «і мертвим, і живим, і ненарожденним» і проголошує своє 
кредо – вимоги людської гідності, соціального й національного 
визволення.



К вопросу о фольклорных аспектах 
гомеровского эпоса1

1. Теория фольклорных основ гомеровского эпоса составила за 
последних два года целую библиотеку, что не отрицает, впрочем, 
теорию о наличии возможного автора.

2. В связи с этим уместно вспомнить о некоторых особенно-
стях народных эпосов, обусловленных их принадлежностью к об-
щественной жизни какого-то этнического коллектива и их особой 
ролью в жизни этого коллектива.

3. Фольклористами давно подмечено, что темами большинства 
народнозначимых эпических песен является свадьба или смерть 
главного героя.

4. Действительно, смерть племенного вождя ставит в затрудни-
тельное положение племенной коллектив, вынуждает его искать 
преемника, способного наилучшим образом обеспечить своему 
племени условия выживания. Песни о подобном событии, о по-
гребальных играх, в которых определяется элита племени, наи-
более доблестные воины, способные сохранить и упрочить место 
своего этноса на земле, естественно, сохраняются в памяти кол-
лектива, как пример, образец для подражания.

5. Такое же значение в жизни этнического коллектива имела, в 
сущности, свадьба дочери вождя. Зачастую, как это показывают 
мифы, свадьба была связана с той же проблемой преемника вождя 
племенного коллектива и иногда сопровождалась убийством его 

1 Уперше опубліковано в: Историчность и актуальность античной культуры 
// Науч. конф., октябрь 1980. Тезисы докладов. – Тбилиси, 1980. – С.32-33.
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предшественника (напр., Пелопс – Эномай и др.). В любом случае 
свадьба, как родовой договор, имела надличное значение. Такое 
же значение имеют и свадебные песни. А повествование о выборе 
путем свадьбы преемника главе этнического коллектива является 
основным содержанием многих сказок и эпических песен.

6. Названный подход допустим и в отношении гомеровского 
эпоса. С этой точки зрения «Илиада» относится к разряду погре-
бальных эпосов. Действительно, об этом свидетельствует и фор-
мальная сторона: «Илиада» завершается гибелью Гектора и его 
погребением. Можно предположить, что первоначальное ядро 
«Илиады» составляет троянский национальный эпос. Поэтому со-
бытия «Илиады» для признанного ее главным героем Ахиллеса 
являются только незначительным эпизодом. Кстати сказать, это 
удивляло многих читателей поэмы, например, Т.Шевченко. Все 
становится на свои места (и название эпоса в том числе) при пере-
мещении акцента с Ахиллеса на Гектора. Именно Гектор является 
в эпосе признанным образцом героической доблести. Он отстаи-
вает честь и достоинство своего этнического коллектива и гибнет 
в честном поединке. Ахиллес по отношению к Гектору является 
воплощением стихийной силы.

После гибели Трои эпос переместился на Балканы. При этом 
смещение акцентов не только естественно, но и неизбежно, осо-
бенно в свете теории Т.В. Гамкрелидзе и В.В. Иванова о миграци-
ях индоевропейских племен.

7. Таким же образом можно рассматривать и «Одиссею» – как 
свадебный эпос, где главный герой (тут уже его личность не под-
лежит сомнению) после всех испытаний принимает участие в со-
стязании женихов и подтверждает свое право на главенство в пле-
менном коллективе.



Композиция «Дигениса Акрита»  
и «Девгениево деяние»1

«Дигенис Акрит» имеет большое значение в истории грече-
ской литературы. Это признанная точка отсчета литературы Но-
вой Греции.

В XIX в. европейские литературы были очень чувствительны 
к проблеме национального эпоса. Бурное развитие капитализма 
в европейских странах и связанный с этим рост национального 
самосознания привели в области литературы к возникновению и 
расцвету романтизма с его повышенным вниманием к националь-
ной истории, с его попытками культурного самоопределения, к 
своеобразному культу фольклора как непосредственного носите-
ля национальных особенностей. Сформировалось убеждение, что 
каждая литература должна начинаться с эпоса, по возможности 
фольклорного происхождения. Непременным признаком такого 
эпоса считалась его насыщенность национальным своеобразием. 
Это не было никем сформулировано, но отчетливо осознавалось 
всеми. Образцовыми произведениями эпического жанра счита-
лись «Илиада» и «Одиссея». Во всех европейских странах ра-
зыскивали рукописи собственных эпосов. Франция, располагав-
шая «Песней о Роланде», Испания – «Песней о Сиде», Англия –  
«Беовульфом» и Германия – эпосом о нибелунгах, чувствова-
ли законную гордость. Народы, чьи героические песни не были 

1 Уперше опубліковано в: Труды Отдела древнерусской литературы / Ин-Труды Отдела древнерусской литературы / Ин-
ститут русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР. – Т. XLII / отв. ред.  
Д.С. Лихачев ; ред.: О.А. Белоброва, М.А. Салмина. – Л.: Наука, 1989. – С.344-350.
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оформлены в древности в законченное эпическое повествование, 
ощущали это обстоятельство как некую неполноценность наци-
ональной культуры. От этого недостатка старались избавиться. 
Так, Э. Ленрот в 1835 г. на основе народных финских песен создал 
национальный эпос Финляндии – «Калевалу», а А. Пумпур в 1888 
г. составил латышский эпос «Лачплесис». Острая потребность в 
эпосе как отправной точке в развитии национальной литературы 
толкала поэтов даже на мистификации. Так, шотландский поэт 
Дж. Макферсон в 1765 г. создал сборник «Сочинения Оссиана, 
сына Фингала», где свои обработки кельтских преданий и легенд 
выдал за подлинные песни легендарного воина и барда Оссиана, а 
чех Вацлав Ганка оказался творцом даже двух «древних» рукопи-
сей – Краледворской (1817 г.) и Зеленогорской (1818 г.).

Новогреческая литература в отношении эпоса находилась в 
особом положении. С одной стороны, на нее распространялось 
обаяние античной культуры вообще и гомеровского эпоса в част-
ности. С другой, сами греки ощущали, что имеют косвенное от-
ношение к Гомеру, пожалуй, не многим большее, чем любая дру-
гая новая европейская литература. Поэтому, когда С. Иоаннидис в 
1868 г. нашел в одном из монастырей Трапезунда рукопись эпоса о 
Дигенисе Акрите, она освободила души греков от тягостного ощу-
щения национальной неполноценности и была встречена с под-
линным ликованием.

«Дигенис» значит «двуродный». Из двух элементов – греческо-
го и восточного – слагался в сущности и самый греческий народ 
византийской эпохи. Впоследствии восточный элемент в составе 
народа Новой Греции усилился еще за счет турецкого влияния. 
Во всяком случае, двуродность (греко-восточная) является фунда-
ментальной особенностью современного греческого народа. По-
этому эпическое произведение, отражающее зту особенность, по 
праву смогло стать национальным эпосом Новой Греции. Неда-
ром греческая литература XX в. рассматривает Дигениса Акрита 
как символ греческого народа, а крупнейший новогреческий про-
заик Никос Казандзакис заявил: «Верую во единого бога, который 
есть Дигенис Акрит, т. е. греческий народ».
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Вслед за Трапезундской рукописью были обнаружены еще 
пять версий «Дигениса Акрита». Древнейшая рукопись, Гротта-
ферратская, относится к XIV в. Все шесть рукописей стали объек-
тами живейшего интереса со стороны ученых многих стран мира. 
Тщательное изучение «Дигениса Акрита» не прекращается и по 
сей день, затрагивая самые разнообразные аспекты произведения: 
исторический, социологический, литературоведческий, языко-
вой и др. Синоптическое издание рукописей «Дигениса Акрита», 
предпринятое Эрихом Траппом в 1971 г., явилось серьезным под-
спорьем для исследователей этого произведения2.

Изучая тексты «Дигениса Акрита», многие ученые отмечали, 
что некоторые мотивы в этой поэме повторяются дважды: напри-
мер, битва со львом, с драконом и с апелатами происходит в 4-й 
и в 6-й песнях. Свадьба совершается в 1-й и 4-й песнях. Повто-
ряемость мотивов обычно смущала исследователей. Ее относи-
ли за счет позднейших вставок, небрежности переписчика и т. п. 
Известный греческий историк литературы Константин Димарас 
даже отказал «Дигенису Акриту» в праве называться греческим 
национальным эпосом и вопреки восторженному отношению к 
нему со стороны представителей новогреческой поэзии опреде-
лил это произведение по жанру как несовершенный рыцарский 
роман. Особую по отношению к парности мотивов в «Дигенисе 
Акрите» позицию занял Ганс-Георг Бек в своей «Истории визан-
тийской народной литературы»3. Он счел дошедший до нас текст 
результатом искусственного объединения двух произведений: 
Emir-Lied и Digenes-Roman.

Но если внимательно приглядеться к композиции «Дигениса 
Акрита», можно заметить, что решительно все мотивы в его тек-
сте повторяются дважды: 

1. Рождение: а) мать Дигениса Ирина и б) Дигенис; 2. Брак 
путем умыкания: а) эмир похищает Ирину и б) Дигенис похи-
щает Евдокию; 3. Посещение родителей: а) эмир посещает мать,  

2 Digenes Akrites: Synoptische Ausgabe der ältesten Versionen // Wiener byzan-
tinischen Studien. Wien, 1971. Bd 8.

3  Вeck H.G. Geschichte der Byzantinische Volksliteratur. München, 1971.
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б) Дигенис посещает отца; 4. На охоте Дигенис убивает двух мед-
ведей; 5. Битва со львом: а) на охоте, б) при встрече с императо-
ром; 6. Битва с драконом: а) на охоте, б) после свадьбы; 7. Битва с 
апелатами: а) после охоты (1-я песня), б) после свадьбы (6-я пес-
ня); 8. Мудрые советы: а) эмира матери (3-я песня), б) Дигениса 
императору Василию (4-я песня); 9. Супружеская измена: а) с до-
черью Аплорравда Аиссé, б) с амазонкой Максимо; 10. Смерть: а) 
родителей Дигениса, б) Дигениса и Евдокии.

Возможно ли, чтобы такая закономерность была результатом 
случайной порчи первоначального текста, соединения текстов или 
свидетельством неумения создать композиционно стройное про-
изведение? Вряд ли.

Замечено также, что все отдельные мотивы «Дигениса Акрита» 
имеют многочисленные параллели в литературе других народов, в 
частности в ближневосточной, и прежде всего в античной мифо-
логии: 1) брак путем умыкания – Плутон и Персефона; 2) борьба 
со львом – Геракл; 3) борьба с драконом – Геракл и Лернейская 
Гидра, Персей; 4) борьба с разбойниками – Тесей; 5) супружеская 
измена – похождения Зевса; 6) смерть от болезни – Геракл; 7) му-
дрые советы – «Труды и дни» Гесиода; 8) посещение родителей –  
Тесей; 9) рождение героя и его богатырский рост – Геракл. В ан-
тичной мифологии и литературе отсутствует только мотив битвы 
с медведем. Удвоенность же мотивов в «Дигенисе Акрите» пред-
ставляется индивидуальной особенностью этого греческого эпо-
са. Не исключено здесь и влияние Нового завета, где удвоенность 
некоторых мотивов до сих пор вызывает контроверзы исследова-
телей4; дважды происходит там, например, чудо умножения хлеба 
и рыб. С евангелием сближает византийский эпос и двойственная 
природа главного героя: как уже говорилось, «Дигенис» означает 
«двуродный» – он сын арабского эмира и гречанки.

Типологические особенности «Дигениса Акрита» становятся 
более наглядными при сопоставлении с его древнерусским пере-
водом – «Девгениевым деянием». Древнейший список «Девгени-

4  См.: Козаржевский А.Ч. Источниковедческие проблемы раннехристиан- А.Ч. Источниковедческие проблемы раннехристиан-А.Ч. Источниковедческие проблемы раннехристиан-
ской литературы. – М., 1985. С. 47-48.
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ева деяния», как известно, сгорел вместе с рукописью «Слова о 
полку Игореве», принадлежавшей Мусину-Пушкину. Известны 
только позднейшие списки – Тихонравовский, Погодинский, Ти-
товский. По особенностям языка специалисты относят перевод 
к XI–XII вв. Это значит, что греческий оригинал этой версии яв-
ляется более древним, чем Гроттаферратский список «Дигениса 
Акрита».

Долгое время основные усилия исследователей были направ-
лены на определение пути эволюции от «Девгениева деяния», ко-
торое полагали более или менее тождественным архетипу «Диге-
ниса Акрита», до Гроттаферратского списка. Многократно пред-
принимались попытки их сопоставления как в плане отдельных 
эпизодов5, так и в целом6. Последняя из них сочетается с тонким 
анализом фольклорной стихии «Девгениева деяния». Общий вы-
вод О.В. Творогова таков: «Девгениево деяние – поздняя передел-
ка, значительно фольклоризированная и русифицированная, не 
дошедшего до нас древнего перевода» (Тв, 92). Но разве нельзя 
представить, что произведение претерпело изменения не в про-
цессе длительного бытования на Руси, а в момент перевода?

Сопоставим текст «Дигениса Акрита» (по синоптическому из-
данию Э.Траппа) с текстом «Девгениева деяния» (по суммарному 
изданию В.Д.Кузьминой)7.

Обращаем внимание прежде всего на композиционные элемен-
ты как на более инвариантные. При этом мы видим, что в русском 
тексте: 1. Эпизод охоты близок к «Дигенису Акриту» текстуально. 
2. Сохраняется удвоение мотивов а) битвы с медведем и б) свадь-
бы; вводится удвоение мотивов а) стычки героя с противником и 
б) встречи героя с богатыршей. 3. Не сохраняется мотив супруже-
ской неверности. 4. Изложение всех мотивов отличается от грече-
ского оригинала этикетом, известным по произведениям русского 
фольклора, в частности по былинам. 5. Отчетливее ощущается 

5 См.: Schmaus Α. Philopappos-Ma�imo Szene und Kaiserepisode im Altrussisch-.: Schmaus Α. Philopappos-Ma�imo Szene und Kaiserepisode im Altrussisch-Α. Philopappos-Ma�imo Szene und Kaiserepisode im Altrussisch-. Philopappos-Ma�imo Szene und Kaiserepisode im Altrussisch-
en Digenes // Byzantinische Zeitschrift. 1951. № 44. S. 495-508.

6 См.: Творогов О.В. Переводная беллетристика XI–XIII вв. // Истоки русской 
беллетристики. Л., 1970. С. 180-194 (далее в тексте: Тв.).

7 Кузьмина В. Д. Девгениево деяние. М., 1962 (далее в тексте: К.).
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агиографический характер. 6. Греческие реалии заменяются мест-
ными.

Рассмотрим внимательнее судьбу отдельных эпизодов «Ди-
гениса Акрита» в «Девгениевом деянии». Охотничьи подвиги в 
русском фольклоре трактуются так же, как и в греческом. Удаль 
на охоте приличествовала славянскому богатырю не менее, чем 
византийскому. Вероятно, это и способствовало буквальному со-
хранению эпизода охоты, включая битву с медведем.

О рождении героя греческий эпос информирует предельно 
скупо: родился младенец, назвали так-то. Русская версия сооб-
щает при этом интересные подробности: «...и нарекоша имя ему 
Акрит, и крести его божественным крещением, в том крещении и 
нарекоша имя ему Девгений» (К., 170). Это несомненно отражает 
обычай в Руси домонгольского периода давать человеку два име-
ни: языческое и христианское.

О свадьбе повествуется со множеством подробностей. При 
общем тождестве мотива брака путем умыкания этикет поведе-
ния Дигениса во время сватовства и на свадьбе значительно от-
личается от этикета поведения Девгения. Дигенис галантен по от-
ношению к прекрасной Евдокии, признает за ней право любить 
другого и в этом случае не намерен чинить ей препятствий (Тв., 
194–195). Девгений в этой ситуации заявляет Стратиговне: «Аще 
бы я бога не боялся, смерти бы предал тя. Даждь мне ответ вскоре, 
что имаше на уме? Хочеши слыти Девгениева Акрита жена, или 
требуеши ему быти раба полоненна?» (К., 148). Дигенис почтите-
лен со Стратигом и братьями невесты (Тв., 41–43). А Девгений, да-
ровав по просьбе невесты побежденным свойственникам жизнь, 
связывает их и тащит за собой. Он даже собирается «положить 
им на лице знамение», как обычным своим пленникам, и, лишь 
уступая просьбам Стратиговны, соглашается на выкуп (К., 151-
152). Эпизод похищения невесты в «Девгениевом деянии» расши-
рен мотивом ожидания погони. Девгений мог бы довольно далеко 
ускакать со Стратиговною, пока не опомнились Стратиг с сыно-
вьями. Однако кодекс чести богатыря требует сразиться с отцом 
невесты, чтобы тот не мог сказать: «...пришед и обольстив, побеже 
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от нас» (К., 150). В ожидании Стратига Девгений хочет вздрем-
нуть и просит невесту: «Сяди, обыщи ми главу мою» (К., 150). В 
целом встреча Девгения со Стратигом аналогична фольклорному 
мотиву встречи героя с драконом. От этого и Стратиг приобретает 
зловещие «драконьи» черты.

В «Дигенисе Акрите» отсутствует мотив ожидания противни-
ка. Стратиг греческого эпоса, заслышав голос похитителя дочери, 
немедленно отправляется в погоню. Встреча Дигениса с тестем и 
братьями невесты происходит по правилам рыцарского поединка.

Свадьбу Девгения справляют три месяца в доме невесты, а за-
тем еще три месяца в доме жениха. Следует подробная опись при-
даного невесты и подарков жениху (К., 152-153). При всей эпиче-
ской гиперболизации в этом фрагменте несомненно описывается 
свадебный обряд Древней Руси. В «Дигенисе Акрите» свадьба со-
вершается сначала в доме жениха, а затем в доме невесты, приво-
дится опись приданого и подарков не только жениху, но и невесте. 
Списки подарков в греческой и русской версиях не совпадают, что 
тоже свидетельствует о том, что повествование в обоих случаях 
строилось в согласии с местными обычаями. Формы этикета, от-
раженные в греческом произведении, согласуются с кодексом по-
ведения, известным нам по любовной лирике западного средневе-
ковья, этикет же русского текста – тот же, что в сказках и былинах. 
Однако греческий оригинал все время просматривается сквозь 
древнерусский перевод, и заканчивается описание свадьбы героя 
одним и тем же сюжетным ходом: Дигенис уединяется с Евдокией 
где-то на границе Романии (Византии) на реке Евфрате (Тв., 45), 
а Девгений «сам начат жити и ловы деяти, зане быше охочь един 
храбровать» (К., 153).

Поведение Стратиговны в «Девгениевом деянии» отличается 
от поведения Евдокии в «Дигенисе Акрите» не менее, чем пове-
дение уже рассмотренной пары Девгений–Дигенис. Стратигов-
на оказывается богатыршей, «имеет мужескую дерзость и хра-
брость» (К., 177) в отличие от кроткой Евдокии греческого эпоса. 
Это дает возможность сопоставить ее с воительницей Максими-
аной (в греческом оригинале – амазонка Максимо) и тем самым 
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отметить в «Девгениевом деянии» новую для данного сюжета 
парность мотивов встреч героя с богатыршами. Каждая из них 
готова стать женой героя. На судьбу же его влияет предсказание: 
«А Девгению написано: аще прикоснешися Максимане и жития 
его шестнадцать лет, аще совокупится со Стратиговною, то жития 
его тридцать шесть лет» (К., 178). Пророчество это отсутствует в 
греческом оригинале.

Очевидно, удвоенность мотивов в «Дигенисе Акрите», как и 
двойственное происхождение героя, не имели в глазах древнерус-
ского переводчика важного значения. Но, может быть, снимая уд-
военность семи мотивов (посещение родителей, мудрые советы, 
битва с разбойниками, битва со львом и драконом, супружеская 
измена, смерть), он пытался отчасти восполнить эту потерю, уд-
ваивая два других мотива (стычка с противником и встреча с бо-
гатыршей).

Из двух мотивов посещения родителей «Девгениево деяние» 
сохраняет посещение царем Амерой его матери. Причем в «Ди-
генисе Акрите» эмир, уже крещёный, после свадьбы собирается 
с женой и маленьким сыном посетить мать, по ее просьбе. Этому 
противодействуют братья жены. Один из них видел вещий сон, 
будто эмир собирается бежать с женой из Романии к себе на роди-
ну. Эмиру приходится ехать одному. Он прощается с женой, едет 
на родину и убеждает мать и родственников креститься и пере-
селиться вместе с ним в Романию. Эмир возвращается к Ирине 
с матерью, родственниками и богатыми дарами. В «Девгениевом 
деянии» Амера, еще некрещёный, едет перед свадьбой на родину 
повидаться с матерью и собрать вено. Он не обращает мать в хри-
стианство, а обманывает ее своим намерением «пакости творити 
в греческой земле» (К., 166), нагружает на верблюдов богатства и 
возвращается к невесте, где «сотвори брак велик, преславен зело 
по три месяцы» (К., 168). Узнав об обмане, разгневанная мать по-
сылает к сыну послов, чтобы те вернули Амеру вместе с женой и 
ребенком на родину. Вещий сон в «Девгениевом деянии» видит 
жена Амера, нигде не названная по имени. «Книжницы и фари-
сеи» истолковывают его как предвещение опасности, грозящей 
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царице. Ее братья сначала подозревают в коварстве Амеру, затем 
по указанию толкователей находят «срачинских послов», побеж-
дают их, силою обращают в христианство и ведут «жити у Амира 
(Амеры) царя». Русская версия, таким образом, предпочитает про-
паганде «горячим словом убежденья» решительные действия.

В греческом тексте мотив посещения родителей пересекается 
с мотивом мудрых советов. Формально их объединяет действие 
посещения. Амир посещает мать, император Василий – Дигениса. 
В обоих случаях мудрость исходит от юного героя. Сцена встречи 
с царем Василием в русской версии, известная только по Тихон-
равовской рукописи, на первый взгляд, имеет мало точек сопри-
косновения с греческой: перекликаются лишь имена действую-
щих лиц и место действия – берега реки Евфрат. Вместо мотива 
о юном советчике царя мы видим мотив столкновения богатыря с 
царем. Это дало повод А. Грегуару еще в 1941 г. высказать предпо-
ложение, что «Девгениево деяние» является переводом греческого 
архетипа – «Дигениса Акрита», более демократического по харак-
теру, чем позднейшие версии, приспособленные к новым социаль-
ным условиям в Византии8. Для Грегуара столкновение Девгения 
с царем Василием послужило основой, на которой он создал свою 
гипотезу о том, что «Дигенис Акрит» возник в павликианских 
кругах (известно, каким гонителем павликиан был Василий I) и 
что запрещенная в Византии павликианская версия эпоса попала 
на Русь через болгарских павликиан. Однако гипотеза А.Грегуара 
не нашла подкрепления в источниках.

Еще А.Шмаус обратил внимание на то, что в «Девгениевом 
деянии» столкновение Девгения с царем Василием сходствует с 
его битвой с Филипаппом и Максимианой. Русская версия заме-
няет, таким образом, удвоенный мотив мудрого советника удво-
енным мотивом боя. Надо сказать, греческий текст дает для этого 
некоторые основания: соответствующий эпизод происходит там в 
атмосфере сильного взаимного недоверия. Дигенис отказывается 
ехать к императору, возможно, чувствуя себя в большей безопас-
ности среди своих, и требует, чтобы император прибыл на встречу 

8  Gregoire Η. Digenis Akritas. New York, 1924. P. 295-299.
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с небольшой свитой. Император вынужден принять условия, но 
все же он едет к Дигенису в сопровождении вооруженных телох-
ранителей. Встреча сопровождается демонстрацией доблести Ди-
гениса. Он укрощает дикого коня, голыми руками убивает разъ-
яренного льва, от которого·в страхе бежал император. Доблесть 
же Девгения обращена не против диких зверей, а против царя с 
его войском. Царь Василий в страхе бежит от Девгения. При тех 
же опорных моментах сцена встречи героя с правителем в «Дев-
гениевом деянии» развивается по чину русских былин – таких, 
например, как «Илья Муромец в ссоре с Владимиром» и «Бунт 
Ильи Муромца против Владимира»9. Отвлеченные наставления и 
метафоры греческого текста замещаются здесь действенным уро-
ком уважения к богатырю.

В «Дигенисе Акрите» герой дважды встречается с атаманом 
апелатов – Филопаппом. При первой встрече Филопапп расхвали-
вает Дигенису выдержку и разбойную удаль апелатов. Во второй 
раз Филопапп и его апелаты сражаются с Дигенисом. Побежден-
ный Филопапп призывает на помощь свою родственницу и союз-
ницу Максимо. Дигенис, разумеется, один побеждает всех, но не 
может устоять перед женской прелестью Максимо. В «Девгение-
вом деянии» (по Погодинской и Титовской рукописям) сражению 
Девгения с Филипаппом и Максимианой предшествует обмен 
посланиями, отсутствующий в «Дигенисе Акрите». Героя вы-
зывают на реку Евфрат, и он едет ради удовольствия явить свою 
доблесть. Победив·противников, он отправляет их связанных в 
подарок родителям.

Сопоставление этих центральных эпизодов повествования по-
казывает, что именно здесь пролегает межа, разделяющая два эпо-
са, две культуры. Каждое из произведений являет образ идеально-
го эпического героя. Каждый герой чтит богатырский кодекс чести 
своей земли и старается ему следовать. Для Девгения достаточно 
подвигов ратных. Византийский эпос трансформируется на Руси 
в русский богатырский эпос свадебного типа. Поэтому «Девгени-
ево деяние» завершается свадьбой Девгения со Стратиговной: «И 

9 Былины. – Л., С. 324, 330–333. (Б-ка поэта. Большая сер.). – 2-е изд.
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жити нача добре и скончаса со Стратиговной» (К., 184). Эпизод 
встречи героя с царем Василием сохраняет известную самостоя-
тельность (как отдельная былина).

Дигенис же в качестве идеального героя обязан превзойти всех 
людей не только силой, но и мудростью. Его отец, эмир, красно-
речием обращает свою мать в христианство; сам он, блистая крас-
норечием, дает мудрые советы императору. Кроме того, ему как 
идеальному герою надлежит с честью похоронить родителей (7-я 
песня). И наконец в самой смерти он должен быть образцом для 
людей. Поэтому вся 8-я песня посвящена описанию его кончины 
вместе с любимой женой, поэтому и мотив смерти в «Дигенисе 
Акрите» разработан так подробно. («Девгениево деяние» лишь 
упоминает об этом в конце повествования.).

Христианские элементы в «Дигенисе Акрите» (изложение 
эмиром символа веры для обращения в христианство матери и 
родственников – 3-я песня; покаяние Дигениса – 6-я песня) не 
были по существу развиты в древнерусской версии, несмотря на 
появление там отдельных агиографического типа оборотов вро-
де «Бе некая вдова царска роду и предала себя ко спасению, от 
церкви николи же отхождаше» (К., 157) или «Радуйтеся, отче с 
материю моею, вашею молитвою и Божиею помощию все по мне 
збылося» (К., 184).

Итак, мы имели возможность убедиться, что мотив греческо-
го эпоса последовательно обращен в его русской версии в мотив 
русского фольклора; что греческие реалии заменены там русски-
ми (например, музыкальный инструмент, на котором играет гре-
ческий герой – ταμπούρι – вид лютни, обращается в гусли); что 
сюжет в общих чертах сохранен, хотя значительно сокращен раз-
мер произведения (против 3749 стихов Гроттаферратской руко-
писи «Дигениса Акрита» – 510 строк Тихонравовской рукописи 
«Девгепиева деяния»). Заметим еще, что христианское имя героя, 
Девгений, является контаминацией неизвестного на Руси имени 
Дигенис с уже известным Евгений; христианское же имя героя 
греческого эпоса, Василий, в русском тексте отсутствует. Назва-
ние должности – акрит (пограничник) – обращено там в собствен-
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ное имя. Таким же путем появились в русском тексте царь Амир 
(Амера) – ἀμηρᾶς, Стратиг – στρατηγός. Христианское имя дочери 
Стратига, Евдокия, в «Девгениевом деянии» не упоминается; она 
известна там только по отчеству, как Стратиговна (ср. Ярославна).

Итак, представляется, что «фольклоризация и русификация» 
«Дигениса Акрита» были делом не времени, а самого русского пе-
реводчика, еще не следовавшего жестким нормам дословного пе-
ревода. Явления подобного «приспособления» переводимого про-
изведения к своей культуре известны и новейшему времени. Так, 
в XIX в. при переводе «Илиады» Гомера на украинский язык она 
под пером Ст. Руданского обратилась в «Ильенянку», а Ἀχιλλεύς 
Πηληιάδης – в Ахилла Пелейенко. Нет ничего от травестии и в 
переводе П. Нищинского «Антигоны» Софокла, хотя хор фиван-
ских старцев и поет у него украинскую народную песню «Ой, не 
шуми, луже...». Даже в XX в. при переводе сербского эпоса на 
украинский язык переводчик не смог сохранить образ матери, по-
змеиному шипящей от горя. У него мать в горе летит кукушкой по 
реке (ср. «Слово о полку Игореве»).

Всякий перевод неизбежно связан с потерями и находками. Их 
баланс зависит и от степени развития воспринимающей литерату-
ры, и от индивидуального чутья переводчика. Неизвестный нам 
древнерусский переводчик «Дигениса Акрита» проявил, как пред-
ставляется, обостренное чутье при сопоставлении двух культур: 
угадав значение переводимого текста для греков, он нашел спо-
соб сделать его своим для русских. Изменения, которые при этом 
претерпело произведение, обусловлены несовпадением «культур-
ного времени» передающей и воспринимающей литератур10. На-
помним, что славянский мир не знает других древних переводов 
«Дигениса Акрита».

10 Ср.: Дерюгин А.А. Тредиаковский – переводчик. Саратов, 1985. С. 98.



Наш друг Еллі Алексіу1

Гора! Стрімка гора височіє серед моря. Ви підпливаєте паро-
плавом і дивуєтеся: хіба тут є куди причалити? Або стежите крізь 
вікна літака з недовірою: хіба тут є де приземлитися? Хіба тут, на 
гострих скелях, живуть люди? Живуть! І ще з давніх-давен. Бо ця 
гора – острів Крит. Той самий Крит, де був казковий лабіринт, –  
оселя чудовиська Мінотавра. Всім школярам розповідають про 
хороброго юнака Тесея, що вбив чудовисько. А вийти з лабіринта 
йому допомогла царева дочка Аріадна, що дала юнакові клубок 
ниток. Пригадуєте?

Ще й досі на Крит їдуть вчені та цікаві туристи подивитися на 
руїни прадавніх палаців, на дивну культуру та карколомні письмена.

Та сюди їдуть не тільки туристи. Незліченні вороги здавна зазі-
хали на острів, бо на Середземному морі він посідає дуже зручне 
місце. А народ Криту – греки – з покоління в покоління мав зі 
зброєю в руках виборювати свою свободу. Тому в грецькій історії 
Крит найбільше вславлений мужністю. У кожному сторіччі можна 
було б навести силу прикладів героїзму критян.

Ви, може, думаєте, що всі грецькі герої – велетні, такі собі Ге-
ракли? Та ні, Еллі Алексіу, наприклад, ніяк зовні не схожа на ге-
роя. Це – невеличка старенька вчителька з лагідними очима, що 
написала оповідання, які ви прочитаєте в цій книзі. А проте дав-
ньогрецькому героєві було б важко з нею змагатися.

 
1 Уперше опубліковано в: Еллі Алексіу. Франзескос / Оповідання. – К.: 

Веселка, 1969. – С.3-9.
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Еллі народилася на Криті 1898 р. Її батько був видавець книжок. 
Родина Алексіу прагнула прищепити своїм землякам освіту. Це 
було на той час нелегке завдання, бо критяни за довгі сторіччя 
запеклої боротьби звикли більше шанувати фізичну силу, ніж уче-
ність. Безперечно, в культурному розвиткові Криту є великий вне-
сок Стільяноса Алексіу, Елліного батька. В їх родині часто зби-
ралися друзі, нечисленні критські інтелігенти. З любов’ю і болем 
говорили вони про батьківщину, про її колишні та сучасні жалі, 
обговорювали всесвітні літературні та мистецькі новини. Діти 
зростали в цій атмосфері. Для них інтереси Греції зробилися так 
само важливими, як повітря. Не дивно, що всі діти Стільяноса 
Алексіу відомі в історії Греції як письменники. Еллі, найменша з 
дочок, довгий час була в родині Попелюшкою. Маленька на зріст, 
тиха, хазяйновита дівчинка з довгими товстими косами, – вона 
більше воліла слухати, ніж говорити.

Еллі хотіла служити рідному народові. По закінченні гімназії 
вона здобула вищу педагогічну освіту і була однією з найперших 
жінок-вчительок у Греції. Працювала вона у школі для вбогих ді-
вчат, а потім у сирітському притулку.

Еллі змалку надивилася на тяжке життя трудівників. Але тут, 
у школі, вона вперше відчула весь жах народного горя. Вона на-
писала низку оповідань про грецьку початкову школу. Ці оповіда-
ння вийшли друком під загальною назвою «Жорстока боротьба за 
життя малечі». Книжка справила сильне враження на читачів. Для 
грецької літератури це було відкриття двох нових світів – світу ма-
лих трударів, яким бракувало часу й глянути в книжку. Інший світ –  
це душа юної вчительки, що любить свою справу і мимоволі вчиняє 
подвиг боротьби за людяність проти казенної байдужості буржуаз-
ного суспільства. Це був перший подвиг і самої письменниці.

Книжка побачила світ і за кордоном у перекладах іноземними 
мовами.

Літературний талант Еллі був несподіванкою передусім для її 
батьків. Батько дивувався, чому ніхто не помітив раніше літера-
турного хисту в цій «маленькій мамі», як її називали родичі, бо 
вона завжди про всіх піклувалася.
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Перший літературний успіх не затьмарив Еллі голови. Вона й 
далі працювала вчителькою.

В 1940 р. до Греції докотилася друга світова війна. Багато-
страдну Грецію спіткало лихо фашистської окупації. Еллі брала 
діяльну участь у Русі Опору. Це був другий подвиг, що вона вчи-
нила разом із своїм народом.

Третій подвиг вона теж розділила з Грецією. Це сталося, коли 
після визволення від німецьких фашистів у Греції запанували міс-
цеві монархофашисти. Героїв Руху Опору вони катували в недав-
ніх німецьких концтаборах. Це тоді вперше ув’язнили славетного 
героя Маноліса Глезоса, письменницю Еллі Іоанніду, композитора 
Мікіса Теодоракіса, поета Янніса Рицоса. Вдруге довелося брати-
ся до зброї героям Народного фронту, щоб оборонити своє життя 
та свободу. П’ять років (1945-1949 рр.) в Греції гриміла громадян-
ська війна. В перших лавах борців за вітчизну була Еллі Алексіу. 
Проти патріотів, що за зброю мали ще німецькі трофейні авто-
мати, йшли англійські танки, їх бомбардували американські літа-
ки. Народним месникам бракувало медикаментів, взуття та одя-
гу. Тяжка була ця нерівна боротьба, кривава та безнадійна. Разом 
із партизанами поневірялися їх родини, навіть маленькі діти, бо 
інакше з ними розправилися б монархофашисти. Патріоти не мо-
гли перемогти, а здаватися в полон не хотіли. Коли найменшу надію 
втриматися було загублено, вони перейшли кордон Болгарії та по-
просили притулку в Радянському Союзі, а також в країнах народної 
демократії. Десятки тисяч греків опинилися на чужині. По країнах 
народної демократії було влаштовано дитячі будинки для маленьких 
греків, про них по-батьківському піклувалися братні народи. Допо-
магали влаштуватися на новому місці, розшукувати рідних...

Грецька компартія ще за часів гітлерівської окупації та гро-
мадянської війни очолювала збройну боротьбу проти фашизму. 
Тепер вона згуртовувала колишніх бійців, підтримувала віру в 
повернення на батьківщину, в остаточну перемогу демократії, ор-
ганізовувала школи, щоб на чужині не загубити рідної мови. Отут 
починається четвертий подвиг Еллі Алексіу – в боротьбі за пись-
менність, за рідне слово.
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1960 року Еллі Алексіу познайомилася з українською літера-
турою і стала гаряче пропагувати її серед грецьких читачів. Це 
був п’ятий подвиг її життя. Уявіть собі, до 1961 року в Греції ні-
чого не знали про Україну взагалі та про українську літературу 
зокрема. Навіть у товстих томах енциклопедій не було жодного 
рядка про Шевченка, вже не кажучи про інших українських мит-
ців. Еллі, познайомившися з творами Шевченка, відчула, що його 
волелюбна творчість надзвичайно близька грецькому народові, й 
перша почала перекладати його поезії новогрецькою мовою. Вона 
організувала для греків-політемігрантів у Румунії пересувні ви-
ставки репродукцій картин Шевченка. Опублікувала в грецькій 
та емігрантській пресі переклад його віршів та статті про життя 
і творчість нашого великого поета. 1961 року Еллі Алексіу – як 
делегат Міжнародного Шевченкового форуму з нагоди 100-річчя 
після смерті нашого Кобзаря – відвідала Україну, побувавши в Ки-
єві та Каневі. У виступі на форумі вона розповіла про боротьбу 
грецьких патріотів проти фашизму. Вона тішилася культурними 
зв’язками грецького та українського народів і щиро раділа, що для 
Греції відкрила Шевченка і що на власні очі побачила країну, де 
по-справжньому шанують поета.

Еллі було радісно почути, як кияни співають пісні Кобзаря. 
Вона сама співала разом із ними. Хоча Еллі Алексіу не розмовляє 
вільно українською, проте вона швидко заприятелювала з київ-
ськими дітлахами. На всіх прогулянках з нею була наша малеча.

Після повернення додому Еллі продовжує перекладати україн-
ських авторів. Хоч на рідній землі жилося важко, проте обов’язок 
перед вітчизною кликав до роботи. А ви би бачили, як Еллі Алек-
сіу вміє працювати! Останніми  роками Еллі Алексіу написала чи-
мало нових творів. Серед них найвизначніші: роман «Тощо» – про 
грецьких комуністів-підпільників та літературно-історичне дослі-
дження «Як стати великим» – про Нікоса Казандзакіса, видатного 
грецького прозаїка.

Вона енергійно взялася за пропаганду української літератури, 
згуртувавши групу поетів для перекладу «Кобзаря». І ось до Шев-
ченкового ювілею 1964 р. в Афінах вийшла перша збірка поезій 
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Шевченка новогрецькою мовою. Еллі не лише упорядкувала та 
відредагувала цю збірку, не лише написала до неї вступну статтю, 
вона ще й заплатила власні гроші видавництву, аби збірку було 
видано. Бо в Греції найчастіше книжки друкуються коштом само-
го письменника. Товариство греко-радянської дружби влаштувало 
ювілейний вечір Т.Г. Шевченка. Еллі, звичайно, виступила на ньо-
му з словом про нашого Кобзаря. Радянський ювілейний комітет 
надіслав їй запрошення на Міжнародний Шевченківський форум 
1964 р., але грецький уряд відмовив їй у подорожі до СРСР.

Еллі Алексіу популяризує в Греції ще й інших наших класиків, 
зокрема Лесю Українку та Івана Франка. За її порадою поетеса 
Софія Мавроїді-Пападакі, теж мужня революціонерка, майстер-
но перекладала твори Лесі Українки. Вже готувалося до видання 
«Вибране» Лесі Українки, як сталося лихо: Еллі Алексіу було за-
арештовано, її збиралися судити за участь у Русі Опору та грома-
дянській війні, ще коли в Греції був при владі так званий демо-
кратичний уряд... Вся прогресивна громадськість встала на захист 
Еллі Алексіу. Спілка письменників України теж надіслала грець-
кому урядові телеграму протесту. Після судової комедії письмен-
ницю було звільнено.

А незабаром стався фашистський переворот, і в Греції запану-
вала чорна хунта, що панує й по цей час. Почалися нові випро-
бування грецького народу, нові муки літньої письменниці. Свій 
сімдесятирічний ювілей вона зустріла у в’язниці. Побажаймо їй 
сил витримати та пережити ці страшні для Греції роки.

Отже, тепер ви трохи знаєте, хто така Еллі Алексіу, і зможете 
прочитати кілька її оповідань. Крім них, вона написала й інші опо-
відання, чимало романів, повістей, літературно-критичних статей. 
Всі її твори відзначаються простотою викладу, невимушеністю, 
щедрою добротою.

Темно зараз у Греції. Заборонені всі твори прогресивних пись-
менників, заборонені поезії Шевченка, заборонені твори Еллі 
Алексіу. І знову грецькі гори вславляються мужністю. Бореться 
грецький народ, і Еллі Алексіу – разом з ним.



Про «золоту середину»  
Квінта Горація Флакка1

Десята ода другої книги Горація, безумовно, є одним із найзна-
менитіших його творів. Адже пошуки «золотої середини» тепер 
здебільшого сприймаються як провідна ідея не лише Горація, а й 
усієї римської античності. Хоча до цієї оди зверталися перед нами 
вже тисячі інтерпретаторів, спробуємо і ми запитати себе – а який 
все ж таки зміст словосполучення aurea mediocritas? Як прийшов 
до цього вислову сам Горацій?

Відомо, що за кожною одою Горація стоїть якась поетична 
тема чи філософська ідея з доробку античної Греції. Саме спи-
раючись або ж відштовхуючись від нього, творив Квінт Горацій 
Флакк свій поетичний світ. Однак численним дослідникам і досі 
не вдалось встановити грецького джерела оди II, 10. І все ж таки, 
чи не стоїть за aurea mediocritas якийсь грецький відповідник? У 
поезії – ні. Словосполучення aurea mediocritas вважається вина-
ходом саме Горація [2; 9]. А в філософії чи в іншій галузі науки? 
У часи Горація римська філософська термінологія ще не була 
усталена, хоча Лукрецій та Цицерон доклали багато зусиль, щоб 
її розробити та вдосконалити. Словник Форчелліні [10] ілюструє 
mediocritas численними посиланнями саме на Цицерона. Всі вони 
лежать у моральній площині і відповідають нашим поняттям по-
міркованість, розсудливість у вчинках. На цьому, здається, можна 
було б і заспокоїтися. Адже всією творчістю Горацій наполягає на  
 

1 Уперше опубліковано в: Іноземна філологія. – Львів. – 1980. – № 60. – С.69-72.
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дотриманні принципу поміркованості, розсудливості у вчинках. 
Але до чого тут aurea – золота? Просто шанобливий епітет, що 
підносить вартість «поміркованості»? Навряд! Адже золото як ко-
штовність не входить до системи цінностей Горація, співця чесної 
бідності. У тій самій строфі він застерігає від розкішного життя в 
invidenda aula.

У давньогрецькій мові латинському mediocritas відповідає 
μέση, серед значень якого в словнику Ліддел-Скотта [7] ми зна-
ходимо: в геометрії – пропорції, в математиці – середні члени про-
порції з посиланнями на Евкліда [6], зокрема на певний спосіб 
поділу відрізка прямої («золотий розтин»). Але μέση не входить 
у сполучення з χρυσῆ. Зате в античній геометрії відомий термін 
χρυσῆ τομή [12], який позначає такий поділ відрізка прямої лінії 
АВ у точці С, що відношення меншого нового відрізка до більшо-
го дорівнює відношенню більшого відрізка до цілого АВ. Точка С 
лежить не в геометричному центрі ΑΒ, з трохи ближче до одного 
з кінців відрізка АВ.

Ми бачимо, що μέση в Евкліда (10, 21) є синонімом до χρυσῆ 
τομή (Евклід, 2,11), більш поширеного в філософії [3; 5]. Пропо-
рцію с:b = b:а піфагорейці називали гармонійною, найкращою і 
вважали, що в архітектурі вона справляє на глядача враження ес-
тетичної довершеності [11]. Цій пропорції відповідає відношення 
довжини й ширини Парфенону та висоти його колон. Для піфа-
горейців гармонійна пропорція була архітектурним принципом 
побудови всесвіту, який вони вважали естетичним, прекрасним –  
ΚΟΣΜΟΣ’ом. Не зайве тут, мабуть, згадати, що Горацій народив-
ся і виріс у Південній Італії, що колись була центром піфагоре-
їзму Великої Греції і навіть за римської доби зберігала свої фі-
лософські традиції, підсилені неоплатонізмом. В одах Горація з 
великою пошаною згадуються поряд із Сократом стоїк Панетій 
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та піфагореєць-математик Архіт (оди І, 28 та І, 29) [8]. Автори-
тет етико-естетичних позицій піфагореїзму дає змогу припустити, 
що гораціанське aurea mediocritas утворилося шляхом перекладу 
і одночасної контамінації двох грецьких філософсько-математич-
них термінів χρυσῆ τομή та μέση. Геометричне походження aurea 
mediocritas у поета засвідчується ще й тим, що ода II, 10 почина-
ється просторовими асоціаціями:

Rectius vives, Licini, neque altum
semper urgendo, neque dum procellas
cautus horrescis, nimium premendo

litus iniquum [8],

Закони естетично, гармонійно побудованого Всесвіту вимага-
ють, щоб і людина в морі вибирала місця «золотого розтину» між 
прибережними рифами та небезпечними глибинами. Від морської 
подорожі уява поета переходить до життєвого шляху, на якому 
слід вибирати позицію між бідністю і багатством, керуючись му-
дрим естетичним принципом «золотого розтину». Далі метафо-
ризація геометрії вводить в орбіту дії принципу поняття щастя і 
нещастя, мир і війна, літо й зима, різні якості часу, серед яких так 
само можна знайти гармонійну позицію. Ода закінчується обра-
зом морської стихії, але на відміну від першої строфи тут контра- 
стують не простори, а сили. Загалом ода II, 10 – одна з найкорот-
ших і найгармонійніших у доробку Горація. У цій оді всього шість 
строф. Горизонталі морської поверхні першої та шостої строф 
врівноважують гірські вертикалі третьої. Їх оплітають сили часо-
ві, стихійні, суспільні... І Горацій не просто радить зустрічати не-
сподіванки долі із стоїчним спокоєм, а показує, як кожної хвилини 
можна визначити своє місце у вирі життя так, щоб воно давало не 
лише рівновагу, але й емоційну насолоду.

Згодом aurea mediocritas втратила зв’язок із математикою. 
В римській математичній термінології досить пізно (від Боетія) 
утвердилася калька з грецької sectio aurea в значенні «золото-
го розтину» [4]. За часів Горація слово sectio ще не вживалося  
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в математиці і, крім побутового, мало тільки медичне та юридич-
не значення. За словом mediocritas з легкої руки Цицерона закрі-
пилося значення посередність, поміркованість, стриманість [1]. 
Коли слово mediocritas успадкували романські мови, воно, внаслі-
док пейоризації, як це часто буває в історії мов, зберегло тільки 
зневажливе значення. Це впливало і на сприймання горацієвого 
тексту. Фразеологічна єдність aurea mediocritas перетворилося на 
вільне словосполучення золота посередність. Різниця між ними 
не менша, ніж, скажімо, між фразеологізмом «складений ніж» і 
вільним сполученням «золотий ніж». Це призвело до непорозу-
мінь і у слов’янських перекладах, наприклад: «Златую кто набрал 
посредственность на долю...» (А. Фет). Отже, і в російських пере-
кладах середина поступово і, мабуть, не без впливу французьких 
перекладів, перейшла у «посредственность». Фразеологізм роз-
пався. Естетичний принцип Горація став тлумачитися як пропо-
відь вульгарної обмеженості. Зв’язок золотої середини із золотим 
розтином, із піфагорейським космосом було остаточно втрачено. 
Тому М. Цвєтаєва дає таку гнівну відсіч літературознавцям, що 
вбачають у Пушкіні кволого прихильника античної міри:

...лоб – навеки заклеймив
низостию двуединой
золота и середины...

Ми бачимо, що в цій «двоєдиній ницості» винен не римський 
поет, а його інтерпретатори та перекладачі. А ода II, 10 залиша-
ється математично стислим гімном на честь ідеально гармонійного 
піфагорейського світу, універсальні закони якого чинні однаково як 
в математиці та філософії, так і в поезії і навіть у щоденному житті.

Список літератури: 1. Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь. 
2-е изд. – М., 1976. – С. 624-625. 2. Квинт Гораций Флакк. Сочинения 
/ Редакция переводов, вступит, статья и коммент. М. Гаспарова. – М., 
1970. – С. 22. 3. Чанышев А. Н. Италийская философия. – М., 1975. – С. 
111. 4. Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch... ausgearbeitet 
von Karl Ernst Georges. – Leipzig, 1879, Bd. I. – S. 687, Bd. II. – S. 748. 
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D. & Robert Scott D. D., A New Edition... (1948), Oxford, v. II, p. 1105, 
1107. 8. Q. Horatii Flacci carmina, Vollmer, editio maior. – Lipsiae, 1907.  
9. Thesaurus Horatianus von Erich Staedler. – Akademie Verlag. – Berlin, 1962, 
p. 20, 86. 10. Totius Latinitatis Lexicon opera et studio Aegidii Forcellini... 
cura et studio Dr. Vincenti de Vit, Prati, typis Aldinianis anno 1858–1860, 
t. IV, p. 77–78. 11. Wussing 11. Mathematik in der Antike... B. G. Teubner 
Verlagsgesellschaft. – Leipzig, 1965, S. 88, 104, 113. 12. Δημητράκου Α. 
Μέγα λεξικόν τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, Ἀθῆναι, 1964, τ. 9, Σ. 7930.



Рецепция греческой культуры  
в одах Квинта Горация Флакка1

1. Римский поэт сам определяет свое отношение к греческой 
культуре, считая своей основной заслугой перед соотечествен-
никами то, что он «princeps Aeolium carmen ad Italos deduxisse 
modos».

2. Что же именно означает в его оде это «deduxisse»: перевод, 
популяризацию, заимствование тем, образов, мотивов?

3. Из выбранных нами шести од наиболее близка к эолийским 
песням Алкея ода I, 14. Описание бури на море и бедственного 
положения корабля, символизирующего государство, намеренно 
приближено к Алкею (Ἀσυννέτημμι τῶν ἀνέμων σιάσιν, τὸ μὲν 
γὰρ ἔνθεν κῦμα κυλίνδεται...), но завершение оды является как бы 
оппозицией по отношению к греческому поэту. Гораций не при-
зывает к политической борьбе. Его устами говорит римское обще-
ство, уставшее от гражданских войн и жаждущее мира.

4. Ода I, 9, II перекликаются с зимними сколиями Алкея. Одна-
ко Гораций противопоставляет невзгодам зимней поры не только 
дружеское застолье, но и совет «carpe diem», который можно по-
нять только в контексте всего творчества римского поэта (III, 29).

5. В оде III, 2 давно установлены рецепции из Тиртея и Си-
монида Кеосского. Но Гораций рассматривает воинскую доблесть 
лишь как частный случай «virtus», занимающей первое место в 

1 Уперше опубліковано в: Тезисы докладов Всесоюзной научной конферен-Тезисы докладов Всесоюзной научной конферен-
ции «Проблемы античной истории и классической филологии». 6-8 февраля 
1980 г. – Харьков, 1980. – С.188-190.
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системе ценностей римского поэта. В общее понятие «virtus» у 
него включается и божественное «silentium», вдохновенного поэта 
(аналог σιγή у Симонида).

6. Ода I, 3 открыто полемизирует с классической греческой 
поэзией. Вопреки Софоклу Гораций не славу поет первому мо-
реходу, а осуждает его. Прометей у него называется «audax» (ср. 
Цицероновскую инвективу Катилины). Он порицает и Дедала, как 
одного из этих трех нарушителей мирового равновесия.

7. Центральной идеей оды II, 10 является принцип «aurea 
mediocritas». Нам удалось доказать, что это выражение является 
контаминацией греческих терминов «χρυσῆ τομή» и «μέση». Таким 
образом, Гораций распространяет на поведение человека пифаго-
рейский математический принцип.

8. Во всех случаях позиция Горация определяется как равно-
действующая двух противоположно направленных сил: 1. Приня-
тие авторитетных принципов, идей и образов греческой культуры, 
2. Противопоставление ей позиции, которая определяется исто-
рическими условиями жизни Рима и творческой индивидуально-
стью автора.

9. Эти особенности Горацианской рецепции греческой культу-
ры имели исключительно большое значение в период формирова-
ния римской национальной литературы, именно они способство-
вали ее самоопределению.

10. В свою очередь римская культура была той авторитетной 
областью, в сопоставлении с которой приходили к своему само-
определению новые европейские литературы. Поэтому именно 
Гораций занимает такое почетное место в литературных воззре-
ниях классицистов. Он дал им конкретный образец поведения по 
отношению к авторитетной культуре древности.



Румейский вариант критской драмы 
«Жертва Авраама»1

1. Большое значение в истории греческой литературы имеет 
драматическая поэма «Жертва Авраама». Как известно, ее при-
писывают одному из лучших представителей критской литерату-
ры, Винченцо Корнаро. Это произведение является результатом 
поэтической переработки драмы итальянского поэта Л.Грото 
«Исаак». От итальянского источника критская драма отличается 
большей компактностью и психологизмом. Рукопись датируется 
между 1590 и 1625 г.г. Первое сохранившееся издание Н.Саро, Ве-
неция, помечено 1713 г.

2. Широкая популярность драмы в Греции привела к многочис-
ленным ее переизданиям. Греческие источники свидетельствуют 
и об устной традиции драмы. Она с успехом до сих пор ставится 
на сцене греческих театров.

3. Одно из изданий драмы, возможно, еще при переселении из 
Крыма, попало в большое село Сартану, основанное у берегов Азов-
ского моря. Не исключено и сохранение пьесы в устной передаче.

4. Хотя язык «Жертвы Авраама» Корнаро значительно ближе 
к румейскому (крымскогреческому) языку переселенцев, чем со-
временная литературная димотика, к началу нашего века в пьесе 
было немало мест, трудных для понимания румеев. Поэтому око-
ло 1902 г. сартанский народный поэт Демьян Бгадица написал на 
родном языке собственную обработку дошедших до него версий 

1 Уперше опубліковано в: Седьмая Всесоюзная конференция византинистов 
в Тбилиси. 13-18 декабря 1965. Тезисы докладов. – Тбилиси, 1965. – С.118-120.
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критской драмы. Его переработка «Жертвы Авраама» получила 
широкое распространение во всех румейских селах, как устная 
драматическая поэма-песня.

5. Известная советская фольклористка, исследовательница 
устного и письменного литературного творчества румеев Кассан-
дра Костан (Александра Константиновна Гаргала (1907-1939)) 
располагала записями довольно больших отрывков из румейского 
варианта «Жертвы Авраама» и имела возможность сравнить их с 
текстом греческого издания в Сартане. Она утверждает, что вари-
ант Бгадицы значительно короче критского.

6. К нашему времени текст греческого издания в румейских се-
лах не сохранился. Значительно сократилось число людей, знаю-
щих (поющих) более или менее связные отрывки из «Жертвы Ав-
раама». Погиб и архив К.Костан. Но во всех селах, где экспедиции 
Киевского университета в 1953-1963 г.г. собирали фольклорные 
тексты на языке румеев, были записаны отрывки из этой драмы.

7. Сопоставляя наши записи и перевод на украинский язык 
К.Костан плача Сарры, мы можем сделать некоторые выводы:

а. Полный текст румейского варианта «Жертвы Авраама», к со-
жалению, еще не удалось восстановить.

б. Начало повествования сдвинуто. У Корнаро драма начина-
ется требованием Ангела принести Исаака в жертву. В румейском 
варианте этому предшествует описание доброты и сердечности 
Авраама и Сарры, и затем приход ангелов, которые предсказыва-
ют старым супругам рождение сына.

в. Текстуально поэма Бгадицы довольно далека от драмы Кор-
наро. Непосредственно сближаются только вступительные слова 
Ангела.

г. Лучше всего сохранились монологи Ангела, Авраама и Сар-
ры, т.е. начало поэмы.

д. Язык поэмы – живой разговорный язык Сартаны начала  
ХХ в., отличающийся от современного бытового только отсут-
ствием славянизмов.

е. Размер – по сути тот же рифмованный пятнадцатисложник, 
что и у Корнаро. Но строка решительно ломается по мужской це-
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зуре и в месте излома рифмуется с соответствующей цезурой сле-
дующей строки.

8. Представляется необходимым продолжить розыски устных 
вариантов и старых записей «Жертвы Авраама» в румейских се-
лах вплоть до восстановления и опубликования полного текста 
этого памятника, который имеет для нас двоякое значение.

а. Это предтеча письменной литературы греков Приазовья  
(румеев).

б. Это один из наиболее поздних и удаленных от центра вари-
антов замечательного произведения критской литературы.



Румейською мовою переклади творів  
Т.Г. Шевченка1

Румейська література розвивалася на різновиді грецької мови. 
Її носії з кінця XVIII ст. оселилися на південному сході України. 
До Великої Жовтневої соціалістичної революції румейська літе-
ратура мала переважно фольклорний характер. У пожовтневий 
час з появою писемної літератури румеї разом з усім радянським 
народом беруть участь у вшануванні пам’яті Шевченка. Перший 
переклад віршів українського поета румейською мовою здійсне-
но в 30-х рр. Г.Костоправ переклав 1933 Шевченків «Заповіт», а 
А.Шапурма 1935 – «Сон» («На панщині пшеницю жала»). Обидва 
переклади надруковано в газеті «Κολεκτιβιστίς» («Колективіст», 
9.ІІІ 1933 і 9.ІІІ 1935).

У 1964 при активній участі румейських літераторів до 150-річчя 
з дня народження Шевченка створено рукописний «Кобзар». Його 
оформлення стилізовано під «Більшу книжку» Шевченка. До збір-
ника ввійшли твори українського поета в перекладах А.Шапурми 
(«Чого мені тяжко, чого мені нудно», «Ой одна я, одна», «Самому 
чудно. А де ж дітись?» та ін.) та Л.Кир’якова (поеми «Катерина», 
«Відьма», вступ до балади «Причинна» – «Реве та стогне Дніпр 
широкий», вірші «І небо невмите, і заспані хвилі», «І виріс я на 
чужині», «Якби ви знали, паничі») та ін. Переклади відзначаються 
високою поетичною майстерністю. Цей збірник 1964 подаровано 
Державному музею Т.Г. Шевченка в Києві. 

1 Уперше опубліковано в: Шевченківський словник: у 2-х т. – К.: Головна ре-
дакція Української Радянської Енциклопедії, 1977. – Т.2. Мол-Я. – С.185.



Театральные элементы  
в кружковой работе1

Известная театрализация заседаний нашего кружка классиче-
ской филологии и античной культуры подсказана самими студен-
тами. Уже название кружка Ludi Romani ориентирует на игровой 
аспект. На некоторых заседаниях кружка используются театраль-
ные костюмы. Дискуссия на тему «Общественное назначение по-
эта по модели «поэт-пророк» в отечественной литературе» (уже в 
подтексте содержания театральная маска «пророка» была предва-
рена ознакомлением со средневековым действием Ludus Danielis 
(ансамбль Hortus musicus в грамзаписи). Вступление к действу 
было дано на латинском языке поэтом-вагантом (он же студент 
II курса исторического факультета Н.Кислюк). Шляпа и плащ из 
костюмерной оперного театра были нужны прежде всего самому 
«ваганту» для вдохновения. Но костюмированный «вагант» ока-
зался необходимым и публике, чтобы перенестись из повседневной 
обстановки в некую условную область искусства, где можно раско-
ванно дискутировать о литературно-эстетических проблемах.

Театральность применима не только к тематике, связанной с ла-
тынью. Так, ознакомление с искусством и литературой Кипра было 
проведено в форме паломничества (напомним Чайльд-Гарольда). 
Докладчица с успехом выступила в роли гида-переводчика.

1 Уперше опубліковано в: Актуальные проблемы методики преподавания 
дисциплин классической филологии и зарубежной литературы. Тезисы докла-
дов и сообщений всесоюзного семинара-совещания (29 июня-2 июля 1981 г.). – 
Минск, 1981. – С.153-154.
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Не каждое заседание кружка театрализовано. Но оказалось, 
что зрелищность заседаний способствует поддержанию стойко-
го интереса к деятельности кружка и не противоречит установке 
на развитие творческой научной мысли студентов. Выступления 
на кружке развиваются в курсовые работы и доклады на научных 
студенческих конференциях.



С.С. Аверинцев, Т.Н. Чернышева 

Греческая литература  
второй половины XV и XVI в.1

Крушение византийской государственности в 1453 г., предше-
ствовавшая и сопутствовавшая ему массовая эмиграция послед-
них носителей византийской культуры в страны Западной Евро-
пы и отчасти в славянские земли, ужасы турецкого завоевания и 
установление владычества османских султанов, тяжким бременем 
легшего на греков, – все это означало конец тысячелетнего цикла, 
в продолжение которого судьбы литературы на греческом языке 
были связаны с судьбами империи со столицей в Константино-
поле. Отныне греческая литература должна была развиваться в 
иных, суровых условиях.

Происшедшей катастрофой были менее всего задеты две зоны 
словесного искусства, по своей природе наиболее безымянные и 
внеличные: во-первых, фольклор и полуфольклорная низовая ли-
тература; во-вторых, церковно-монашеская письменность, непо-
средственно связанная с нуждами культа и «назидания».

Сохранение церковно-монашеской письменности связано с 
тем, что церковные и монастырские институции, в определенных 
границах оставленные османской властью для нужд порабощен-
ного православного населения, были тем осколком византийского 

1 Уперше опубліковано в: История всемирной литературы: В 8 томах /  
АН СССР; Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького. – М.: Наука, 1983-1994. – Т.3. – 
1985. – С. 519-521.
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порядка, который продолжал свое существование под игом турок. 
Менее чем через год после падения Византии в Константинополе –  
отныне Стамбуле, столице султана – была восстановлена патриар-
хия. Теплилась культурная жизнь в монастырях, особенно на Афо-
не; работавшие там живописцы (например, Панселин), подхватив 
традицию заключительной фазы византийского искусства, выра-
батывают на ее основе очень сухой и жесткий, но исключительно 
завершенный и устойчивый канон, предназначенный для консер-
вации стиля в условиях культурной разрухи – и такой же харак-
тер носит в эту эпоху литературная деятельность монастырской 
среды. Один из примеров законсервированной и как бы выпавшей 
из времени формы – так называемая синаксарная эпиграмма, на-
писанная ямбическим триметром (любимый размер византийских 
ученых поэтов, уже в их времена чисто книжный) и суммирующая 
крайне сжато, с применением звуковой, словесной и умственной 
игры содержание определенного дня церковного года. Классиком 
этого жанра был Христофор Митиленский (XI в.), собирателем 
образцов жанра – Никодим Святогорец (XVIII в.); но в продолже-
ние всего времени, отделяющего одного от другого, монастырские 
грамотеи и стихотворцы непрерывно упражнялись в сочинении 
синаксарных эпиграмм, которые не имеют примет времени и по-
сле падения Византии остаются вполне «византийскими». То же 
можно сказать о некоторых жанрах гимнографии, о некоторых ти-
пах аскетического поучения и т. п.

Фольклор тем более может обойтись без тех предпосылок, в 
которых нуждается «высокая» литература. Конечно, греки и по-
сле падения Византии продолжают складывать народные песни –  
в частности, о самом падении Византии. Вот одна из них: 

Как взят наш город, взят наш край, взяты и Салоники,
Айя-София в плен пошла, преславная обитель,
Где колоколен тридесять, колоколов под сотню,
На каждый колокол есть поп, а при попе диакон.

Вот служба божия идет, несут Дары святые,
Как слышен глас от небеси, от ангелов господних:
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«Оставьте Херувимскую, Дары скорей сложите
И отпишите вы письмо, пускай приходят франки,

Пускай берут чеканный крест, а с ним святую книгу,
Пускай берут и сам престол, чтоб турок не глумился!»
Как Матерь Божья глас вняла, так образ слезы пролил.

Не плачь, не сетуй, Госпожа Небесная Царица:
Вот день придет, вот час придет, и враг уйдет обратно.

(Здесь и ниже переводы С. Аверинцева)

Продолжают возникать богатырские песни о Дигенисе Акри-
те (см. гл. «Эпос балканских народов»2). Особенно популярна 
тема смерти Дигениса, представляемой то как последний поеди-
нок героя со страшным Хароном (в древнем мифе – перевозчик 
в царство мертвых, в новогреческом фольклоре – олицетворение 
смерти), то как космическая катастрофа, происходящая не только 
в нашем мире, но и в преисподней: 

Борим кончиной Дигенис, дрожит земля повсюду,
Грохочет в небе частый гром, трясется мир надземный,

А мир подземный обнажен и без покрова явлен...

Сюжеты других песен связаны с народными поверьями, часто 
полными мрачной поэзии, и с патриархальными представлени-
ями, очень характерными для греческого быта. В песне «Кон-
стантин и Арети» сын обещал матери в случае беды доставить 
домой сестру, выданную замуж в далекий край, но сам погиб; 
однако проклятия матери, потерявшей тем временем всех сыно-
вей, подымают его из могилы, и сестра едет домой на коне мерт-
веца. В другой песне повествуется, как мост через реку Арту не 
стоял без человеческой жертвы, и в реке утопили прекрасную 
жену начальника строителей; она уже готова была в смертный 
час проклясть мост, но вспомнила, что у нее есть младший брат, 

2 У тому ж виданні «Всесвітня література», що й ця стаття (див. відомості у 
вин. 1) (упоряд.),
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который, может быть, пойдет по этому мосту, и ради него закля-
ла мост стоять твердо.

Во всех этих песнях господствует так называемый «полити-
ческий» (т. е. общепринятый) пятнадцатисложный стих. Тем же 
стихом написаны тексты, стоящие на грани фольклора и литера-
туры и отражающие вкусы городской среды. Наивным цинизмом 
отмечен «Стослов», входящий в цикл так называемых «Родосских 
любовных песен». Предполагаемая им ситуация такова: мальчиш-
ка объясняется красотке. Девица предлагает поклоннику игру: он 
должен сочинить сотню стихотворных прибауток (отсюда назва-
ние «Стослов»), причем каждая прибаутка должна начинаться со-
ответствующим по порядку числительным. Двустишия несколько 
напоминают по своей структуре русские частушки (это особенно 
наглядно, если разбить каждую строку на две).

Одна красавица давно меня поймала в сети,
Опутала меня вконец, а выпустить не хочет.

Два глаза есть у бедняка, и оба плачут горько;
Из камня сердце у тебя, а нрав – избави боже!

Три года я из-за тебя готов сидеть в темнице,
Как три часа они пройдут из-за красы-девицы.

Четыре у креста конца, а крест висит на шее:
Другие пусть целуют крест, а я тебя целую.

Пять раз на дню я исхожу из-за тебя слезами:
Поутру раз и в полдень раз, три раза попозднее.

Когда юноша доходит до сотни и получает свое, он принимает-
ся грубо куражиться над девицей.

Любовь, о которой идет речь в «Родосских любовных песнях», – 
это уже не страсть, сжигающая верные сердца Ахилла, Вельфан-
дра, Флория из поздневизантийских романов, не таинственная, 
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похожая на колдовство одержимость, которой подпадают многие ге-
рои фольклорных повествований, а веселое времяпрепровождение.

До сих пор речь шла о поэзии безымянной. Но поэт Стефан 
Сахликис, мастер грубоватой сатиры, хлесткий бичеватель город-
ских нравов, который сам называет себя «Хароном непотребных 
женщин», – авторская личность, и личность яркая. Мы знаем о 
нем, что он жил в критском городе Ираклион в конце XV и начале 
XVI в. и был там юристом. Мир его поэзии – это насквозь земной 
мир ночных попоек, городских притонов, но также и неподдель-
ного страдания, беззащитности перед ложью и предательством. 
Жизнь увидена в аспекте животного веселья и животного страха, 
но трезво и без иллюзий. Целые страницы Сахликис посвящает 
времени, когда ему довелось сидеть в тюрьме и слушать песен-
ки и остроты стражников; описание этого – одно из лучших мест 
во всем его творчестве. Он выделяется среди других поэтов того 
же типа, каких тогда было немало. Назовем небольшую аноним-
ную поэму «О старике, чтобы он не женился на девчонке»; по-
видимому, и эта ехидная зарисовка нравов возникла на Крите.

По мере того как мы от фольклора и клерикальной письменно-
сти переходим к художественной литературе в собственном смыс-
ле слова, все чаще приходится называть как места литературного 
творчества острова, прежде всего Родос и Крит. Это не случайно: 
на островах сложились условия, более благоприятные для разви-
тия греческой литературы, чем на континенте. Там греки жили не 
под турецким игом, а под более мягким господством «франков». 
На Родосе вплоть до 1522 г. держались рыцари-госпитальеры 
(иоанниты), которых поддерживало греческое население. Крит 
до 1669 г. принадлежал Венецианской республике, причем после 
успешного восстания 1572 г. греки получили относительную авто-
номию при экономическом контроле и сохранении ключевых по-
зиций венецианцев в портовых городах; именно тогда литература 
Крита достигает своего расцвета. Под властью той же Венеции 
находился до 1589 г. и Кипр.

Только на островах могла жить «высокая» литература на гре-
ческом языке. Но именно там она соприкасалась с западными, 
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прежде всего итальянскими, литературными веяниями. Крит был 
местом, где была распространена итальянская образованность, 
итальянская словесность. В трех крупнейших портовых городах 
Крита существовали устроенные по итальянскому образцу «ака-
демии», т. е. литературные кружки: ценители поэзии собирались 
в богатых домах, декламировали и обсуждали свои произведения, 
преимущественно на итальянском языке, ставили спектакли. Ла-
тинская графика теснила греческую, о чем свидетельствуют крит-
ские греческие рукописи, написанные латиницей.

Меньше всего ощущается «франкское» влияние в литературе 
Родоса. Там преобладают формы, непосредственно связанные с 
византийской традицией. Родосский поэт Эммануил Горгилла со-
чинил песню-хронику «Мор на Родосе» в обычных пятнадцатис-
ложниках и пересказал этим же размером византийскую поэму о 
подвигах и злоключениях великого полководца Велисария.

Сложнее ситуация на Кипре, где продолжают складывать 
«акритские» песни, т. е. песни о богатырях в старом византийском 
духе, но прививается навеянная западными влияниями форма со-
нета; в цикл сонетов любовного содержания включены, между 
прочим, переводы из Петрарки.

На Крите, наряду с уже упомянутыми стихами Стефана Сахли-
киса, которые при всей своей характерности примыкают к «про-
дромической» и «птохо-продромической» линии византийской 
поэзии (см. гл. «Византийская литература», т. II), следует упомя-
нуть анонимную «Плачевную римаду о горьком и ненасытном 
Аде», а также «Сон» Бергадиса и множество других поэм, по-
строенных по средневековому плану «видений»: посещение ада 
во сне и затем поучения живущим, схожие с византийской дидак-
тической поэмой «Спанея». Две песни Марко Дефарана – «Слово 
поучительное отца сыну» и «История Сусанны» – тоже вполне ви-
зантийские по характеру; о временах венецианского владычества 
здесь говорят только реалии, а также приданные «политическим» 
двустишиям рифмы. Появляются и характерные для всей грече-
ской литературы того времени песни-хроники: «Бедствия Крита, 
произошедшие от великого землетрясения» Манолиса Склавоса 



РОЗДІЛ II. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО. ФОЛЬКЛОРИСТИКА280

(1508) и «Осада Мальты» Антона Ахелиса, представляющая со-
бой переложение одноименной итальянской хроники о пора-
жении турок у Мальты в 1565 г. Эта линия будет продолжена в  
XVII в. в хрониках-плачах о последней осаде и падении Крита.

В целом своеобразие критской литературы как сплава визан-
тийско-эллинских и венецианско-итальянских элементов, подго-
товленное в XVI в., выявляется в полной мере лишь к началу сле-
дующего столетия (см. гл. «Греческая литература XVII в.», т. IV), 
когда наступило время для таких ярких памятников, как «Эрофи-
ли», «Жертвоприношение Авраама» и «Эротокрит».



РОЗДІЛ ІІI

ХУДОЖНІ ПЕРЕКЛАДИ



Менелаос Лудеміс

Вранішній рейс1

– Давай, давай, давай...
Мотор чмихав і хрипів, захлинаючись. Автобус – стара, розхи-

тана модель тридцятих років – спотикаючись, насилу зробив роз-
ворот. Він вийшов з гаража і похитувався, як невиспана людина.

–  Давай, давай, давай... 
Маленький кондуктор, у кепці набакир, командував, стоячи на 

підніжці.
– Давай, давай, давай... Стоп! Ну, молодець, замазура! Взяла! 

Гаси, хазяїне!
Потім, ласкаво поплескуючи по капоту, він сказав:
– Браво, старенька!
Шофер виключив мотор і повернувся до хлопчика.
– Ванчо, ти витер?.. Гаразд. Як закінчиш, зайди, випий чайку.
Він вийшов з машини, грюкнувши дверцятами, і побіг у 

кав’ярню. Там було ще поночі. Господар роздмухував вогнище і 
люто лаявся. Це був виснажений, літній чоловік, з сивими вусами 
і добрим ротом.

– Здоров був! – крикнув йому відвідувач з порога. Господар 
кав’ярні, не обертаючись, стиснув руками скроні.

– Це ти, Ангелісе? Сідай. У мене в горлі пересохло. Антихрис-
ти... Платиш їм мільйони, як то кажуть, за вугілля, а вони тобі 
продають обгорілі головешки. Тьху!..

– Та розгоряється ж... – каже Ангеліс, щоб його задобрити.
Господар кав’ярні вкинув соломи і витер очі.
1 Уперше опубліковано в: Радянська жінка. – 1957. – № 9. – С.20-21.
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–Де Ванчо?.– спитав він голосом, який раптом затремтів. Дру-
гий зрозумів. І у нього защеміло серце.

– Він  витирає машину. Налий йому теж. Він прийде.
Тоді господар кав’ярні ще більш притишив голос.
– Скажи мені... Він знає?
– Ні.
Дві хвилини панувала мовчанка. Вугілля розсипало гнівні іскри.
– Ти йому скажеш?
– Не знаю. Побачу. Думаєш, легко? Адже це його брат. Хай 

мине і сьогоднішній день. Я ще трохи подумаю...
– Але ради бога... Дивись, щоб йому на очі не потрапила якась 

газета. Він перший у списку. «Аргіріос Врандудіс, 22 років». Про-
бач мені, Ангелісе... Я не хотів тобі про це нагадувати. Я знаю, він 
тобі був замість сина.

Ангеліс тяжко зітхнув.
– Ти ж, Стаматісе, не знаєш, яка це чесна душа був Аргіріос. 

Алмаз – не людина. Щире золото. Снував по автобусу, мов той 
човник, і все співав. Він мені був, як син і ще ближчий.

– Е... Чи ж я не пам’ятаю...
– Коли взяли в минулому році їхнього старшого Кіцоса...
– Нещасна сім’я...
– Коли взяли, кажу, Кіцоса, ти його пам’ятаєш... у нього був 

ларьок на вулиці Піреос, приходить Аргіріс вранці сумний. «Ви-
бачай, дядю Ангелісе, я спізнився трохи, каже він мені. Взяли на-
шого Кіцоса. Нічого серйозного. Я знаю, в чому його обвинува-
чують. Не думаю, щоб його життя було в небезпеці. Я  заходив до 
двох-трьох знайомих, які співчувають йому. Я вірю, що ми його 
врятуємо». Сердешний хлопчик... Ранком у день страти ми про-
їздили маршрутом Академія–Айяпараскеві. Там, на зупинці «Со-
тірія», пролунав залп. Я загальмував і повернувся до нього (Ах, 
Аргірі... Аргірі...). У цю хвилину він відривав квиток. Рука у нього 
тремтіла, як у п’яного. Я заплющив очі. Забувся. На мить мені спа-
ло на думку підвестися і сказати їм: «Звільніть автобус». Я кажу 
тобі, що забувся, але раптом чую три удари у стелю... і його голос, 
що трохи змінився. Але майже упевнений: «Рушай!»
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Ангеліс спинився на хвилину і провів рукою по обличчю.
– Видержав характер, – закінчує він. – Не знаю, чи плакав він 

коли-небудь. Але того дня я б його обсипав золотом, щоб він по-
мінявся зміною: «Аргірісе, голубчику мій...» Але він – нізащо.

– А хіба він не був, як ховали?
– Де ти живеш? Хіба не знаєш? Тобі віддадуть твого покійни-

ка? Ні. Вони самі ховають. Вони його закопують своїми руками, 
щоб він, не дай боже, не воскреснув, не став вимагати помсти за 
свою кров. Нарешті... на чому ми зупинились? А, так, майже через 
рік, Стаматісе, беруть і його самого. На одному повороті заходять 
спереду, зупиняють машину. «Аргіріос Врандудіс!» – говорять. 
Беруть його і надівають наручники. Ну... а далі ти знаєш. Я пішов 
за свідка. «Він святий, – кажу я їм, – Аргіріс. Комашки не скрив-
дить. Згляньтеся на його матір, у неї очі ще не висохли від сліз по 
першому сину». Я поклав руку на євангеліє. «Він у мене працює 
цілий рік!.. – кажу я їм. – У вогонь піду за нього». Вони посмія-
лися з мене. «Якщо він такий, як ти кажеш, – відповідають вони 
мені, –тоді чому він не зречеться?» – «Це його справа! – я їм кажу. 
– І ви тільки за це його засудите? – Годі...– кажуть мені. – Іди!» На-
ступного дня було рішення... А сьогодні... Ох, Аргіріс... Аргіріс...

– Пробач мені, Ангелісе... Я вам чай подам зараз. Ти не покли-
чеш хлопчину? Ей, Ванчо!..

З кузова почувся голос кондуктора, ще тоненький, як у дівчинки.
– Я тут!
– Що робити з оцим чаєм? Ти будеш пити?
– Зараз, дядю Стаматісе. Я йду.
Господар кав’ярні нахилив над склянкою пляшку коньяку.
– Меткий хлопчисько. Жвавий яструбок...– І у Стаматіса ко-

тяться сльози.
– Вилитий Аргіріс... Ой, горе! 
Хлопчик зайшов до кав’ярні. Склянки з чаєм були готові. Пара 

замутила скло і здіймалася вгору.
– Ніхто не зайшов в автобус? – питає Ангеліс, щоб щось сказати.
– Ні. Тільки, коли я виходив з машини, мене зупинив один тип 

з кокардою і звелів показати йому посвідчення.
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Ангеліс повернувся до прилавка.
– Посвідчення... посвідчення... Як папуги.  Півдня втрачаєш на 

пред’явлення посвідчень.
– Ще рано, – каже Ванчо, наче недочувши.
– Що?
– Ще рано... Я про рейс кажу. Нікого не видко.
– Е, ти знаєш... – озивається з-за прилавка Стаматіс. – Масни-

ці починає тітка Фоман, прибиральниця. Збожеволіла, сердешна, 
відколи стратили її сина.

Стаматіс прикусив язика, мов йому в рот попала жаринка.
– А! – каже він, переводячи мову на інше. – Ванчо, синку... Я 

хотів тебе спитати. Ти не забудеш зайти по вулиці Гефеста забрати 
отой кавник, що я тебе прохав?

– А хіба ми про це не говорили?.. Чи мені треба нагадувати? Я 
тобі сказав, що завтра зайду, у мене буде  вільний час. Ти забув?

– Так, так... Гаразд, синку. Бачиш... Я забув.
Помовчали, сьорбаючи чай. Кав’ярня наповнилася парою. Гос-

подар взяв ганчірку і витер прилавок. Потім нахилився і став мити 
посуд... Скло посвистувало, мов пташки.

Ванчо ковтнув чаю і визирнув надвір. За дверима почулися 
важкі кроки.

– Ось і вона... тітка Фоман. Зовсім збожеволіла, сердешна.
– А що? – питає з свого місця Ангеліс.
– Хіба не бачиш? Один черевик білий, другий – чорний; один 

чоловічий, другий – жіночий.
– Що ти хочеш від бідолахи. Вона осліпла від сліз, де вже їй 

розрізняти? Ну... ходімо, Ванчо.
– Ходімо, дядю Ангелісе, ходімо.
Господар подивився на них почервонілими від вогню очима і 

попросив їх зачекати.
– Трохи коньячку, Ангелісе. Сьогодні собача погода. Хіба не ба-

чиш? Зажди і ти, Ванчо. Я пригощаю. От... Капну трохи і своєму 
здоров’ю. Заллємо горе. Ану лишень... Будьмо здорові!

Надворі одна по одній збиралися до автобуса старі жінки, всі 
в чорних хустках, як ворони. Прибиральниці. Це видно з їхнього 
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одягу. Запалі щоки, спалені солоними слізьми. Маленькі очі схо-
вані у зморшках. Різкий, хрипкий кашель... Жоден з маршрутів не 
був таким сумним. Ванчо частенько «забував» дати квиток. Він це 
перейняв від Аргіріса... Так вони домовились з водієм, іноді при 
нагоді «забувати». Але ми сказали: при нагоді. Бо якщо проню-
хає контролер – пропало. Рапорт у контору і неприємні наслідки. 
«Ну, гаразд, – каже шофер, – хіба це не мій автобус? Я, Ангеліс 
Коркофікіс, хіба не купив його на заощадження своєї матері?»  
«Ні», – скаже тобі той. «А зобов’язання? Якщо тобі не подобаєть-
ся, продай свою машину і купи притулок». Тобі не огидно? Отакі 
у них порядки.

– Ходім, Ванчо.
– Ходім, хазяїне...
З кав’ярні вийшли разом. Північний вітер дряпав землю і по-

колював їх крізь одяг.
Ангеліс сів за руль. Але машина знову пригадала свої давні 

звички: дві хвилини іржала, брикалася і знову замовкла.
– Ну, голубонько... Ну, лялечко моя...– благав її Ванчо.
– Давай, моя пташко... – задобрював її Ангеліс.
Вона ані руш! Гррр... гррр... гррр... – і знову стоп. Ванчо вий-

шов з машини.
– Кинь, дядю Ангелісе, знову закапризувала. Він нахилився і 

пошукав заводну ручку.
– Що ти будеш робити? – питає Ангеліс.
– Покрутимо шарманку і сьогодні.
– Це від холоду... – каже Ангеліс, виправдуючи автобус. – Мас-

ло захололо. Хіба не бачиш?
Над ними мовчав автобус, мов клітка, повна чорних птахів. 

Все, що вони, ці жінки, могли сказати одна одній, сказано вже ба-
гато років тому. Давнє знайомство, одноманітні рейси, одноманіт-
на скорбота. Смерть опалила їх усіх, як пожежа, що пройшла крізь 
лісову чащу.

Ванчо знизу подав свій тоненький голос:
– Давай газ!
– Крутни! – каже Ангеліс.
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Мотор почав торохтіти. Хлопчик кинув погляд на капот, по-
клав на місце ручку, скочив на підніжку і, хвацько насунувши кеп-
ку, стукнув у стелю тричі.

– Рушай, хазяїне!
Колеса рушили. Автобус пройшов кілька метрів по маленькій 

площі, розігнався і рушив до міста. Так у мовчанці минав цей рейс. 
Стиснуті губи і туго перев’язані чорними хустками серця. Ванчо, 
який «забуває» видати квиток, і скорбота, що набилася в автобус, 
немов хмара пилюги. Але на третій зупинці сталося несподіване. 
Сухорлявий чоловічок вийшов на середину вулиці і підніс руку.

Ангеліс загальмував.
– Дай тобі боже здоров’я, чоловіче добрий, – сказав перехо- 

жий. – Візьми мене, я дуже поспішаю.
Він поставив ногу на підніжку. Ванчо хотів йому крикнути – 

«Пане, автобус повний», але зглянувся.
У цю хвилину в газетному кіоску з гуркотом поповзли вгору 

жалюзі.
– О, даруйте мені... – каже чоловічок. – Газету! Мою газету, до-

рогий сусіде.
Ангеліс негайно відпустив гальма, але було пізно... Чоловічок 

уже вчепився у поручні і забрався в автобус, переможно тримаючи 
в руках «свою» газету. Ще двері не встигли як слід зачинитися, а 
старий вже заглибився у читання.

– О... – каже він за хвилину, і зводить затуманені очі. – О, сьо-
годні знову страти.

– Ванчо, – голосно крикнув Ангеліс, щоб одвернути увагу 
хлопчика, і почав гудіти, як божевільний.

Але старий продовжував своє безжалісне читання.
– «Сьогодні вранці... мм... на звичайному місці... страчені (чор-

на хуртовина залягла тінню у всіх на устах).
Ангеліс смикнувся, щоб запобігти лихові. Але було вже пізно. 

Перше ім’я прозвучало виразно: «Аргіріос Врандудіс, 22 років».
Ніхто не ворухнувся. Ангеліс раптом відчув, що світ перед ним 

затьмарився. Йому не сила було обернутися. Заплющив очі і зата-
мував подих. Чекав кінця катастрофи.
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Але раптом почулися три умовні удари в стелю. Чи можливо 
це? Він не вірив своїм вухам! Голос – тремтів і був трохи хрип- 
лий – але вже не Ванчо. Голос дозрілий, чоловічий – голос Аргірі-
са почувся у клітці автобуса:

– Рушай, хазяїне.
Машина рушила. Важко, мов поранений віл, вона повзла вниз... 

навантажена обгорілими стовбурами дерев... І серед них молоде, зе-
лене деревце, в яке щойно ударила блискавка. Але його не спалила.

Переклад Н. Головко, Т. Чернишової



Менелаос Лудеміс

Холодний регіт1

Втретє після нещастя знайома хустка старенької чорніла перед 
ґратами. Її вже знали всі. Знали вицвілу на сонці косинку, волосся, 
що вибивалося з-під неї сивими пасмами. Вона прийшла знову, 
зупинилася біля ґрат, пильно вдивляючись. Її руки, почорнілі від 
холоду, вчепилися в заґратовані двері. Її очі жадібно впивалися в 
кожну стрижену голову. Вона шукала свого сина. Це була мати 
Вангеліса Кафароспоріса, якого заарештували минулого тижня. 
Через чотири дні його відправили слідом за Залоянісом. І слідом 
за Зербіносом… І слідом за… Хіба пригадаєш усіх?

Там, біля ґрат, щовівторка і щосуботи товпилися люди. Ледве 
світало, а матері, з вузликами під пахвою, вже вирушали в дорогу. 
Вони знемагали від чекання під дверима в’язниці, аж поки нагля-
дач холодним, як метал, голосом не починав викликати:

– Дролапас, сюди! Канаварес, сюди!
Благоговійно, немов до ікони, припадали матері до іржавих 

ґрат і вкладали всю душу в почорнілі губи, щоб сказати… сказа-
ти… Але що скажеш за дві коротенькі хвилинки своїм ув’язненим 
пташенятам?

Мотузка розділяла приймальну навпіл. Почувши своє пріз-
вище, люди пригиналися під нею і бігли до ґрат. По той бік 
горіли рідні очі…

1 Уперше опубліковано в: Зміна. – 1957. – № 7. – С.14-15. Оповідання взято зі 
збірки, виданої в Атенах 1954 р.
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В цьому невеличкому тюремному приміщенні відбувалася 
вся драма нашого часу. Обабіч заґратованого коридорчика тисну-
лось по дві дюжини ротів і, захлинаючись, вигукували, намага-
ючись перекричати один одного. І в той же час боялися видати 
свою таємницю. Адже поміж ними завжди насторожі брудне вухо  
шпигуна…

О цій порі вдень і вночі лив дощ. А як не дощ, то сніг. Північ-
ний вітер пронизував одежу, шкіру, проймав до кісток. Тільки тут, 
біля ґрат, сповнене муки дихання нагрівало трохи повітря.

– Їж добре… Я принесла тобі супчику…
– Що?
– Я принесла тобі супчику. Супчику, синку.
– Що, мамо?
– Я про тебе думала… я принесла тобі шерстяну фуфайку…
– Що?
– Фуфайку… фуфайку…
– Навіщо?
– Одягай її, не мерзни, рідний мій…
– Ох, навіщо, мамо (завтра все одно її продірявлять).
– Я сама її вночі в’язала.
– Що?
– Я в’язала і плакала…
– Треба спати.
– Для тебе я все на світі зроблю. Тільки б ти вийшов. Ангелікі 

бігає, клопочеться. Ми всі бігаємо, навіть батько. Кашляє і бігає. 
Важко, синку. Люди тремтять. Усі двері зачинені.

 Гонг звучить, як похоронний дзвін. Кінець. Коридорчик пус-
тіє. Чекають дванадцять інших. Наглядач стає на своє місце:

– Залояніс, сюди! Муркас, сюди!
Заґратований вівтар знову сповнюється неспокійною юрбою.
Щовівторка і щосуботи від десятої до дванадцятої у в’язниці 

трохи чути людину. Лише ці дві години. Потім двері обертаються 
на завісах. Обертаються, скрегочуть, ніби регіт, холодний і крижа-
ний. І без тіні посмішки смерть розгортає свої списки і вибирає:

– Разваніс, сюди! Цифос, сюди!
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Разваніс виходить. Разваніс не повертається. І двоє почервоні-
лих очей, які плакали біля ґрат, тепер плачуть над хрестом.

«Евангелос Разваніс, 20 років. Страчений…» Чому страчений? 
Хто так ухвалив? Далі починається інша історія, що принижує 
людину, не залишає від неї нічого. Потім – тужливий плач, що не 
припинився б, мабуть, і тоді, коли б всі ріки сповнилися слізьми. 
Залишилася б тільки одна фраза на дверях Греції, яка пояснює все: 
«Тут убивали людей без ненависті» – і цього було б досить.

Щовівторка і щосуботи… Тут махають крилами безсонні душі, 
які вже відчули кулю, що обірве їхній подих.

Слідчі в’язниці… Тут безупинно пишуть папери. І в них немає 
нічого…нічого, крім голого матеріалу для рішень. Раніше це був 
дім розпусти, страшна каторга насолоди, і люди плювалися, коли 
їм доводилося йти повз нього.

Тепер тут володіння смерті. Бабусі, які приходять сюди, звика-
ють ходити на кладовище. Але тут, у в’язниці, могили ще говорять.

Щовівторка і щосуботи… Трохи прояснюються збентежені 
обличчя. Потім знову жах заволодіває душею. Камери мучаться, 
загублені серед вечірнього снігу. Наші розмови тихі, як молитви. 
Нам треба присягатися, заповідати, підбадьорювати. У кожній ка-
мері є хто-небудь, кому завтра йти… Він ще не сів на лаву підсуд-
них, не пережив критичної хвилини, не став віч-на-віч з помстою, 
яка тут називається «справедливістю». Але він це знає. Суд зво-
диться до одного:

– Зрікаєшся?
– Ні.
Все, кінець. З цієї хвилини ти вже труп, тінь тіні. І чекаєш. Куля 

у тебе в руці, можеш її викинути або всадити собі в груди. Але ти 
кажеш «ні» і залишаєш її у себе. І з цього часу ти сидиш і чекаєш, 
як чекали цими днями Разваніс і Кафароспоріс. І як чекає сьогодні 
ввечері у нашій камері Спірос Монойос. Уже кілька днів він мовч-
ки лежить на підстилці. Монойос глибоко задумався, прикидає, 
який стрибок йому доведеться зробити. І в нього паморочиться 
голова. Собі він сказав «ні», як тільки переступив поріг. Проте за-
раз це «ні» поступово пройняло його отрутою, що дійшла до само-
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го серця і кинула Спіроса на підстилку. І сьогодні він прокинувся 
іншою людиною. Його всі відцураються, зате йому стане легше.

Він вибрав життя. Він скаже «так». Він зречеться. Нам про це 
Спірос коротко сказав вранці, і дрож пройняла нашу камеру. Він 
скаже «так», і перед ним одразу відчиняться двері в’язниці.

…Так, вже втретє після нещастя знайома хустка старенької 
чорніла перед ґратами. Стара мати підійшла і знову вчепилась ру-
ками за ґрати. Наглядач механічно вигукнув:

– Кафароспоріс, сюди!
Але Кафароспоріс не торкнеться мотузки. Ми всі це знаємо. 

І опускаємо очі. Кафароспоріс спить з раною в грудях. Як у тебе 
повернеться язик сказати старенькій правду?

– Тут його нема, бабусю, - нахиляється до неї наглядач, - тут 
нема Кафароспоріса. Його забрали. Ксинуліс, сюди!

– І Кафароспоріс, синку.
– Його тут нема, я ж тобі сказав!
– Він тут, – говорить вона впевнено і пильно дивиться на стри-

жені голови. – Тут мій синочок. Як може статись, щоб його тут не 
було? Я його тут залишила. Коли б він мусив піти, невже б він мені 
не сказав?

Наглядач нервує.
– Пошукай в іншому місці! – говорить він їй жорстоко. – Звідси 

його забрали, все. Ану, відійди, у нас теж є робота. Ракаліс, сюди! 
Гурнас, сюди! Виходь і Мессаріс!

– І Кафароспоріс … синочку … скажи і «Кафароспоріс»… 
Вангеліс Кафароспоріс.

Наглядач фиркає голосніше:
– Дай мені спокій, я ж тобі сказав! Ну-у-у!
В цю мить старший наглядач підбігає і хватає її за хустку.
– Геть! – скажено кричить він.
– Синку… людино добра, хай мені викличуть його.
– Геть, тобі кажу.
Він шарпнув чорну хустку. Більшої образи немає, як грубо до-

торкнутися до чорної хустки.
– Кафароспоріса, голубчику…
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Старший наглядач розлютився.
– Ах так! То я тобі скажу. Ось слухай! Твоє щеня здохло! Знай 

це! Його прикінчили! Слухай! Ще хочеш? І вже його закопали, 
щоб не смердів. Слухай ще!

Цієї ж миті пролунав страшний крик. І все ніби ножем відріза-
ли. І шум біля дверей… і розмови… і викрики наглядачів. Усі рап-
том закам’яніли, наче провалився світ. І лише дикий звір скаженів 
у грудях старшого наглядача:

– Вперта бабо! – кричить він і тягне її, мов неживу. – Іди надвір 
верещати над своїм щеням!

Тоді сталося неймовірне. Спірос Монойос, який досі байдуже 
стояв на порозі, раптом кинувся, дужим ривком розірвав мотузку 
і помчав до ґрат.

– Спірос! – закричали ми в один голос.
Але він не звернув на нас уваги. Притиснувся до ґрат обличчям 

і голосом, якого ніхто від нього не сподівався, крикнув старенькій:
Бабусю!.. Мамо!.. Слухай! Я знаю, де Вангеліс. Післязавтра я з 

ним побачусь. І передам твій привіт.
Напівжива старенька, яку волокли, звела на нього очі:
– Скажи йому, щоб укривався… щоб укривався тепліше…
Обличчя її помертвіло.
– Не хвилюйся, бабусе, – востаннє озвався до матері Спірос.
Її голос погас за дверима.
Десять чоловік накинулися на Спіроса.
Продовження історії залите кров’ю. Але це вже інша історія, 

інша сторінка, інший жах! Ця ж історія закінчується тут. Через дві 
хвилини пролунав гонг. І всі ми виразно почули регіт… Знайомий 
холодний регіт.

Заскреготіли двері. І смерть без тіні посмішки вже стала на по-
розі й розгорнула свої списки:

– Монойос, сюди!
Переклад з грецької  

Т. Чернишової і Н. Тищенко



Марія Піліоту

Веселі повітряні змії1

ПЕРЕДНЄ СЛОВО
(Замість виправдання)

Цю історію написано кілька років тому, під час першої та дру-
гої турецьких навал2, коли ми, засмучені, знайомилися з першими 
жертвами варварської війни. Тоді я зустріла Рінулу, Левтерулу й 
інших дітей. Побачила їхні великі очі, сповнені болю, гіркоти та 
докору. За кілька місяців я знову їх зустріла. Вони навідували сво-
їх родичів в іншому таборі для біженців. Табір межував із великим 
розкішним готелем. Дівчатка сховалися в кущах і нишком спогля-
дали пишне весілля. Після навали минуло лише кілька місяців, а 

1 Уперше опубліковано в: Марія Піліоту. Веселі повітряні змії / Оповідання: 
Для молодшого шкільного віку. – К.: Веселка, 1984. – С.3-4, 8-15, 30-32.

2 Кіпр – острів, що лежить у східній частині Середземного моря. Живуть 
там греки-кіпріоти (їх більшість) і турки-кіпріоти. В 1960 р. на Кіпрі прого-
лошено незалежну республіку. В 1963 р. імперіалістичні сили спровокували 
збройні сутички між грецьким і турецьким населенням острова, що призвело 
до гострої політичної кризи.

В 1964 р. на Кіпр введено війська НАТО.
В 1974 р. грецька вояччина і сили внутрішньої реакції з допомогою 

імперіалістів організували збройний заколот проти законного уряду. Вони 
хотіли приєднати Кіпр до Греції. Водночас на острів висадились турецькі 
війська і окупували близько половини його території.

В 1975 р. керівництво турецької общини оголосило про утворення 
Турецької федеративної держави Кіпр на тій частині острова, яку контролю-
ють турецькі війська.

Кіпріоти борються за свою незалежність, суверенітет, територіальну ціліс-
ність. Прогресивні сили всього світу підтримують цю справедливу боротьбу.
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тут музика, квіти, шампанське, торт... Навіть пара голубів у клітці 
на краю басейну...

Згодом я познайомилась з хлопчиком. Його звали Хрістакіс. Я 
бачила, як він крадькома взяв з вітрини у вестибюлі готелю вели-
кий альбом з фотокартками. І коли адміністраторка готелю роз-
шукала цього хлопчика в таборі, він сидів похнюпившись, гортав 
сторінки і все повертався до однієї. Там було його фото.

Пораненою рукою, замотаною в криваві ганчірки, він ніжно 
пригортав своє кошенятко...

Звичайно, альбом належить тобі, Хрістакісе! Та його в тебе за-
брали і знову поклали в оббиту оксамитом вітрину...

Відтоді минуло кілька років, а Рінула, Лсвтерула й інші діти 
ще й досі далеко від рідного дому, а Хрістакіс і досі не може взяти 
альбому зі своєю фотокарткою.

Хай простять нам діти за те, що ми ще й досі нічого не зумі-
ли досягти. І хай вони частіше нагадують нам про наш обов’язок. 
Хай їхні великі скривджені очі підтримують нашу пильність.

Марія Піліоту

Добрий «цар»
Настав вечір. Ніжний, теплий, літній. Вдома все тихо, спо-

кійно, лагідно. Я знову присунула стільчик до дзеркальця, щоб 
подивитися на себе, і знову дуже собі сподобалась. Шкода, що 
Левтерула не бачить мене в цьому капелюшку! Погляд її батька  
мене лякає...

То що ж розділяє наших батьків?!
Коли в мене стає тяжко на душі, я мерщій біжу до своєї кімна-

ти. На стіні висить портрет: мій казковий «цар»3. Такий добрий, 
такий ласкавий! Я люблю на нього дивитися. Я завжди уявляла 
собі царів суворими, поважними, таємничими. Мій – зовсім ін-
ший. І усмішка в нього, як у всіх добрих людей.

Вже давно цей «цар» керує моєю вітчизною. Керує справедли-
во, милосердно, співчутливо...

3 Ідеться про Макаріоса, першого президента республіки Кіпр (1960-1977).
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Ніколи не забуду, як мама взяла мене на збори і я побачила його 
зблизька. Це було на відкритті великого доброчинного ярмарку. 
«Цар» ходив усміхнений поміж яток, купував іграшки й дарував 
дітям. Я загубила маму в юрбі, мене звідусіль штовхали, і я мало 
не плакала. Зненацька опинилася просто перед ним. Він помітив 
моє злякане обличчя. Підійшов, погладив по голові, простяг вели-
ку біляву ляльку:

– Візьми, дівчинко, цю ляльку і гуляй із нею. Мама розшу- 
кає тебе.

Навколо засміялися.
– Моя радість, моя Хара! – шепотіла я, пригортаючи ляльку. 

Адже «хара» по-нашому – це «радість».
Лялька стала мені подругою, сестричкою, моєю втіхою. Зараз і 

вона здається засмученою.
Я дивлюсь на усмішку мого «царя» й набираюся мужності. 

Тато останнім часом неспокійно ходить туди й сюди по кімнаті. Я 
не наважуюсь спитати, чого він хвилюється. Боюся почути щось 
погане...

Проте я таки почула дещо. Не все зрозуміла. Тільки те, що 
якісь злі люди хотіли вбити мого доброго «царя».

Я дивлюся на його портрет, на усмішку і не можу цього збаг-
нути. Обертаюсь на свою ляльку, на Хару, і знову згадую той яр-
марок...

– Рінуло, де ти? Час вечеряти.
Тато взяв мене на руки. Я відчула його тривогу.
– Якщо його вб’ють, – каже він стиха до мами, – наша країна 

загине. Ми всі загинемо.
Він іще щось казав, та я не зрозуміла. Тільки помітила, що 

мама зблідла і дивилася якось незвично.
Вітер повіяв з моря і долетів до нашого малого гарненького 

села на схилі Пендодактіло4.
Такої години ми завжди по вечері сидимо вчотирьох – я, тато, 

мама і Хара – на порозі будинку і дивимось то на лимонні дерева у 
садках, то на море. Простягає назустріч вітрові свої квіти жасмин, 

4 Пендодактіло – гора на Кіпрі.
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розсіваючи ніжні пахощі. А вранці я побачу, як квіти встеляють 
землю навколо жасминового куща білим простирадлом, і наберу 
їх у кошик для матусі.

Уроків у школі немає. Два тижні тому почалися канікули. Мож-
на скільки хочеш гуляти і бавитися...

На вулиці раптом залунали кроки. Здається, тато й мама когось 
чекають, бо на їхніх обличчях не видно подиву.

Це дядько Андреас, добрий татусів приятель. Але чому так піз-
но? Він живе на іншому кутку села, біля річки. Дітей у нього нема. 
Його жінка часто навідує нас, як буває в крамниці, і завжди частує 
мене то цукерками, то жуйкою.

Дядько Андреас дуже стурбований. Він навіть не глянув на мене.
Тато запросив його до кімнати – видно, хотів про щось розпи-

тати. А мені сказав:
– Рінуло, тобі вже час спати. Пізно...
Я лягла спати неспокійна. Все навколо стало таким незвичним. 

І люди також... Мені кортіло посидіти з дядьком Андреасом і та-
том, послухати їхню розмову. Я відчувала, що йдеться про мого 
казкового «царя». Що його життя і наш затишок у небезпеці...

Я уявила собі його добре обличчя, лагідну усмішку. А черво-
ний капелюшок сумно мовив мені:

– Не гуляти тобі, Рінуло, в Червону Шапочку. Тут забагато вов-
ків. Вони не дадуть тобі бавитись.

Мій казковий «цар» живий!
Настав світанок. Коли я прокинулася, мені було важко на душі. 

Крізь вікно я побачила море. Воно виблискувало під сонцем, і 
мені схотілося скупатись.

З веранди біля кухні добре видно Пендодактіло, його схили і 
фортеці на них. Ми часто там гралися й пустували. Перед нашим 
будинком – клумба з кущем жасмину посередині. А ближче до 
моря – наш садочок. Цей садочок – татова гордість, а клумба – то 
мамина турбота й радість.

Тут я народилася й зростала. Зростала разом із деревами: ли-
монними, що розцвітали двічі на рік, апельсиновими, помаранче-



РОЗДІЛ ІІI. ХУДОЖНІ ПЕРЕКЛАДИ298

вими. Коли тато повертався з роботи, він брав мене за руку, вів 
у садочок і навчав доглядати дерева, обрізувати сухі гілки... Він 
казав, що треба любити кожне дерево, кожен кущик і радіти вро-
жаєві. І я раділа, завжди раділа!

Цього ранку, коли мені було так сумно, я знай бігала до клумби, 
звідки дивилася на Пендодактіло, і до садочка – поглянути на море.

Не знаю, як і коли біля мене опинилася матуся, задихана, з по-
червонілими очима. Вона схопила мене в обійми, голосно плачучи.

– Мамо, що сталося?
– Ходімо швидше додому!
Вона пригорнула мене до себе і плакала, плакала…
– Мамусю, чого ти плачеш?
– На це немає відповіді, Рінуло!
Я згадала той незабутній день, ярмарок, казкового «царя», що 

дарував дітям іграшки. І як він погладив мене по голові, і як дав 
ляльку, і як усміхнувся до мене...

– Ось він! Начепив зброю і лізе, як краб! – пробурмотів тато, 
виглядаючи з вікна.

– Хто?
– Хто ж, як не цей ниций покидьок, зрадник! 
Тато лаявся! Такого ще не бувало. І голос у нього такий суворий...
Я злякалася. Він мені таким не подобався.
Я підійшла до вікна. І що ж побачила? Безлюдною вулицею 

сунув якийсь вояка. Я бачила тільки спину в сіро-зеленій формі й 
не могла пізнати, хто це.

Аж тут він обернувся до нас. Левтерулин батько! Серед цих 
убивць! Обличчя темне, погляд жорстокий, палець на курку...

Як тепер зустріну я свою подругу? Що їй скажу? Як нам гуляти 
в Червону Шапочку?

У мене затремтіли ноги. Я глянула на клітку з канаркою біля 
жасминового куща. Як нас уб’ють, що станеться з нею? І одразу 
згадала казкового «царя». І заплакала...

Я замкнулася в своїй кімнаті. Тато метався по їдальні, не зна-
ходячи собі місця. Так метається звір у клітці, готовий вирватись 
на волю, тільки-но відчиняться дверцята.
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Повільно тяглися години. Минув полудень, настав вечір. Ні-
мий, сумний. Ніхто не думав про їжу. Моя лялька, моя Хара диви-
лася на мене блакитними очима, мовби хотіла сказати:

«Не сумуй, Рінуло! Наш «цар» не загинув. Він урятувався. Він 
і нас порятує».

Я заснула з лялькою в обіймах. Знаю, що завтра, коли прокину-
ся, день буде незвичайний. Я не зможу бігати в садок дивитися на 
море і до жасминового куща слухати канарку.

Вже засинаючи, я відчула ніжну руку, яка гладила мої коси, по-
тім поцілунок у щоку. Лагідний мамин голос мовив:

– Рінуло, наш добрий «цар» живий! Їм не вдалося його вбити. 
Він урятувався.

Я скочила з ліжка!
– Матусю, люба, я це знала! Мені це сказала Хара!
– Так, він живий, Рінуло! Тато слухав радіо і почув його голос. 

Він живий! Значить, і в нас усе буде добре!
Щаслива, я заснула під мамину колискову:

Свята Маріє, пані-мати,
Ти можеш всіх дітей приспати;
Приспи мені й мою дитину!
Тобі маленьку я віддала,
Мені велику поверни-но,
Високу, мов гора он там,
Струнку, мов та тополя
З гіллям зеленим серед поля.
Люлі-люлі, люлі-лю,
Я дитиночку присплю.

Малий золотий Кіпр
Із Стеллочкою я познайомилася після другої навали, їй було 

п’ять років. Вони оселилися в сусідній квартирі: батько, мати, 
Стеллочка й малесенька сестричка.

Я намагалася заприятелювати із Стеллочкою, та зусилля мої 
були марні. Вона мене боялася. Може, через те, що їй сказали: «Ця 
пані – вчителька»? Стеллочка щоразу тікала, коли я зустрічала її 
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перед дверима. А може, вона гадала, що я, як і всі дорослі, винна 
перед нею. Винна в тому, що не запобігла лихові...

Якось ми опинилися поруч, коли вона збиралася перейти ши-
року вулицю. Ми обидві прямували додому.

Бруківкою мчали машини – і в цей, і в той бік. Стеллочка з 
великою круглою хлібиною під пахвою вичікувала слушного мо-
менту, щоб перебігти. Я взяла її за руку, і ми перейшли вулицю 
разом. «Ну, Стеллочко, – сказала я собі, – тепер ти вже від мене не 
втечеш. Тепер ми заприятелюємо». Та ба! Тільки ми ступили на 
тротуар, Стеллочка висмикнула свою руку з моєї й побігла. Таки 
втекла!

«Любе козенятко, втекла на цей раз! Та більше не втечеш. Ніку-
ди від мене не дінешся!..»

Минали дні. Стеллочці жилося чимдалі гірше, її батько не міг 
знайти роботу. А діти хотіли їсти...

І врешті-решт сім’я зібралася в далеку дорогу.
Одного дня я побачила біля їхніх дверей валізи...
– Завтра вранці вирушаємо до Канади. Там у нас є родич, він 

допоможе... – плачучи, сказала Стеллоччина мати.
– Ой Стеллочко, люба! Я пам’ятатиму тебе, хоч ми так і не за-

приятелювали.
Я подивилася на годинник. За півгодини зачинятимуть крамни-

ці, а мені ж треба купити Стеллочці подарунок!
Я зупинилася біля першої-ліпшої вітрини. Серед золотих брас-

летів та хрестиків лежав медальйон – малесенький золотий Кіпр 
на ланцюжку. Малий золотий Кіпр без «лінії Аттіли», не розріза-
ний ненавистю!..

Вранці я пішла до Стеллочки попрощатися. Вся родина сиділа 
на балконі. Вони вдивлялися в Трахов. Там їхній будиночок; по-
руч, за мінаретами, майстерня... А вони їдуть у Канаду. Хтозна, 
коли вернуться. Та й чи вернуться?

Я дістала з коробки медальйон і повісила Стеллочці на шию.
– Це Кіпр. І десь тут Трахов і твій будинок. Не забувай  

їх ніколи!
Я нахилилася її поцілувати.
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І тут сталося несподіване. Стеллочка обняла мене за шию й 
перша поцілувала! Крига нарешті скресла – ми заприятелювали...

– Стеллочка ніколи не зніматиме цього медальйона, – мовила її 
мати, витираючи очі.

Я певна, що поруч з малим золотим Кіпром в серці у Стеллоч-
ки б’ється великий Кіпр, який завжди на неї чекатиме...



Антоніс Самаракіс

Прорахунок1

Уперше я зустрівся з шефом сім років тому, коли мене прийня-
ли до служби безпеки слідчим на іспитовий термін – і вже за п’ять 
місяців зарахували в штат. Рекордний термін! Звичайно у штат 
переводять через три роки. В наказі з Центру, де йшлося про моє 
затвердження, я з гордістю прочитав і таке: «Беручи до уваги ви-
няткові здібності, працездатність, виявлені за час іспитового тер-
міну, а також відданість Режимові...» Так от, про шефа: від першої 
зустрічі з ним я відчув, яка це сильна особистість! Його вплив на 
мене, і безпосередній, і непрямий, був тривалим і органічним. До 
кісток пройняла мене його думка, тобто відсутність якоїсь думки.

У моїй свідомості назавжди закарбувалося те, що шеф сказав 
у вирішальну в моєму житті годину, коли ми, вісім слідчих на іс-
питовому терміні, приймали присягу: «Ви повинні знати, що для 
служби безпеки, і для тих, хто в ній працює, існує своя філософія. 
Всі люди, згідно з цією філософією, поділяються не на добрих і 
поганих, чесних і злодіїв, чи там ще на якісь неістотні й непо-
трібні категорії, пережитки минулого. Слідчий служби безпеки 
визнає лише один принцип поділу: згодні з Режимом – незгодні з 
Режимом. Це спрощення дуже цінне і для всієї служби безпеки, і 
для кожного з нас. У цьому спрощенні запорука успіху і внутріш-
нього спокою і для Режиму, і для особи. Чим менше працює ваша 
думка, тим ви щасливіші й корисніші для Режиму. Мислити – це  

1 Уперше опубліковано в: Сучасна грецька повість: Збірник. – К.: Дніпро, 
1981. – С.163-165, 210-213, 254-255.
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небезпека номер один. Ніяких градацій, ніяких внутрішніх діало-
гів. Єдиний принцип поділу, повторюю і підкреслюю, що ним має 
керуватися слідчий служби безпеки, це: згодні з Режимом – не-
згодні з Режимом». Я так розхвилювався, слухаючи шефа, – це 
було по обіді, у червні, одинадцятого, – що навіть драма у живо-
ті – в обід я ум’яв цілий кілограм черешень, – навіть ця драма не 
зменшила мого ентузіазму. В якийсь момент я відчув на очах сльо-
зи й одразу зняв чорні окуляри, які придбав того ранку спеціально, 
щоб носити їх на службі. Якби я лишився в окулярах, шеф не зміг 
би помітити моїх сліз.

– Може, трохи послухаєм музику? – запропонував Менеджер. – 
Зараз десять дванадцять. До пів на одинадцяту «Музика для всіх».

– Чудова ідея! – погодився я і схилився над радіоприймачем.
Після кількох спроб – багато перешкод – мені вдалося спіймати 

передачу. Модерний, шалений ритм. Менеджер здригнувся.
– Ці сучасні ритми у мене в крові. Самі нерви та рух.
– А мені ця модерна музика нічого не говорить! – різко сказав 

третій і скоса зиркнув на Менеджера, наче забагато собі дозволив.
– Ти добре зробив, що відверто висловив свою думку, – під-

бадьорив я його. – У Менеджера своя думка, у тебе – своя, у мене 
– своя, що збігається з думкою … Менеджера? Ні, я погоджуюся з 
тобою. До біса всі ці модерні, незрозумілі й безглузді ритми! А яка 
музика подобається тобі?

– Старовинні романси.
– Чудово! – мовив я захоплено. – Можна сказати, ми маємо  

однакові смаки.
– Коли, на вашу думку, ми прибудемо в столицю? – спитав  

він мене.
– Зараз поміркую. Об одинадцятій десять ми відчалимо на по-

ромі. Дві з половиною години триватиме подорож морем. Десь о 
першій тридцять або за чверть до другої ми з’їдемо з порома, і ще 
три години машиною... О п’ятій годині з хвилинами ми будемо  
на місці.

– Чудово! Ще досить рано, щоб закінчити справи в Центрі  
сьогодні ж. А потім я запрошу Менеджера й вас випити щось у 
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нічному клубі. В столиці активне нічне життя, і ми втрьох можемо 
гарно провести час.

– Отже, ти певний, що тебе відпустять на волю, – сказав я, – і 
навіть негайно?

– Так. Адже за мною нічого немає. Отой, другий, абсолютно 
мені незнайомий, і коли нам влаштують очну ставку, немислимо, 
щоб він стверджував протилежне. Я заткну йому рота, коли він по-
чне верзти щось подібне. Моя пригода закінчиться вже сьогодні, 
тільки-но ми прибудемо в Центр.

Я замовк. Так само й Менеджер, який навряд чи й слухав. Я 
тільки нахилився до дзеркальця і поправив свій букетик.

Раптом Менеджер засміявся. Дивна річ. Перед тим не сталося 
нічого, що могло б виправдати цей вибух реготу. Ми навіть не роз-
мовляли – одна з мовчазних перерв.

– Що з тобою? – спитав я його.
– Онде, ліворуч, рефрижератор! – простогнав він, аж заходя-

чись від реготу.
– Ну й що в ньому такого? Звичайний собі рефрижератор того 

сріблястого кольору, яким фарбують також літаки.
Ми їхали поряд.
– То що тебе так насмішило в тому рефрижераторі?
– Чи ти не бачиш, що там написано?
Я придивився й побачив, що на борту нерівними великими лі-

терами виведено:
МОРОЖЕНА РИБА

ПОСЕЙДОН
СВІЖІША, НІЖ У МОРІ

– Хіба не смішно? – спитав Менеджер. – Оце «свіжіша, ніж у 
морі»? Не знаю, як вам, а мені це здається дуже кумедним.

І знову вибухнув сміхом.
– Атож, це досить незвично, – сказав хлопець із кафе «Спорт». 

– Але не так уже й дотепно.
– Нехай! У вас своя думка, а в мене своя! – не погодився Мене-

джер. – До речі, я пригадав, що моя жінка замовила мені купити в 
столиці свіжої риби з гавані. І комплект.
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– Який комплект? – спитав я.
– Та вона бачила в одному журналі рекламу нових комплектів, 

які виробляють у столиці. Навіть адресу мені дала, я поклав її в 
кишеню – якщо не загубив. Не знаю, що то за комплекти, якась 
вигадка. Перепаде мені, як забуду виконати замовлення!.

– Не турбуйтеся! – сказав йому хлопець з кафе «Спорт», – обі-
цяю вам нагадати. І про рибу, і про комплект.

– Вдячно приймаю твою пропозицію. То ти вважаєш за певне, 
що так швидко розрахуєшся з нашим Центром? 

– Авжеж! Проти мене нічого немає. Люди в Центрі, звичайно, 
зрозуміють одразу, що заарештовано мене безпідставно! І навіть 
перепросять мене.

– Не виключено, – сказав я.

…
Усю ніч він не склепив очей. Та й як було заснути після того, 

що сказав йому шеф, коли його знов завели до того кабінету вже 
по десятій годині? «Завтра вранці вас перевезуть у столицю. Наказ 
Центру. Ваш співучасник уже вирушив туди, звичайно, під вар-
тою. Інформація, яку ми одержали на його допиті, така важлива, 
що вирішено негайно перевести його до Центру. Я особисто біль-
ше не втручаюся у справу «Кафе «Спорт». Центр вирішив узяти 
все на себе».

Ні, такого він не чекав! Тільки-но почув, що його виряджають 
у Центр, як ще дужче внутрішньо мобілізувався. У ньому спалах-
нув інстинкт: не дати їм відправити себе в Центр! Там уже без-
вихідь, повна безвихідь. Хай там хоч як, а це не віщувало нічого 
доброго. Що сталося? Чому їм не влаштували очної ставки? Він 
намагався зорієнтуватися в темряві, перебрав усі можливі припу-
щення. Невже той справді заговорив, і інформація, яку від нього 
одержали, була або здалася такою важливою, що Центр викликав 
його негайно? Не виключено. А служба безпеки не має звичаю 
вести допити в рукавичках, аж ніяк! Його не приспав спосіб, яким 
допитували його досі. Навпаки, ця підкреслена ввічливість навела 
його на думку, що йому готують сильний удар. Може, на допиті 
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того другого вдавалися до інших методів. Може, його мучили, і він 
зрештою здався. А може, знайшли в його кишенях безпосередні 
дані про діяльність... Про діяльність їх обох і про належність до 
організації? А може, той спіймався на дрібничці і потім не зумів 
викрутитись. А що, як той другий, – навіть таке припущення спа-
ло йому на думку і не давало спокою, – що, як той другий грає 
в подвійну гру і насправді працює на службу безпеки? Він на-
магався прогнати цю підозру, але марно. Вона вчепилась у нього 
мертвою хваткою, і то був кошмар. Якщо той – із служби без-
пеки, агент...

Він хотів відчинити вікно і виглянути надвір – може б, здо-
гадався, котра година, скільки ще лишилося до ранку. «Майте на 
увазі, що вікно не відчиняється...» – так його попередили, коли 
вперше привели до цієї кімнати. Ні, не можна давати найменшого 
приводу до підозри. А при першій же нагоді він зробить стрибок –  
один тільки стрибок – і втече. Подорож до столиці не може не дати 
такої нагоди.

Коли він почув від шефа, що вранці його повезуть до столи-
ці, то мало не зірвався. Але вдав байдужого, ні, не байдужого, а 
невдоволеного тим, що його справа затягується. Та шеф, мов не 
почувши його протесту, нахилився до селектора й повідомив двох 
агентів, що ті мають завтра супроводжувати до столиці заарешто-
ваного. Спершу він переговорив з одним, якого називав «Мене-
джер», а потім з другим. З цим другим вони спершу розмовляли 
про якусь справу «Туалетний папір», а тоді шеф викликав його до 
себе в кабінет у справі «Кафе «Спорт»...

Ну що ж, під час цієї подорожі він удаватиме з себе сумирне 
ягнятко, аж поки вибере слушний момент і втече. Найкраще, чого 
він може сподіватися від Центру – це смерть. Але як і коли настане 
ця смерть? Їй передуватиме ціла низка допитів за особливим мето-
дом, розробленим, як він чув, у Центрі.

Усе ж таки він не витримав і заснув – на дуже короткий час. 
Він сидів на стільці, коли прийшов і здолав його сон – нечутний, 
лагідний, як у дитини. Він це зрозумів, коли прокинувся: десь 
грюкнули двері й урвали йому сон. Так, він бачив і сон: ніби він 
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заснув і бачить сон. Але грюкнули, наче постріл з гармати, двері, і 
розтанув, розвіявся, не лишивши сліду, той сон уві сні.

– Уже десять хвилин на четверту. Отже, наша прогулянка за-
кінчилася. Ми навіть гуляли п’ять хвилин зайвих. Я зумисне ви-
рішив повідомити вас про це, щоб ніхто потім не закинув мені, 
ніби я зловживаю...

Слідчий засміявся. Тоді взяв соломинку, крізь яку пив каву, по-
крутив її в пальцях.

– Не турбуйся! – сказав він. – Хто міг би тебе звинуватити? Уся 
відповідальність за нашу прогулянку лежить на мені. Це була моя 
ідея. Отже, ти матимеш справу тільки зі мною.

– Не розумію, куди подівся час. Уже три десять, навіть більше.
– Офіціанте, скільки ми винні?
– Офіціанте, скільки ми винні? – Той повторив і рух, і запитан-

ня слідчого.
Офіціант став між ними і не знав, у кого брати.
– Ти не дозволиш мені заплатити?
– Е ні! – запротестував той. – Сподіваюся, ви додержите нашої 

угоди. Хіба ми не умовилися, що цього разу платитиму я?
– Якщо наполягаєш, хай буде так!
Поки хлопець із кафе «Спорт» розраховувався, слідчий вибрав 

момент і поправив пістолет, який зсунувся і лежав незручно. Він 
не хотів, щоб той помітив цей рух. Згідно з Планом, треба уника-
ти всяких дій, які можуть нагадати йому, що він затриманий і має 
поруч себе озброєного охоронця, щомиті готового всадити у нього 
в разі потреби маленьку невблаганну кулю.

– Я розрахувався, можемо йти.
На розі вулиці слідчий зупинився.
– У мене ще пропозиція, – сказав він.– Продовжимо нашу про-

гулянку. Скажімо, на годину. Ти згоден?
– Не заперечую. Покладаюся на вас. Якщо хочете, будемо гу-

ляти, якщо ні, повертаймося одразу до «Великого національного».
– Тоді не гаймо часу. Наша прогулянка продовжується ще на 

годину.
– Гаразд.
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– А куди підемо? У тебе є якісь конкретні пропозиції?
– Ні, немає.
– Ну, то будемо гуляти без програми, як гуляли досі. Ходімо 

просто так.
Вони пройшлися Університетським бульваром, потім зверну-

ли праворуч на бульвар Перемоги і пішли лівим тротуаром, де не 
було сонця.

Розмовляли то про те, то про се, перескакували від теми до теми.
– Хочу запропонувати тобі ще одне, – сказав слідчшй. – Щось 

я сьогодні багатий на пропозиції.
– Я слухаю.
– Кажи мені «ти». Не знаю, але мене чогось дратує це «ви». 

Згода?
– Згода! З приємністю приймаю вашу, тобто твою пропозицію.

…
Спричинився до цього протяг. Повіяв вітер, і вікно кімнати роз-

чинилося. Чи то воно добре не зачинилося, чи то слідчий погано 
його причинив. Головне, що з цим протягом хряпнули і зачини-
лись двері туалету. До того моменту все було спокійно і добре, але 
тепер картина цілковито змінилася.

Коли той побачив, що вікно відчинилося, а двері туалету за-
чинилися і слідчий не може їх відчинити, він відчув, як вітер ніби 
потяг його до вікна. Одним стрибком вискочив на підвіконня і сту-
пив на карниз. Тільки б дістатися до службової драбини, і тоді 
агент служби безпеки уже не зможе перетяти йому шлях. Карниз 
був вузенький, і він просувався дуже обережно, тулячись до стіни. 
Він нічого не думав, та й навіщо було думати? Його вів уперед 
інстинкт порятунку.

Ну, а слідчий, тільки-но зачинились двері туалету, відчув себе, 
як вовк у пастці. Смикнув двері і зрозумів, що вони замкнулися. 
Смикнув ще раз – нічого не вийшло. Тоді навалився на двері всім 
тілом, і вони піддалися.

– Ти не втечеш! – гукнув він, виходячи в кімнату з револьве- 
ром у руці.
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Але кімната була порожня. Той, звичайно, встиг вилізти на 
карниз. Світло в кімнаті – лампа на стелі та дві  настінні – зава-
жало йому роздивитися щось надворі. За якусь мить він погасив 
усі лампи. Хлопець із кафе «Спорт» був за три-чотири метри від 
вікна, на карнизі. Притиснувшись до стіни, він поволі просувався 
вперед. Тепер, коли в кімнаті не було світла, слідчий бачив його 
добре. Дощ посилився і не давав тому просуватися швидше.

– Ти не втечеш, чуєш? – вдруге крикнув йому слідчий, злігши 
на підвіконня і націлюючись.

Тоді той зупинився і повільно обернувся до вікна. Серце його 
калатало. Гру він програв остаточно. Спроба втекти в останню 
мить не вдалася. Якби агент служби безпеки затримався в туалеті 
ще хоча б дві хвилини, він би встиг дістатись до службової дра-
бини, блискавично спуститися вниз, вислизнути на вулицю і по-
датися до вокзалу, а там заховатися серед порожніх вагонів або ще 
куди привели б його доля та інстинкт. Поки встановить зв’язок з 
організацією. Але тепер було запізно, агент служби безпеки сто-
яв на підвіконні за три метри, наставивши на нього пістолет: два 
дула – два маленьких кола, готові його вкусити, а він їх не вкусить. 
Вони вкусять його на смерть двома круглими зубками. Як йому 
втекти від двох маленьких кіл, що дивляться на нього, мов очі гіп-
нотизера, з триметрової відстані, і прип’яли його до карниза, до 
стіни. А внизу прірва завглибшки сім поверхів.

– Тепер уже запізно! – сказав я йому не дуже голосно, щоб не 
розбудити «Великий національний».

Мене не влаштовував галас, він би перешкоджав моїм діям. Я 
кинув оком на годинник. За десять п’ята чи щось таке. Якщо при-
йде зараз Менеджер, він підніметься по службовій драбині і пере-
тне йому шлях. Або вийде з вікна іншої кімнати. Або скличе об-
слугу готелю, і вони розтягнуть унизу сітку. Атож, якщо з’явиться 
Менеджер, ми удвох напевно схопимо його.



Антоніс Самаракіс

Сигнал небезпеки1

За останні два-три тижні в мою кров усоталася тривога. Я не 
міг би розповісти, я не міг би пояснити, коли б мене спитали, як 
саме закралася ця тривога у моє життя, як саме всоталася вона у 
мою кров.

За останні повоєнні роки такі думки вже спадали мені не раз. 
Спершу і я був серед тих, хто повірив брехні. Потім, після закін-
чення війни 1939–1945 років, настав час її спростування, гранді-
озного спростування, і я все частіше почав замислюватись, яка ж 
гірка наша доля. Думати над тим, що ми просуваємося уперед і 
весь час поміж Сімплегадами. Багато разів я замислювався, яка 
ж гірка наша доля, замислювався над війною та голодом, над за-
грозою війни й загрозою голоду. Заполонений такими думками, 
пережив не одну важку годину, не одну важку ніч. Та вранці про-
буджувалося життя, затягувало мене в тенета буденщини, і думки 
танули... Однак за останні два-три тижні в мені вкоренилася три-
вога, вона жила тепер у мене в крові.

Це нагадувало той час, коли я був дитиною і за два мідяки хо-
див дивитися «Панораму». Я зазирав у вічко і бачив «Панораму». 
Атож, враження було таке, наче я зненацька побачив «Панораму» 
нашого світу. І те, що я побачив, сповнило мене тривогою.

Я марнував цілі години, цілі ночі, силкуючись якось упоряд-
кувати свої думки. Виявилось, це неможливо. Моє сумління було 

1 Уперше опубліковано в: Антоніс Самаракіс. Сигнал небезпеки. – К.: Мо-
лодь, 1983. – С.14-17, 130-133.
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збурене виром думок, запитань, воно вимагало, щоб я зайняв по-
зицію. Щоб я визначив свою позицію.

На мені лежала відповідальність, особиста відповідальність за 
«Панораму» нашого світу. На кожному з нас якоюсь мірою лежить 
така відповідальність.

У світі, повному загроз, ці дві загрози – війни та голоду, гли-
боко стривожили моє сумління. Бо, крім зримих, фізично відчут-
них наслідків, ці дві реальності несли й щось інше, з чим я не 
міг змиритися. Щоб урятуватись від війни та голоду, ми глушимо 
в собі сумління, намагаємось придушити його. Людська гідність 
ламається, гине. Ми беззастережно підпорядковуємося інтересам 
всіляких трестів. І водночас даємо втискати наше життя в чужі 
форми, переробляти його за чужими схемами, не лише утопічни-
ми та тиранічними, а й карикатурними. Вони перетворюють лю-
дину кінець кінцем на карикатурну двоногу тварину.

В ці дні я був у безвиході. Але це був лише відбиток безвиході, 
яку уособлює наш світ. Світ, у якому ми вимірюємо життя, багат-
ство життя, чудо життя – відхиленнями. То правий ухил, то лівий 
ухил залежно від географічної широти та довготи, залежно від 
ідеології. До біса ідеології! Я їх надивився, я ними жив, вони мені 
набридли, я тепер знаю: цей світ сповнений ідеологій і позбавле-
ний ідеалів. До біса відхилення! Всі вони зводяться до одного: до 
відхилення від безпосереднього, істинного життя. Це відхилення 
від свободи, а вона – єдина, головна цінність на світі.

Ось тут і було осереддя мого неспокою: тривога за свободу, бо 
всілякі страхи, що панують у нашому світі, і передусім два осно-
вні страхи, страх війни і страх голоду, призводять урешті-решт до 
зради свободи, вродженого людського волелюбства. З часом зрос-
туть нові покоління, які нічого не відчуватимуть у слові «свобо-
да». В них атрофується інстинкт свободи від тривалої покірливої 
пасивності перед лицем загрози війни та загрози голоду. Атрофу-
ється й прагнення свободи. Так з’являться покоління, що не ма-
тимуть уявлення про свободу. І це буде смертний вирок людству. 
Остаточний, цілком законний, що його ні скасувати, ні відкласти. 
Народиться світ, що йому буде чуже слово «свобода».
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Два-три останні тижні ця тривога весь час жила у мене в крові. 
Я перестав купувати газету, читати її. Мені уявлялося, ніби я що-
ранку читатиму про невідступну загрозу війни...

В годину, коли передають «Останні вісті», я не вмикав радіо. З 
остраху, що диктор оголосить війну... Навіть коли я був не в себе 
вдома і по радіо починалася передача «Останніх вістей», я підво-
дився і йшов геть. А коли з репродуктора лунала музика й наста-
вала перерва з технічних причин, я здригався – а раптом це мають 
оголосити війну...

У мене в крові жив неспокій. А надто я непокоївся, що в наш 
час так мало занепокоєних людей. Що не занепокоєна людина  
в теперішньому 1959 році – це щось протиприродне. Жити, як 
вона, – це наче вийти з палаючої печі неушкодженим, без крапли-
ни поту, спокійним і врівноваженим. Це ж протиприродне – врів-
новажені, блаженні люди у наш час.

У мене в крові жив цей неспокій. Я нікому нічого не казав. Я 
від природи неговіркий. Мені не подобається відкривати душу на-
встіж. Я не здатний відкривати душі, та й що я, до речі, скажу? Ну, 
що я скажу? Скажу те, що думаю? Те, що відчуваю? Розповім про 
страх війни? Розповім про страх голоду? Розповім про наш світ, 
світ страху? Розповім про свою тривогу? Справді, що я скажу? 
Розповім про насильство, про тисячолике насильство, що чатує на 
кожній вулиці, на кожному розі? Розповім про абсурдність нашого 
світу? З одного боку, неймовірні витрати на озброєння на Заході та 
Сході, а з другого – голод... Що я скажу? Розповім про непевність, 
про брак певності, що мучить сьогочасну людину. Брак певності 
за мир, брак певності за хліб. Що я скажу? Розповім про задуху, 
яку я відчуваю? Я задихався, так, так, задихався, але цей наш світ 
не мав вікна, яке можна було б відчинити й вдихнути свіжого по-
вітря! З війни 1939–1945 років був вихід: кінець війни і те, на при-
хід чого ми сподівалися після її кінця, в приході чого були певні. 
А тепер нема виходу. Тепер нема ніякого «кінця» і ніякого «після 
кінця». Нема виходу в нашому світі. Це світ безвиході! То що ж я 
скажу? Коли скажеш людям, що існує проблема, вони вимагати-
муть негайно, тієї ж миті її розв’язання. Коли скажеш людям, що 



Антоніс Самаракіс 313

наш світ – це безвихідь, вони негайно, тієї ж миті вимагатимуть 
знайти вихід. А я ж не міг показати виходу, я не знав, де він. То що 
ж я їм скажу? Що я скажу?

«...оскільки термін ультиматуму закінчується двадцять сьомо-
го травня. Це призводить до виникнення загрози війни...»

А нитка думок усе розмотувалася й розмотувалася, поки я чекав 
у себе в кабінеті виклику до операційної. Пробуджені голосом дик-
тора у мене у вухах лунали інші голоси, почуті ще раніше. Кімната 
повнилася голосами, нитка думок розмотувалася й розмотувалася... 
війна, війна, війна, голод, голод, голод, світ у безвиході, світ у без-
виході... голос диктора збудив у мені ще один, внутрішній голос: 
«Перестань грати комедію»; голос переконував, що я граю комедію, 
намагаючись вилікувати людину, схиляючись над її тілом, щоб уря-
тувати її від смерті, від загибелі, тоді як сам я без протесту, мовчки 
приймаю наш світ, світ, що несе смерть, загибель для мільйонів лю-
дей; несе війну та голод; голос наказав: «Перестань грати комедію. 
Перестань грати комедію!» І повторював знову й знову: «Перестань 
грати комедію. Перестань грати комедію. Перестань грати коме-
дію!» І це в той час, коли я чекав виклику до операційної, коли на 
мене чекала людина в операційній, коли у вухах у мене ще відлуню-
вали слова матері: «То мій син, лікарю! Мій Янніс!»

…
Ідея відкрити «Бюро ідей» прийшла в голову панові Каввадіасу 

так, як завжди приходять усі великі ідеї: раптово і без ніякої по-
передньої підготовки.

У загальних рисах до цього спричинилося ось що: у вересні 
пан Каввадіас надіслав ретельно віддрукований на машинці роман 
«Муки чулого серця» на конкурс, оголошений журналом «Літера-
турний огляд». При цьому він не мав ні найменшого сумніву, що 
йому одностайно присудять першу премію.

А оскільки він був цілком певний, що премія вже в кишені, то 
пошив собі, з огляду на важливість майбутньої події, новий, чор-
ний у білу вузеньку смужечку, костюм. Вперше одягти обнову він 
збирався того вечора, на який було призначено влаштовувані спе-
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ціально з нагоди вручення премій урочистості, котрі мали стати 
подією в літературному і громадському житті.

Новий костюм – то було не просте діло для пана Каввадіаса, 
бо в ті часи він не вилазив з нужди... Та й чи могло бути інакше? 
Йому тоді вже стукнуло сорок чотири, а він усе не міг зупинити 
свого вибору на якомусь занятті. «Вільний ловець у морі життя», –  
любив казати про пана Каввадіаса сам пан Каввадіас.

І коли вже пан Каввадіас відважився замовити новий костюм, 
то значить, він був на всі сто відсотків певен щодо першої премії, 
яку йому мали здобути «Муки чулого серця». Годі й казати, що по-
важна сума премії набагато перекрила б витрати на обнову. І, само 
собою, прийшла б до нього слава.

Роман «Муки чулого серця» був першим кроком пана Кавва-
діаса на літературній ниві. Але не тільки першим, а й останнім! 
Тому що пан Каввадіас не виборов не те що першої, а й другої, і 
третьої премії. А через те й видатки на костюм, на оцей чорний у 
білу вузеньку смужку костюм, так і не було відшкодовано.

Пан Каввадіас дуже тяжко переживав поразку. До безлічі мук 
чулого серця – а треба сказати, що «чуле серце» роману було на-
справді власне серце автора, – до безлічі мук чулого серця долу-
чилася ще й оця.

Чорний смуток огорнув пана Каввадіаса того вечора, коли вру-
чали премії, на які він покладав такі великі надії, а одержав пшик. 
Сидячи у себе вдома, він безперервно курив, але смуток не розві-
ювався з димом, навпаки, з кожною цигаркою все тяжче налягав 
на душу. Отоді-то пан Каввадіас уперше одягнув новий костюм і 
подався чого-небудь випити.

Сидячи в кутку напівтемного бару й попиваючи коньяк чар-
ка за чаркою, він тримав у руках останній номер «Літературного 
огляду», який вийшов щойно вранці з підсумками конкурсу і про-
токолом комісії, де йшлося про всі без винятку романи, подані їй 
на розгляд. З невимовним болем пан Каввадіас читав і перечиту-
вав рядки про свій власний твір...

Роман пана Каввадіаса «Муки чулого серця» явно невдалий. 
Проте нема жодного сумніву, що його автор має божий дар тво-
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рити ідеї. У романі безліч – цілі потоки – по-справжньому ори-
гінальних ідей, і комісія вважає за свій обов’язок відзначити цю 
особливість твору.

Так ось саме тоді, коли пан Каввадіас, попиваючи коньяк і сма-
лячи одна за одною цигарки, уже вкотре читав і перечитував від-
гук комісії про «Муки чулого серця»... саме тоді й спала йому ідея 
про «Бюро ідей».

Не довго думавши, пан Каввадіас найняв кімнатку на першо-
му поверсі житлового будинку по вулиці Веранзеру 30-а, кімнату 
досить простору з виходом на вулицю і з телефоном. У газети він 
дав оголошення:

БЮРО ІДЕЙ
Подаємо ідеї з будь-яких питань, що можуть цікавити люди-

ну в її житті.
Ідеї щодо влаштування родинних свят, масових гулянь, урочис-

тих зборів, вшанування пам’яті померлих.
Ідеї для написання різноманітних текстів політичного, гро-

мадського й патріотичного змісту.
Ідеї для написання романів та драматичних творів, як віршо-

ваних, так і прозових.
Ідеї  для  промов у парламенті (як для депутатів від правлячої 

партії, так і для депутатів опозиції).
Всі стосунки з клієнтами зберігаються в таємниці.
Вул. Веранзеру 30-а. Тел. 515550.
Час роботи від 9-ї до 21-ї години без перерви.
Публікувати оголошення багато разів панові Каввадіасу не 

було потреби. До «Бюро ідей» почали навідуватись клієнти, перші 
привели за собою других, другі третіх. Клієнтура швидко розши-
рювалася.

Отак не писанням нових романів, а заснуванням «Бюро ідей» 
пан Каввадіас використав свій «божий дар» – уміння творити ідеї.

Звичайно, коли траплялася хоч найменша можливість, він да-
вав саму тільки ідею і нічого більше, а з її втіленням ніколи ні-
чим себе не зв’язував і не ніс за нього ніякої відповідальності. Він 
своє зробив, а далі хай сушить собі голову клієнт. Себто, діючи за 
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принципом: ідея – все, втілення – ніщо, він міг бути певним, що не 
прогорить, як то вже сталося з «Муками чулого сорпя».

Все йшло добре, коли б не сказати блискуче. Клієнти стали жи-
вою, до того ж безплатною рекламою «Бюро ідей». Картотека весь 
час поповнювалась новими картками, запас ідей невпинно збага-
чувався новими варіантами.

Пан Каввадіас мав чимало благородних намірів у зв’язку із 
своїм бюро. В найближчому майбутньому він збирався перевес-
ти його на безперервну цілодобову роботу, внаслідок чого «Бюро 
ідей» мало перетворитися на «Пункт невідкладної ідейної допо-
моги».

Сім місяців минуло від дня заснування «Бюро ідей», і тепер 
пан Каввадіас уже не знав нестатків.

Сім місяців минуло від дня заснування «Бюро ідей», і тепер 
пан Каввадіас уже пошив сім нових костюмів різного кольору і 
фасону.
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М.А. Грекова (Білецька)  
(викладач Київського національного 

лінгвістичного університету)

Περί τῶν λευκομελάνων

Οἱ Λευκοί 
Ι.

На Заячьих хуторах
(возле г. Змиева летом 1917)

Было просторно вокруг и безлюдно.
Сверху неба простор, а внизу – земли.

Не тогда ли влюбился я в лепку густых облаков?
На что-то похожих, и ни на что не похожих…

Это было давно, и отец внушил мне 
Видеть в них нечто земное.

А.А. Белецкий, 1972 г.,
из цикла «Уранометрия облаков»

Андрій Олександрович Білецький – учений-мовознавець, фі-
лолог-класик і еллініст, багаторічний голова секції класичної фі-
лології Всесоюзної науково-методичної ради з вищої філологічної 
освіти, віце-голова Товариства дружби «СРСР–Греція», почесний 
член Грецької і Кіпрської академій наук, Грецького та Кіпрського 
археологічних товариств. Він був, sit venia verbo, останнім справ-
жнім Професором вітчизняного простору: таким, якими були  
Професори XIX століття. Народився 12. 08. 1911 у Харкові, у ро-
дині філолога, приват-доцента, згодом – професора Харківсько-
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го університету, пізніше – академіка АН СРСР і АН УРСР Олек-
сандра Івановича Білецького і Марії Ростиславівни (у дівоцтві – 
Шпіцберг).

Андрій Олександрович казав, що йому поталанило: він не від-
відував школу, а середню освіту здобув вдома. А вдома повчитися 
дійсно було чого. Сімейні викладачі, друзі батька, навчали при-
родничо-математичних дисциплін та історії Росії. Андрій брав у 
знайомих уроки живопису та гри на фортепіано. Мати, яку в ди-
тинстві виховували гувернантки – німкеня і француженка, і яка 
мала вищу історико-філологічну освіту, навчила сина вільно роз-
мовляти німецькою і французькою.

Найбільше ж вплинув на розвиток сина батько. Він навчив Ан-
дрія давньогрецької і латинської мов у гімназичному обсязі (що 
багато в чому перевершував спеціальні факультети теперішніх 
вишів). Існує сімейний переказ про епізод із гімназичного життя 
Олександра Івановича. Викладач математики виставляв старшо-
класникам річні оцінки. Сумніваючись, що поставити Білецько-
му: найнижчий бал чи трохи вищий, запитав поради у класу. Клас 
був на висоті: «Білецькому треба поставити «п’ять», адже він 
знає напам’ять усього Горація». Знав напам’ять усього Горація і 
його син Андрій. І не тільки Горація: він міг годинами декламу-
вати грецьких і римських класиків, звісно, мовою оригіналу. Зна-
ння міфології, світової літератури, історії та географії  приходило 
само собою у родинній атмосфері. Андрій Олександрович часто 
повторював, що у нього був дуже мудрий батько, який завжди з 
повагою ставився до зацікавлень сина, і завжди сприяв досягнен-
ню ним певних результатів у задумах. Так, він став навчати сина 
класичних мов тоді, коли той сам попросив, а на шістнадцятий 
день народження подарував йому «Аргонавтику» Аполлонія Ро-
доського давньогрецькою мовою. Із цим томиком Андрій провів 
багато приємних годин.

У шкільні роки Андрій відвідував заняття астрономічного 
гуртка, мав намір зайнятися астрономією ґрунтовніше, але на за-
ваді став поганий зір.  Ще більшим захопленням був живопис: Ан-
дрій охоче зробив би кар’єру професійного художника, але знову  
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підвів зір. Тож він вирішив продовжувати сімейну філологічну тра-
дицію. Як зазначав згодом Платон Олександрович, молодший брат 
Андрія, його брат не обирав собі легких шляхів: вирішив спеціалі-
зуватися у мовознавстві, а не у літературознавстві, як їхній батько. 
Зацікавлення лінгвістикою закономірне: Андрій Олександрович ще 
у підлітковому віці почав вивчати для власного задоволення різні 
мови – мертві й живі, природні й штучні. Років у дванадцять він 
вивчив непопулярну тоді англійську мову і став читати в оригіналі 
романи Вальтера Скотта, намагаючись паралельно і перекладати. 
Пізніше «Айвенго» став доступним українським читачам саме у пе-
рекладах Андрія Білецького. Книги англійською, німецькою, фран-
цузькою, грецькою та багатьма іншими мовами Андрій Олексан-
дрович читав усе життя для задоволення і відпочинку. Як справ-
жня антична книжна людина, він надавав перевагу не художній, 
а науковій, науково-популярній літературі, белетристиці. Серед, 
приміром, англомовних авторів Андрій Олександрович у зрілому 
віці найбільше полюбляв Генрі Девіда Торо і Джеральда Даррел-
ла, і бував дуже задоволений, коли міг читати їх твори мовою ори-
гіналу. Щойно випущені російською мовою книги Даррелла і Тура 
Геєрдала Білецький читав уголос своїм дружині й дочці.

У п’ятнадцять років Андрій Олександрович захопився еспе-
ранто і став листуватися з есперантистами з усього світу. У вісім-
надцять років серце юнака полонили єгипетські ієрогліфи і пев-
ний час він збирався стати єгиптологом. Років у двадцять прийшла 
нова любов – санскрит, знайомство з яким закономірно навернуло 
Андрія Олександровича до індоєвропеїстики. Згодом він став ви-
знаним у світі індоєвропеїстом, обмінювався листами і науковими 
статтями з Володимиром Георгієвим. Коли ж, багато років пото-
му, у Андрія Олександровича народилася дочка, він колисав її з 
історіями з Махабхарати і Рамаяни. І в індології, і в єгиптології 
Білецький мав прекрасних наставників, професорів Харківського 
університету, друзів батька. Ознайомившись із санскритом, юнак 
взявся самотужки вивчати китайську та японську мови і основи 
каліграфії. При нагоді він замовляв собі справжню китайську туш, 
і самовіддано вимальовував пензлем ієрогліфи.
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Новогрецьку мову, яка стала сімейною у родині Білецького-
Чернишової, Андрій Олександрович вивчив уже у повоєнні роки. 
Мандруючи Грецією у 1978 році, Білецький спілкувався у поїзді з 
місцевим селянином. Той все допитувався: «από ποι χωριό είσαι;», 
на що Андрій Олександрович відповідав: «από το Κιέβο». Не 
вдовольнившись відповіддю, селянин наполягав: «όχι, εδώ, στην 
Ελλάδα, από πού είσαι;».

У любій для нього Греції, його духовній батьківщині, Андрі-
єві Олександровичу довелося побувати лише тричі: двічі у скла-
ді делегацій Товариства дружби «СРСР–Греція»; останній раз, за 
два роки до смерті, він був туди запрошений друзями для читання 
курсу лекцій в Афінському університеті. З греками ж, що бували у 
Києві, Білецький спілкувався постійно.

Вивчати все нові мови Андрій Олександрович не припиняв ні-
коли. Він займався не тільки мовами Європи та Азії, але і мовами 
аборигенів обох Америк, Африки, Океанії. Знайомство з новою 
мовою було для нього завжди шляхом до нової культури. Будь-
яку мову він сприйв тільки у культурно-історичній перспективі, на 
такому підході наполягав він і у своїх працях. Як би добре Андрій 
Олександрович не володів певною мовою, він ніколи не лінувався 
при найменших сумнівах зазирнути у словник. Словники, довідники 
займали почесне місце у його домашній бібліотеці. Маючи багату бі-
бліотеку і будучи сам «живою енциклопедією», Андрій Олександро-
вич щедро ділився своїми знаннями і вміннями з усіма охочими: від 
представників наукової еліти до сусідки, якій він перекладав інструк-
цію приймання ліків, написану будь-якою іноземною мовою.

В одному з листів до своєї майбутньої дружини Андрій Олексан-
дрович шукає відповідь на запитання: у чому різниця між цікавістю 
і допитливістю (російською – между любопытством и любознатель-
ностью). Його висновок: цікавість притаманна людям нарівні з тва-
ринами, допитливість – властивість людини. Андрій Олександрович 
до останнього свого дня мав юну душу, бо був сам великою мірою 
допитливим. Допитливість, cupiditas scientiae, штовхала його до піз-
нання мов, їхньої структури і законів мовного розвитку, на пошук і 
побудову нових наукових (передусім – лінгвістичних) концепцій.
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Наукові зацікавлення професора Білецького не обмежували-
ся лінгвістикою. Не меншою мірою цікавився він і археологією, 
особливо – античного світу. Він пристрасно слідкував за новими 
археологічними знахідками і відкриттями, обмінювався думками 
і враженнями з грецькими колегами щодо археологічної сенсації: 
знахідки експедицією Маноліса Андроніка поховання Філіпа Ма-
кедонського. Плідно співпрацював Андрій Олександрович з Ін-
ститутом археології НАН України (у той час – УРСР), особливо 
із своєю ученицею і добрим другом, старшим науковим співро-
бітником цього інституту Анною Станіславівною Русяєвою, разом 
із якою дешифрував багато епіграфічних пам’яток Ольвії. Зараз 
Анна Станіславівна – визнаний у світі фахівець з грецької епігра-
фіки. Історик, системний дослідник графіті Софії Київської Сер-
гій Олександрович Висоцький залучив Білецького до дослідження 
грецьких графіті цього собору, над чим останній працював з вели-
ким задоволенням і натхненням.

Перерахувати коло наукових інтересів Андрія Олександровича 
нелегко. Він не обмежувався гуманітарними дисциплінами, його 
цікавили всі науки περὶ φύσεως. Відповідно, і друзів він мав філо-
логів, істориків, філософів, математиків, астрономів, кібернетиків, 
геологів, хіміків, географів, біологів. Серед друзів-біологів було і 
подружжя Щербаків: Миколи Миколайовича, директора Інститу-
ту зоології НАН України, і Галини Йосипівни, професора, фахівця 
з біології безхребетних. Андрій Олександрович пишався тим, що 
став «хрещеним батьком» для кількох видів кліщів, відкритих Гали-
ною Йосипівною. Сам він, поєднуючи любов до латини і до навко-
лишнього світу, знав наукові назви багатьох представників фауни і 
флори та міг визначити видову належність рослин, тварин, птахів і 
комах. Розумівся і на мінералах, називав сузір’я на зоряному небі. 
Різномовні визначники мінералів, фауни та флори займали полиці 
в одній із кімнат квартири Білецьких разом із його колекцією чере-
пашок і коралів. Справжній учений Білецький не терпів некоректне 
вживання слів. Як не сприймав він суржику, плутанину в термінах.

Професор Білецький був близький Музам: з дитинства зануре-
ний у творчу атмосферу, маючи батька не тільки літературознав-



Περί τῶν λευκομελάνων 323

ця, а й поета, драматурга, прозаїка, сам він теж надзвичайно по- 
любляв «строчить по бумаге». «Строчив» поезію і прозу, здебіль-
шого – белетристику з тим же задоволенням, що й наукові праці. 
Деякі його вірші ми наводимо далі. Мав схильність і до епісто-
лярного жанру. Тонкий цінитель поезії, він полюбляв, крім анти-
чної, східну і європейську поезію та російську XVIII – початку 
XX століття; серед поетів «Срібного віку» особливо Волошина 
і Гумільова. Маючи неабиякий декламаторський хист і феноме-
нальну пам’ять, Андрій Олександрович вражав усіх охочих зву-
чанням світової поезії у своєму виконанні. Відповідно, в оточенні 
Білецького були літератори. Чимало українських поетів і прозаїків 
читали прихильному слухачеві – Андрієві Олександровичу свої 
перші твори. Показово, що не оминув письменницький талант і 
його учнів. Так, Георгій Георгійович Почепцов, будучи аспірантом 
Білецького, почав писати казки, і тепер відомий не лише як лінг-
віст, але і як дитячий письменник.

Спілкувався Андрій Олександрович і з перекладачами. Його 
великим другом був «ірпінський анахорет» Григорій Порфиро-
вич Кочур, з яким зустрічалися в Ірпені і в Києві, разом з яким 
влаштовували «набіги» на книгарні та походи на виставки до ху- 
дожніх музеїв. Підтримував знайомство Білецький і з переклада-
чами – своїми сусідами на Русанівці: Борисом Теном, Катериною 
Головацькою, Анатолем Перепадею. Останній теж був частим гос-
тем в Ірпені. Можна сказати, що свою кар’єру Андрій Олексан-
дрович почав і завершив як перекладач. Почав з Вальтера Скотта і 
Жюля Верна, закінчив Геродотом.

Ще однією своєю покровителькою Білецький вважав Афіну: 
і як богиню мудрості, і як богиню-майстриню. Андрій Олексан-
дрович створив низку графічних робіт, які отримали схвальні 
відгуки від критиків; працював він і як різьбяр по дереву. У колі 
його друзів були художники та мистецтвознавці. Насамперед, 
звісно, брат, знаний український мистецтвознавець, художник, 
педагог, професор, член-кореспондент НАН України, академік 
Академії мистецтв України, заслужений діяч мистецтв УРСР, 
лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка.  
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Ще – Віктор Зарецький, який подарував Андрієві Олександро-
вичу кілька своїх полотен; його син Олексій був аспірантом про-
фесора Білецького.

Допитливість штовхала Андрія Олександровича на відкриття 
для себе все нових наукових обріїв, значних результатів він до-
сяг завдяки невичерпному творчому потенціалу і феноменальній 
працездатності. Про науковий внесок Андрія Олександровича 
прекрасно написали науковці, його вірні учні: Ніна Федорівна 
Клименко, Станіслав Володимирович Семчинський, Фіонілла 
Олексіївна Нікітіна, Юрій Вадимович Шанін, Вадим Леонтійович 
Скуратівський, Олександр Данилович Пономарів, Євгенія Анато-
ліївна Карпіловська та інші.

Витоки наукових і творчих досягнень А.О. Білецького – у його 
дитинстві. До сімейних зв’язків у родині Білецьких ставилися 
шанобливо: вони міцно пов’язували синів із батьками, найніжні-
ша дружба панувала між братами до останку. Старший за Плато-
на на одинадцять років, Андрій  радо няньчив малого братика, 
згодом залюбки бавив і племінників. Про батька казав, що доля 
виділила їм дуже мало часу для спілкування: лише п’ятдесят ро-
ків. Через усе життя проніс Андрій Олександрович міцну дитячу 
дружбу із своїм однолітком, згодом відомим літературознавцем, 
фахівцем з європейської літератури Романом Михайловичем Са-
маріним. Їх батьки були друзями і колегами, тож не дивно, що і 
сини росли разом: разом вивчали класичні мови, разом навча-
лися в ХІППО (Харківський інститут педпрофосвіти, заснова-
ний, як казав Андрій Олександрович, на руїнах  Харківського 
університету), разом під час війни евакуювалися у Томськ, разом 
після Перемоги потрапили до Москви, разом працювали там над 
своїми докторськими дисертаціями, майже водночас їх захисти-
ли. Тільки у 1948 році їх дороги розійшлися: Роман Самарін за-
лишився у Москві, а Андрій Білецький поїхав до батька у Київ, 
викладати в університеті ім. Т.Г. Шевченка. Після смерті Рома-
на Михайловича у 1972 р., Андрій Олександрович продовжував 
спілкуватися з його удовою, дочкою та онукою, підтримував їх 
морально і матеріально.
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Коли Андрій і Роман ще були малими, їх сім’ї регулярно влітку 
гостювали у Андрієвого дідуся Івана Івановича Білецького, агро-
нома і ґрунтознавця, який завідував дослідним господарством по-
близу міста Зміїв під Харковом. Там хлопці грали у різноманітні 
ігри, зазнавали дивовижних пригод у міфічних країнах. Нерідко 
до цих ігор приєднувався молодший брат Олександра Івановича 
Платон, талановитий юнак, який загинув на фронтах першої сві-
тової війни.

Найбільшим враженням ранньої юності Андрія Білецького 
було гостювання влітку 1927 р. родини Білецьких у Домі поета 
в Коктебелі. Часто згадував свою участь у поетичному конкурсі, 
влаштованому Максиміліаном Волошиним.

Багато поневірянь випало на долю Андрія Олександровича, 
він часто зазнавав образ з боку партійного керівництва Київсько-
го університету, в якому пропрацював сорок років. Тим вагоміше 
увічнення його пам’яті після смерті, що здійснюється багато в 
чому завдяки самовідданим зусиллям Ніни Федорівни Климен-
ко, професора, члена-кореспондента НАН України, засновниці 
кафедри елліністики в Київському національному університеті  
ім. Т.Г. Шевченка. Пам’ятником професору А.О. Білецькому, вста-
новленому йому в цьому університеті, є праці Історико-філоло-
гічного товариства його імені, матеріали наукових конференцій, 
присвячених його пам’яті, і солідний том його вибраних праць. 
Вихід «Вибраного» гаряче вітали всі, хто пам’ятає Андрія Олек-
сандровича: і в Україні, і в близькому та далекому зарубіжжі.

Завершімо наш нарис кількома поезіями Андрія Олександровича:
Градины, градины

падали с неба,
белые жемчужины

иссиня-черных туч, а я шел вопреки и напротив,
под каштанами сада,

где застыл печальный поэт.
Я промок до костей,
но не сдался стихии

с упрямством минувших лет.
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И зачем сочинял стихи я,
я, который совсем не поэт…

А.А. Белецкий, 9.05.1974,
из цикла «Уранометрия облаков»

Αί Μέλαιναι
ІІ.

Облака! Я вам многим обязан.
Пусть проходят века веками,

А миф о вас еще не досказан…
Мы познакомились на берегу под облаками.

А.А. Белецкий, 1971 г.,
из цикла «Уранометрия облаков»

Опять меня тянет в море, и каждый пенный прибой
Морских валов, как древний зов, влечет меня за собой.

Мне нужен только ветреный день, в седых облаках небосклон,
Летящие брызги, и пены клочки, и чайки тревожный стон.

Джон Мейсфилд. Морская лихорадка,
пер. С. Маршака.

Тетяна Миколаївна Чернишова – еллініст, візантиніст, Ви-
кладач і Педагог від Бога. Народилася 8.01.1928 у Києві. Мати її, 
Анастасія Іванівна Чернишова, лікар-невропатолог, нащадок чу-
маків, що мешкали з кінця XVIII століття у Слободі Покровській –  
поселенні, що виникло на Волзі поблизу соляних шахт. Маючи 
величезний потяг до знань і феноменальну фотографічну пам’ять, 
Стася самотужки вивчилася читати й писати, і у віці семи років 
подала на розгляд місцевого зібрання власноручно написаний 
лист із проханням профінансувати її навчання в гімназії. Клопо-
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тання було підтримано, і Стася, всупереч суворій забороні батька, 
розпочала свій шлях «у люди». Цілеспрямованість, впертість у до-
сягненні мети, прекрасну пам’ять і неабиякі здібності до наук від 
матері успадкувала Тетяна, названа так на честь героїні «Євгенія 
Онєгіна». Ім’я, як виявилося, було пророчим: хто ж, як не свята 
великомучениця Тетяна, є покровителькою студентів!

Таня росла самотньою і сором’язливою дівчинкою. Як і пере-
важна більшість тогочасних радянських дітей, майже цілодобо-
во повинна була сама собі давати раду. Рано навчившись чита-
ти, Таня ще до школи зачитувалася пригодницькими романами, 
а потім розігрувала сама із собою книжкові драми. За десять її 
шкільних років родина багаторазово змінювала місце проживання 
і Тані часто-густо доводилося посеред навчального року потра-
пляти у новий клас нової школи нового міста, де вивчали нові для 
неї предмети. Таня завжди наздоганяла своїх товаришів, завжди 
була першою ученицею у класі і зрештою закінчила середню шко-
лу в Києві із золотою медаллю. Вона була, за визначенням Андрія 
Олександровича, «безнадійною відмінницею». У 1946 році, після 
закінчення школи, як вона сама зізнавалася, прагнучи дізнатися, 
як влаштований світ, Тетяна поступила на фізичний факультет 
Київського університету, який закінчила з червоним дипломом у 
1951 році. На старших курсах, протягом 1948 – 50 рр., Тетяна пра-
цювала в АН УРСР на посаді обчислювача Інституту математики 
(виконуючи ту роботу, яку зараз доручають комп’ютерам). Згодом 
Тетяна Миколаївна з вдячністю згадувала свої студентські роки. 
Тоді вона поринула у вир київського культурного життя: не було 
жодної експозиції в музеї, жодної театральної вистави, жодного 
концерту, на які не водив би свою групу їх староста. Як і вся того-
часна студентська молодь, Тетянина група оптиків працювала над 
відбудовою зруйнованого війною Києва. Тоді Таня закохалася у 
місто; з двома своїми найкращими подругами дослідила всі вули-
ці, всі його куточки.

Романтизм, небайдужість, прагнення допомогти нужденним 
і знедоленим були визначальними рисами характеру Тетяни Ми-
колаївни. Внаслідок цих якостей Тетяна в юні роки захопилася 
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ідеєю всесвітньої революції. Вона підбурювала подруг їхати до-
помагати закордонним товаришам то в Китаї, то в Кореї, аж ось 
нарешті заборона у 1947 році діяльності комуністів у Греції під-
штовхнула дівчат до рішучих дій. Вони пішли до ЦК комсомолу 
з проханням відправити їх добровольцями в Грецію. На щастя, 
товариш, з яким вони мали бесіду, виявився мудрим і відрадив їх 
від цієї авантюри.

Тетяна була в розпачі. Помітивши душевний стан доньки і 
знаючи про її захоплення Грецією, Анастасія Іванівна відвела її 
на заняття з новогрецької мови. Викладав цю мову в Київському 
університеті тоді ще молодий професор Білецький. Знайомство з 
Андрієм Олександровичем докорінно змінило життя Тетяни Ми-
колаївни. Покинувши аспірантуру, в якій навчалася за фізичним 
фахом, Тетяна, отримавши від міністерства освіти дозвіл, екстер-
ном склала всі іспити за спеціальністю «Класична філологія» і 
вступила до аспірантури вже філологічної. Пізніше вона так моти-
вувала цей свій учинок: дізналася від Андрія Олександровича про 
становище румеїв – греків, що проживали на території України, і 
не могла не кинутися їх рятувати.

Чернишова разом із Білецьким та групами студентів-елліністів 
здійснила чимало діалектологічних експедицій у грецькі села До-
нецької області. Там вони не тільки досліджували місцеві говірки, 
а й записували на магнітофон народні оповідки, казки та пісні у ви-
конанні дідусів і бабусь. Цікавилися побутом, просто зав’язували 
дружні стосунки з місцевими жителями. Білецький і Чернишова 
підтримували румейських поетів, таких, як Л. Кір’яков, М. Хорош, 
О. Шапурма та інших. Після десятиліть заборони на видання кни-
жок румейською мовою у 1970-ті роки нарешті вийшла збірочка 
поезій «Ленінс зі» («Ленін живе»). Молода Тетяна в експедиціях 
знайшла собі названих сестричок – юних румейських селянок, з 
якими потім листувалася все життя. У перших експедиціях брали 
участь тодішні студенти-елліністи, нині професори Н.Ф. Климен-
ко та О.Д. Пономарів. У багатьох експедиціях Білецьких супро-
воджувала дослідниця грецьких говірок, сама родом з Надазов’я, 
Римма Семенівна Харабадот.
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Матеріалів уже першої експедиції виявилося достатньо для 
написання Тетяною Миколаївною кандидатської дисертації на 
тему: «Новогрецький говір сіл Приморського (Урзуфа) і Ялти 
Першотравневого району Сталінської області (Історичний на-
рис і морфологія дієслова)». Дисертацію, науковим керівником 
якої був проф. А.О. Білецький, а офіційними опонентами – відо-
мі радянські елліністи, професори О.С. Широков (автор «Історії 
грецької мови») і А.В. Урушадзе (автор, зокрема, підручника з 
давньогрецької мови), було успішно захищено у 1958 році; тоді ж 
Чернишовій присуджено науковий ступінь кандидата філологіч-
них наук. Дисертаційне дослідження було опубліковане у вигля-
ді монографії, на неї, як і на статтю «Про грецький фольклор на 
Україні» у журналі «Народна творчість та етнографія» за 1960 р.,  
посилаються нині всі, хто займається вивченням грецьких гові-
рок. Після захисту дисертації Чернишова продовжує працювати 
на філологічному факультеті КДУ: спершу – як старший викладач, 
а з 1963 р. – як доцент.

Паралельно з науковою роботою Тетяна Миколаївна вдоскона-
лює свої знання новогрецької мови, працює перекладачем-синх-
роністом: протягом 1953 – 56 рр. – у Торгівельному представни-
цтві СРСР у Греції та влітку 1957 р. – під час 6-го Всесвітнього 
фестивалю молоді й студентів у Москві. Із Греції вона привезла 
безліч фотографій та шматочок мармуру з Афінського Акрополю. 
Із Москви – багато нових знайомств.

У 1959 р. Білецький і Чернишова одружилися. За радянських 
часів «сімейні робочі династії» були в пошані, а ось «сімействе-
ність» у межах наукових установ і вищих навчальних закладів 
засуджувалася. Ставлення з боку партійного керівництва універ-
ситету до подружжя Білецький – Чернишова, що працювало на 
одній кафедрі загального мовознавства і класичної філології, та 
ще й з Білецьким – завідувачем цієї кафедри, було несхвальним; 
але їх терпіли, бо замінити не було ким. Андрій Олександрович 
читав лекції із загального мовознавства та численні курси, Тетяна 
Миколаївна викладала латинську і новогрецьку мови та різнома-
нітні спецкурси.
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На всіх студентів, у яких викладала Чернишова, вона справила 
незабутнє враження. Тетяна Миколаївна вміла не тільки зацікави-
ти студентів тим, про що розповідала, а й закохати їх у свої курси. 
Один колишній юрист-заочник, будучи міліціонером і чергуючи 
на вулиці, зупинив таксі, у якому їхала Тетяна Миколаївна тільки 
для того, щоб сказати їй: «Salve, magistra!». Студентам-філологам 
добре запам’ятовувався вірш російською мовою про кохання, ба-
гатий на латинські сентенції «К черту тяжелые мысли…». Кожен 
студент: очник, вечірник чи заочник, який опинявся на заняттях 
Чернишової, міг розраховувати на повну увагу до себе, на під-
тримку і розраду, і не тільки у навчальних справах. Не дарма ж 
філологічні заочниці, які виконували письмово об’ємні контроль-
ні роботи з латинської мови і надсилали їх в університет, а потім 
отримували у відповідь рецензію від Тетяни Миколаївни, продо-
вжували і далі з нею листуватися. Тетяна Миколаївна не шкоду-
вала зусиль, аби зробити свої заняття якомога змістовнішими і 
цікавішими. У свій вільний час вона керувала гуртками з історії 
та культури Греції та Риму, з літератури: не тільки античної чи 
грецької, а й взагалі світової. Виступити на засіданнях гуртків за-
прошувала провідних учених – істориків, археологів, лінгвістів, 
перекладачів, літературознавців і літераторів, культурологів, фі-
лософів. Долучалися до участі у гуртках всі охочі, незалежно від 
віку та освіти. Взагалі, всі пари Тетяни Миколаївни були відкри-
тими: відвідувати їх міг будь-хто.

Тетяна Миколаївна ставила силами студентів вистави: і за мо-
тивами грецьких трагедій, і за власними сюжетами. Студентів, з 
якими більше спілкувалася, обов’язково водила на спектаклі київ-
ських театрів і на цікаві концерти.

Найбільше уваги приділялося, звісно, тим студентам, що спе-
ціалізувалися в елліністиці. Підручників ні з новогрецької мови, 
ні з спецкурсів не було. Для кожного заняття Тетяна Миколаївна 
готувала методичні матеріали: двома пальцями «стукала по клаві-
шах» єдиної на весь Київ друкарської машинки з грецьким шриф-
том, записувала на бобіни магнітофону уроки лінгафонного кур-
су. Паралельно з навчанням у КДУ, майбутні елліністи проходили 
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ще курс «домашнього університету» Білецьких, де отримували 
доступ до багатющої бібліотеки і до невичерпних знань Андрія 
Олександровича і Тетяни Миколаївни. Двері цього «домашнього 
університету» були гостинно відчинені для всіх. Мало було таких 
днів, коли б у квартирі Білецьких зовсім не було відвідувачів.

І Андрій Олександрович, і Тетяна Миколаївна зовсім не були 
викладачами, подібними до знаменитого Орбілія; навпаки, вони 
славилися своїм лібералізмом. Обидва з оцінок найбільше полю-
бляли ставити «п’ятірки». Студентки-п’ятикурсниці, не готові до 
іспиту із загального мовознавства, підкладали собі під сукні по-
душки, знаючи, що гарантовано отримають «задовільно», не від-
повідаючи на запитання. Був випадок у практиці Тетяни Микола-
ївни, коли її дипломник напередодні захисту приніс їй на перевір-
ку замість дипломної роботи свою поему «Про море і Марію». За 
одну ніч Тетяна Миколаївна написала йому його диплом.

Такі інциденти були винятками. Більшість випускників Тетя-
ни Чернишової стали успішними викладачами, перекладачами, 
дипломатами, лінгвістами та істориками. Це і Н.Ф. Клименко, і  
О.Д. Пономарів, і Т.І. Левченко, і Віктор Соколюк, Василь Сте-
паненко, Анатолій Чердаклі, Євген Конопацький, Ольга Терезо-
ва, Володимир Шкуров, Євгенія Карпіловська, Наталія Косенко,  
Євген Чернухін.

Після закриття в КДУ спеціальності «класична філологія» у 
кінці 1950-х років, стараннями подружжя Білецьких були дві 
спроби відновити спеціалізацію, принаймні, з латинської мови. 
О.Г. Кисельова, колишня студентка першого із цих випусків, зараз 
завідувачка кафедри латинської мови у Національному медично-
му університеті ім. Богомольця. Троє із дев’яти випускниць 1985 
року, з Муз, як їх називала Тетяна Миколаївна В.М. Михайлова, 
О.М. Лефтерова та О.Ю. Єрьоміна,  працюють на рідній кафедрі –  
загального мовознавства і класичної філології в Київському на-
ціональному університеті імені Тараса Шевченка, викладаючи ла-
тину та спецкурси для класиків.

Серед колишніх учениць Білецького і Чернишової є й такі, що, 
вийшовши заміж за грека, виїхали до Греції і стали там навіть 
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викладати грецьку мову. Це Вікторія Бодуен, онука знаменитого 
мовознавця, і Тетяна Зайковська. Вікторію Бодуен з її майбутнім 
чоловіком, грецьким студентом КДУ, познайомила саме Тетяна 
Миколаївна.

Тетяна Чернишова підтримувала взаємини з греками, що на-
вчалися у  київських вузах. Ці студенти бували частими гостями у 
неї вдома, і вона не пропускала жодного заходу, що влаштовували-
ся грецьким земляцтвом. Тетяна Миколаївна була в курсі всіх про-
блем, що виникали у грецьких студентів, і сприяла їх розв’язанню. 
Взагалі, всі греки і «напівгреки» Києва знали про Білецьких і хоч 
раз відвідували їх оселю. Неодноразово Чернишову викликали до 
лікарні, куди потрапляв хтось із грецьких туристів, щоб допомог-
ти з перекладом.

Грецьким студентом, точніше – греком-кіпріотом, долею якого 
Чернишова і Білецький опікувалися чи не найбільше, був Йоргос 
Молескіс, який навчався в КДУ наприкінці 1960-х – на початку 
1970-х років. Його сім’я на Кіпрі постраждала під час турецького 
вторгнення у 1974 р. Йоргос, який збирався залишитися у СРСР, 
повернувся на батьківщину, де після тривалих поневірянь став мі-
ністром культури і освіти.

Події 1974 р. на Кіпрі не могли не збентежити Тетяну Микола-
ївну. Вона стала активно листуватися з кіпріотами, перекладала 
та популяризувала в Україні твори кіпрських письменниць Еллі 
Пеоніду та Марії Пільоту.

Перекладацький і популяризаторський внесок Білецького, 
Чернишової та їх учнів у налагодження та зміцнення культурних 
відносин між Україною і Грецією колосальний. Завдяки їм твори 
грецьких письменників стали доступними українським читачам, а 
греки через посередництво Еллі Алексіу познайомилися з творчіс-
тю Тараса Шевченка і Лесі Українки. Крім поезій різних авторів 
і невеликих оповідань, Тетяна Миколаївна переклала з грецької 
повісті Антоніса Самаракіса «Сигнал небезпеки» і «Прорахунок». 
Щоб успішно працювати над перекладом, вона під час зимових 
канікул тікала з Києва до пансіонату «Жовтень», де і розважала 
сусідку по кімнаті грюканням друкарської машинки і читанням 
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уголос уривків із перекладу. За свою перекладацьку діяльність 
Тетяна Миколаївна була нагороджена золотою медаллю Грецької 
спілки перекладачів.

Серед гарних знайомих Тетяни Миколаївни були відомі у Києві 
історики С.В. Білокінь і Т.А. Балабушевич. Їх Чернишова запро-
шувала виступити на заняттях гуртків, вони допомагали провести 
екскурсії по Києву для греків. Екскурсії виявляли постійне, мето-
дичне і цілеспрямоване нищення київської старовини, що вельми 
непокоїло Тетяну Миколаївну.

Робота на філфаці КДУ у 1960-ті роки закономірно звела Тетя-
ну Миколаївну з поетами-шістдесятниками. Всі вони знаходили 
співчуття і допомогу в домі Білецьких. Тоді Чернишова палко під-
тримала ідею українського національного руху. У час, коли багато 
діячів руху були піддані репресіям, Білецькі як могли допомагали 
їх сім’ям, що перебували у скрутному, в тому числі фінансово-
му, становищі. У 1990-ті роки, коли репресовані радянською вла-
дою повернулися з таборів та заслання, ті з них, що залишилися 
живими, прийшли до прикутої до ліжка Тетяни Миколаївни, щоб 
розрадити її. Євген Сверстюк, її сусід, згадавши табірні навички, 
вставляв розбите скло у вікна. Він же опублікував вірші Чернишо-
вої, написані під час тяжкої хвороби.

У шістдесяті роки Тетяна Миколаївна захопилася українською 
народною декоративною творчістю. Вона навідувалася до май-
стерні Івана Гончара, де отримала у подарунок кілька симпатич-
них керамічних фігурок. Тоді ж дізналася про творчість народних 
художниць – Катерини Білокур і Марії Приймаченко. Їздила в Бо-
лотню до Приймаченко, яка тоді потребувала допомоги, і привезла 
дві роботи художниці, якими прикрасила свою квартиру.

За допомогою грецьких друзів Тетяна Миколаївна зібрала не-
погану колекцію копій витворів античного мистецтва, що зберіга-
ються у музеях Греції. Вона добре зналася на мистецтві Давньої 
Греції і могла при нагоді водити екскурсії музеями образотворчого 
мистецтва. У домашній бібліотеці зберігається книга Блаватського 
«Історія античної розписної кераміки» з дарчим написом Білець-
кого: «Татьяне Николаевне Чернышевой γιὰ ἐνθύμιο» 1954 р.
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Тетяна Миколаївна дуже полюбляла музику, особливо класич-
ну і народну грецьку, зібрала велику фонотеку. Охоче слухала і 
бардів. Приїжджаючи в нове місто, відвідувала там концертні 
зали. Під час відпустки залюбки рушала до Прибалтики. Там на 
неї справили сильне враження органні концерти, драматизовані 
виступи колективу «Hortus musicus» і співочі свята. Любов до му-
зики привела її до співробітництва з київським камерним хором 
ім. Б.М. Лятошинського під орудою Віктора Іконніка, для виступів 
якого Тетяна Миколаївна перекладала латинські і грецькі тексти, 
і з видавництвом «Музична Україна», якому для видання моцар-
тівського Requiem’а  вичитувала і перекладала латинський текст. 
З «Музичною Україною» співробітничав і Білецький: був редакто-
ром італійського тексту мадригалів Палестрини.

Тетяна Миколаївна була шанувальницею ще одного мистец- 
тва – поезії, взагалі художнього слова. Добре знаючись на грець-
кий літературі різних періодів, писала статті до ВРЕ, УРЕ, Літе-
ратурної енциклопедії, Шевченківського словника. Поетами, крім 
грецьких, яких часто перечитувала і знала напам’ять, були рим-
ські, перш за все Горацій, романтики, Маяковський, Назим Хікмет 
та багато інших.

Улюбленим прозаїком серед не-греків був Олександр Грін. 
Прочитавши в юні роки його твори, Тетяна захворіла морем, мор-
ськими подорожами. Найулюбленішим її спогадом була участь, 
разом з А.О. Білецьким, у збиранні морської лексики для Лінгвіс-
тичного атласу Середземномор’я у 1960 р. Експедиція лінгвістів 
плавала уздовж кримських берегів Чорного моря на навчальній 
баркентині «Альфа», яка в те літо ходила під червоними вітрила-
ми , бо брала участь у зйомці радянського художнього фільму за 
Гріном. Сувеніри з того плавання – модель «Альфи» під червони-
ми вітрилами, справжня морська далековидна труба та рибацький 
невід були найулюбленішими надбаннями Тетяни Миколаївни. 
В останні роки життя передала ці трофеї музею Гріна в Старому 
Криму, де вони і зберігаються.

В юності, під впливом сусідки в одній комунальній квартирі 
на Рейтарській, яка згодом прийняла чернечий постриг, Тетяна 
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хрестилася за православним обрядом. Відвідувала служби у Во-
лодимирському соборі, хоч це могло призвести до припинення 
викладацької діяльності не тільки її, а й Андрія Олександрови-
ча. Займалася візантиністикою, товаришувала і співпрацювала з  
С.С. Аверинцевим. До неї приходили, щоб вивчати грецьку мову 
Нового Заповіту.

Белая бабочка
летела ввысь к облакам…
Почему, для чего, зачем?
Кто скажет, кто сможет

ответить на этот вопрос?
К облакам улетела бабочка

не для того ли, чтобы
ее небытие в небесах
стало неповторимым
как белые облака?..

А. А. Белецкий, 2.07.1976,
из цикла «Уранометрия облаков»

ДОКУМЕНТАЛЬНІ СВІДОЦТВА
(із збереженням мови та правопису оригіналів)

Довідки:

Міністерство Вищої освіти СРСР. Харківський Держав-
ний Університет ім. О. М. Горького. Видана тов. Білецько-
му А.О. в тому, що він дійсно в 1933 році закінчив Харків-
ський Інститут Педпрофосвіти (ХІППО) факультет мови та 
літератури.

Харківський Юридичний Інститут ім. Л.М. Кагановича. 
Дана настоящая справка тов. БЕЛЕЦКОМУ Андрею Алек-



РОЗДІЛ IV. СПОГАДИ ПРО Т.М. ЧЕРНИШОВУ...336

сандровичу в том, что он с 1937 года по октябрь 1941 года 
работал в Харьковском Юридическом Институте в долж-
ности старшего преподавателя латинского языка и руково-
дителя кафедры иностранных языков.

РСФСР. Народный Комиссар. Просв. Томский Госу-
дарств. Университет им. В. В. Куйбышева. Дана настоящая 
тов. БЕЛЕЦКОМУ А.А. в том, что он действительно состоял 
на работе в Томском Госуниверситете им. В. В. Куйбышева 
в должности преподавателя с 1 октября 1941 года и уволен 
с 1 февраля 1944 года, в связи с отъездом в Москву в Ака-
демию Наук.

НКИД – СССР. Высшая Дипломатическая школа. Выдана 
тов. БЕЛЕЦКОМУ А. А. в том, что он работал в должности 
преподавателя Высшей Дипломатической Школы Нарко-
миндела СССР с 1 сентября 1944 года по 24 августа 1946 
года.

Военный билет командного и начальствующего состава за-
паса РККА. Владелец билета тов. Белецкий Андрей Александро-
вич. Билет выдан 10 июля 1941 г. Партийность: б/п. Соц. полож.: 
служащий. Соц. происх.: из служащих. Военное образование: не 
имеет. Гражданское образов.: Харьков. Уневирситет. 25 июня 1943 
Томским горвоенкоматом снят вовсе с учета по причине: негоден 
с исключением с учета.

Диплом кандидата наук выдан 2 июня 1943 г. решением совета 
Томского Гос. Университета им. В. В. Куйбышева.

Аттестат доцента (по кафедре «классическая филология») выдан 
11 марта 1944 г. решением Высшей Аттестационной Комиссии.

Диплом доктора наук (филологических) выдан 5 июля 1952 г. 
решением Высшей Аттестационной Комиссии.

Аттестат профессора (по кафедре «общее языкознание») выдан 
16 мая 1953 г. решением Высшей Аттестационной Комиссии.
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Общество «СССР-Греция». III Всесоюзная конференция. Ман-
дат тов. Белецкого А.А. Да здравствует дружба и сотрудничество 
между народами Советского союза и Греции! Открытие конфе-
ренции 19 февраля 1976 г. в 15 час. в Доме дружбы с народами 
зарубежных стран (пр. Калинина, 16).

Благодарность. 1980 г. Уважаемый тов. Белецкий Андрей 
Александрович! Ректорат Киевского ордена Ленина государствен-
ного университета имени Т. Г. Шевченко выражает искреннюю 
благодарность за Вашу многолетнюю работу в Совете по присуж-
дению ученых степеней. Ректор: М. Белый.

Выписка. Тбилисский ордена Трудового красного знамени го-
сударственный университет. Приказ от 14. 12. 81 г. За укрепле-
ние и развитие научных и дружественных контактов между Киев-
ским и Тбилисским университетами и в связи с 70-летием со дня 
рождения наградить заведующего кафедрой романо-германской 
филологии Киевского ордена Ленина государственного универ-
ситета им. Т.Г. Шевченко, профессора Андрея Александровича 
Белецкого медалью имени основателя Тбилисского университета 
академика Иване Джавахишвили. Ректор, академик АН ГССР – В. 
М. Окуджава.

Комендатура охраны на Смоленской площади. Пропуск 7215. 
тов. Чернышева Татьяна Николаевна. Действителен по 27 июня 
1956 г.

Замітка в газеті «За радянські кадри», органі парткому, ко-
мітету ЛКСМУ, профкому та ректорату Київського державного 
університету імені Т.Г. Шевченка. Четвер, 9 жовтня 1958 р. «Ви-
кладачі в гостях у колгоспників». У понеділок, 6 жовтня, профе-
сор Андрій Олександрович Білецький на запрошення партійної  
організації третьої бригади колгоспу імені Леніна побував на за-
нятті політгуртка. Тема заняття була «Боротьба народів світу за 
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мир». З великою увагою присутні комуністи вислухали виступ 
професора А. О. Білецького, який поділився своїми спогадами про 
поїздку минулого року в Грецію, розповів про боротьбу грецького 
народу за мир.

Учора комсомольці та молодь цієї ж бригади зустрілися з кан-
дидатом філологічних наук, старшим викладачем Тетяною Мико-
лаївною Чернишовою. Вона розповіла про те, як молодь острова 
Кіпр бореться за мир, за свою свободу і незалежність від англій-
ських колонізаторів.



Є.А. Карпіловська  
(доктор філол. наук, професор,  

зав. відділу структурно-математичної лінгвістики  
Інституту української мови НАН України)

Тетяна Миколаївна Чернишова  
в її працях і у вдячній пам’яті про неї

Цю статтю, присвячену Тетяні Миколаївні Чернишовій, не 
можу писати, залишаючись на суто науковому ґрунті. Надто бага-
то чим завдячую я цій людині, як і її чоловіку й соратнику в спра-
вах наукових і житейських – професору Андрієві Олександровичу 
Білецькому. Передусім – самою можливістю працювати на мовоз-
навчій ниві, мати насолоду робити улюблену справу, неперебут-
нім взірцем високого професіоналізму й негаласливої мужності, 
яким була і лишається для мене Тетяна Миколаївна. У непростій 
ситуації мого розподілу після закінчення 1979 року філологіч-
ного факультету Київського (тоді ще) державного університету 
ім.Т.Г. Шевченка Тетяна Миколаївна і Андрій Олександрович зі-
грали особливу роль, допомігши мені обрати вірний шлях у профе-
сії. З рекомендаційним листом від Андрія Олександровича я при-
йшла до Віталія Макаровича Русанівського, який тоді працював 
в Інституті мовознавства ім.О.О. Потебні тоді ще Академії наук 
УРСР на посаді заступника директора з наукової роботи. Завдяки 
підтримці Віталія Макаровича мене прийняли на посаду старшого 
лаборанта відділу структурно-математичної лінгвістики. І з того 
часу я ніколи не мала наміру залишити Академію. Проте перед 
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цими подіями були університетські роки, які подарували мені 
щасливу можливість учитися в подружжя Білецьких, під керівни-
цтвом Тетяни Миколаївни писати курсові й дипломну працю про 
Миколу Гнєдича як перекладача новогрецького фольклору, бачити 
й чути їх не лише в університеті, а й у сімейному і дружньому колі. 
Зустрічати в їхній завжди гостинній оселі на бульварі Давидова на 
лівому березі Дніпра багатьох людей, які визначали тоді, у 1970-х, 
і визначають нині рівень і обличчя української культури, таких, 
як Григорій Порфирович Кочур, Євген Сверстюк, Анатолій Пере-
падя, Вадим Скуратівський, Мирон Петровський, Юрій Щербак. 
З роками, набираючись життєвого досвіду, стикаючись з різними 
людьми в різних ситуаціях і колізіях, виразніше, яскравіше бачу 
унікальність, духовну височінь подружжя Білецьких, у якому ка-
мертоном щирості, чуйності, відкритості до людських проблем 
була, безперечно, Тетяна Миколаївна. Тож далі у викладі свідомо 
поєднуватиму свої роздуми про наукові праці Тетяни Миколаївни, 
блискучого знавця мов і літератур, енциклопедично освіченого й 
проникливого їх дослідника, талановитого, тонкого перекладача, 
з тим, що зберегла моя вдячна пам’ять про неї як про справжнього 
Вчителя, добру й мужню людину.

Мова сучасної Греції – новогрецька, яку Тетяна Миколаївна 
знала настільки глибоко й усебічно, що це викликало захоплення 
в самих греків, не була, утім, для неї об’єктом самовправляння 
й відрадою душі на дозвіллі. Мова слугувала їй провідником до 
культури Греції в її історичному й географічному обширі й розви-
тку, до національної самосвідомості греків, оскільки в перекладі 
вона передусім бачила зустріч мов культур, народних характерів, 
зустріч «культурних часів». Тетяна Миколаївна тонко відчувала 
цей нерозривний зв’язок часів – від культури античної Еллади че-
рез культуру Візантії до культури нової Греції, яка в кривавій бор-
ні з турецькою Портою виборола свою свободу й незмінно боро-
нила її від нових поневолювачів уже в ХХ столітті. Кожному з цих 
періодів в історії грецької мови, літератури, культури Т.М. Чер-
нишова присвятила окремі праці. Крім того, культуру Греції вона 
сприймала не лише в розмаїтті її територіальних виявів: культура  
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материкової й острівної Греції, культура греків в Україні – анти-
чність Причорномор’я й культура сучасних греків Надазов’я – 
румеїв, а й у її зв’язках з культурою інших народів. Саме тому 
таке велике місце в науковій і просвітницькій діяльності Тетяни 
Миколаївни посідав художній переклад, осмислення його теорії 
та практики. Наголошу знову, що вона сприймала й трактувала 
переклад як відкриття через мову іншої культури, іншого світо-
сприйняття, іншого типу національної свідомості, відбитого в 
мові твору-оригіналу.

Ті, хто знав Тетяну Миколаївну, не дивуються, що багато чого з 
того, про що вони чули від неї на лекціях або в дружніх приватних 
розмовах, не втілено в її друкованих працях. Залишається лише 
шкодувати про це, як і про ті її задуми, які через несприятливі сус-
пільно-політичні умови в Україні радянських часів, її обтяженість 
іншими обов’язками, а згодом і через тяжку хворобу вона так і 
не реалізувала, як-от: про книжку нарисів з історії візантійської 
літератури, яку в 1970-х роках видавництво «Наукова думка» на-
віть уже внесло до своїх планів, але яку Тетяна Миколаївна так 
і не змогла написати. Однак причина незбігу масштабу постаті 
Тетяни Миколаївни Чернишової як блискучого вченого-ерудита, 
глибокого знавця новогрецької мови та літератури, а також мов 
і літератур класичних, з опублікованим її доробком криється й у 
іншому. Вона більше любила живу цікаву розмову, безпосереднє 
спілкування з авдиторією. Тетяна Миколаївна любила вчити так, 
як це робили давні греки: в суперечці, дискусії, жвавому обміні 
думками. Її лекції – блискучі в своїй змістовності, сконденсованій 
до позірної простоти – пам’ятають, певна, усі, хто їх слухав. Вона 
була Вчителем, Лектором, Методистом милістю Божою, бо люби-
ла не лише свій предмет, а й студентів і вони платили їй справж-
ньою відданістю, увагою, міцними дружніми зв’язками, які не 
поривалися десятиліттями. Тетяні Миколаївні, і це відчувалося, 
цікавіше було викладати свої ідеї, обговорювати ті проблеми, які 
її хвилювали, бачачи обличчя своїх співрозмовників, безпосеред-
ньо відчуваючи їхню реакцію, аніж викладати їх наодинці з папе-
ром. Саме тому, як мені видається, з усіх різновидів суто наукової  
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діяльності вона найбільше любила конференції. Там вона відчу-
вала зворотний зв’язок з колегами, однодумцями, зацікавленими 
слухачами. Навіть неминуче стислі тези її доповідей дають змогу 
відчути її особливе дослідницьке обдаровання, настільки масш-
табно окреслено в них проблеми, настільки вражають вони до-
стеменним знанням стану їх опрацювання. Ерудиція Тетяни Ми-
колаївни насправді вражає з огляду на міцну залізну завісу, яка на 
часи її активної наукової діяльності відокремлювала нашу країну 
від іншого світу. Попри це, вона, здавалося, про Грецію і греків, 
давніх і сучасних, і про все, що так чи інакше їх стосувалося, зна-
ла все. Однак Тетяна Миколаївна не пригнічувала оточення своїми 
знаннями, що часом буває з особливо обдарованими, але зануре-
ними в себе особистостями. Вона володіла рідкісним даром слу-
хати людей, «розкривати» їх, давати їм відчути, що їй цікаве їхнє 
сприйняття проблеми, їхні думки з приводу прочитаних текстів, 
певних явищ у мові, літературі, культурі, історії, житті суспіль-
ства. Вона вміла щиро радіти знахідкам своїх учнів, вселяти в них 
упевненість у своїх силах. Я особисто повною мірою відчула це 
під час роботи над перекладом клефтських пісень. Без підтримки 
Тетяни Миколаївни, без її підбадьорювання мені б і на думку не 
спало, що зможу зробити віршований переклад, бо до того ніколи 
не віршувала. Нині, через роки, прекрасно усвідомлюю, скільки в 
тодішніх похвалах Тетяни Миколаївни будо мудрості й душевної 
щедрості справжнього Вчителя.

Серед опублікованих текстів Тетяни Миколаївни немає спе-
ціальної праці про теорію і практику перекладу, у якій би вона 
оприлюднила власну концепцію перекладу як різновиду літера-
турної й мовної творчості. Проте є її незмінно стислі, ніби кар-
бовані статті про ті чи ті періоди в історії грецької й давньорим-
ської літератури, про конкретні літературні твори й творчість 
окремих письменників, які увиразнюють ті позиції перекладача-
зв’язкового між культурами, на яких вона стояла й з яких на-
ближала до українського читача в своїх перекладах і наукових 
розправах світ античності, раннього християнства або середньо-
вічної чи сучасної Греції.
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Найпоказовішими щодо розуміння перекладацької концепції 
Т.М. Чернишової мені видаються її статті про грецьку літературу у 
8-томному виданні «Всесвітня література» («Всемирная литерату-
ра»), яке протягом 1983-1994 років здійснив Інститут світової лі-
тератури імені О.М. Горького АН СРСР, її ґрунтовне дослідження, 
присвячене зіставному аналізу візантійського лицарського роману 
«Дигеніс Акрит» та його давньоруського перекладу «Девгенієве 
діяння», опубліковане 1989 року в «Трудах Отдела древнерус-
ской литературы» Інституту російської літератури (Пушкінського 
Дому) АН СРСР, а також передмови й післямови до перекладів 
грецького фольклору й художніх творів сучасних грецьких пись-
менників Еллі Алексіу та Антоніса Самаракіса.

Добре пам’ятаю, як Тетяна Миколаївна, працюючи на початку 
1980-х років над перекладом роману Антоніса Самаракіса «Сиг-
нал небезпеки», над вищезгаданими статтями для «Всесвітньої 
літератури» або до «Української літературної енциклопедії» чи 
над статтею про «золоту середину» в одах Квінта Горація Флак-
ка, повторювала, що ступінь точності, а то й буквальності пере-
кладу в культурі залежить від місця в ній того чи іншого твору 
й від його ваги для іншої культури, відповідності світосприйнят-
тю, проблемам і почуттям народу, що сприймає такий переклад. І 
окреслювала крайні точки такої шкали. Святе Письмо, зауважува-
ла вона, перекладали з точністю навіть не до слова, а до морфеми, 
й для прикладу подавала давньоруське слово воєвода як відповід-
ник грецького стратигос або благовіст, благовіщення – як від-
повідник грецького євхаристія. Натомість одиницею перекладу 
художніх творів ставали вже не окремі слова чи їхні складники, 
а мотиви, сюжети, яскравим доказом чого й було для неї «Девге-
нієве діяння». Цю думку Тетяна Миколаївна незмінно проводила 
й у своїх статтях, присвячених творчості грецьких письменників. 
Наприклад, у передмові до збірки українських перекладів опові-
дань сучасної грецької письменниці Еллі Алексіу «Франзескос»  
(К.: Веселка, 1969) Тетяна Миколаївна зацікавлення авторки по-
езією Тараса Шевченка передусім пов’язує з суголосністю його 
творів ідеям борців за свободу Греції від монархо-фашистської 
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диктатури на початку 1960-х років. «Уявіть собі, – звертається 
вона до юних українських читачів, – до 1961 року в Греції ні-
чого не знали про Україну взагалі та про українську літературу 
зокрема. Навіть у товстих томах енциклопедій не було жодного 
рядка про Шевченка, вже не кажучи про інших українських мит-
ців. Еллі, познайомившися з творами Шевченка, відчула, що його 
волелюбна творчість надзвичайно близька грецькому народові, 
й перша почала перекладати його поезії новогрецькою мовою»  
[5: 7]. Згодом саме Тетяна Миколаївна, Андрій Олександрович та 
їх учні Ніна Клименко, Олександр Пономарів, Анатолій Чердаклі, 
Василь Степаненко самі переклали новогрецькою твори не лише 
Тараса Шевченка, а й Івана Франка, Лесі Українки, а також під-
готували підрядники їх поезій, на основі яких грецького читача з 
творчістю цих видатних митців України знайомила не тільки Еллі 
Алексіу, а й такі видатні поети сучасної Греції, як Янніс Рицос.

Обставини й критерії вибору твору для перекладу – це те кон-
цептуальне підґрунтя, яке далі визначає й вибір засобів відтворення 
його форми й змісту іншою мовою, витворення його іншомовного 
відповідника-перекладу. Власне, саме воно визначає характер пере-
бігу стосунків автора й перекладача, про який в перекладознавстві 
існує чимало, часом полемічних, тверджень, як-от: відомий вислів  
В.А. Жуковського: «Перекладач у прозі – раб, у поезії – суперник». 
Проте яскрава особистість не переносить рабства в творчості, навіть 
за всього схиляння перед талантом того, кого перекладає, величчю 
культури, яку певний твір представляє. Ось як про це влучно й точно 
каже Т.М.Чернишова в тезах своєї доповіді «Рецепція грецької куль-
тури в одах Квінта Горація Флакка» на Всесоюзній науковій конфе-
ренції «Проблеми античної історії та класичної філології», що від-
булася 6-8 лютого 1980 р. у Харкові: «В усіх випадках позиція Гора-
ція визначає себе як рівнодійна двох протилежно спрямованих сил:  
1. Прийняття авторитетних принципів, ідей та образів грецької 
культури; 2. Протиставлення їй позиції, що її визначають історич-
ні умови життя Риму й творча індивідуальність автора» [6: 189]1.

1 Цитати з цієї та інших російськомовних праць Т.М. Чернишової (див. спи-
сок літератури в кінці статті) подаємо у власному перекладі.
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Зумовленість вибору творів для перекладу їхньою близькіс-
тю ідейним спрямуванням перекладача, того соціального серед-
овища, інтереси якого він виражає й для якого працює, Тетяна 
Миколаївна в своїй статті «Грецька література [XVIII ст.]» для 
5-го тому «Всесвітньої літератури» переконливо демонструє на 
прикладі твору Ригаса із Фер (1757-1798) «Школа чутливих за-
коханих»: «У 1790 р. вийшла його «Школа чутливих закоханих», 
у якій грецьким історикам літератури не так легко було пізнати 
шість оповідань Ретифа де ла Бретона. Грецького революціонера 
й просвітника, очевидно, привабило в оповіданнях утвердження 
свободи особистості, невіддільного права розпоряджатися влас-
ною долею. Ригас розвинув окремі моменти оповіді, вставив до 
тексту вірші сентиментального характеру, вважаючи, що такий 
тип переказу «більше відповідає духу грецької мови» [3: 349].  
І далі в цій же своїй праці Т.М. Чернишова такий підхід до створен-
ня грецького відповідника творів французького письменника Ре-
тифа де ла Бретона пояснює глибшими причинами, а саме: харак-
тером взаємодії двох культурних і, вужче, літературних традицій в 
останній чверті XVIII ст.: «,,,Потрапляючи із Заходу через учено-
філологічне середовище до Греції, – пише вона, – класицистичні 
та інші явища накладалися на традиційні ще з візантійських часів 
різні стихії – народно-поетичну та вчено-книжну. Із західних зраз-
ків відбиралися елементи, жанрово близькі народній словесності, 
такі, які ідейно сприяли національному визволенню. Так, Ригас, 
перекладаючи оповідання Ретифа де ла Бретона, раз у раз перехо-
дить на віршовану форму. Йому важко, незвично говорити про по-
чуття мовою прози, бо для Греції це тема народних пісень, взагалі 
поезії» [Там само: 351]. Цю думку Тетяна Миколаївна проводить 
послідовно і в інших своїх оглядових статтях про грецьку літера-
туру у багатотомній «Всесвітній літературі», зокрема в статті про 
грецьку літературу XVII ст. у 4-му її томі. Подаючи аналіз літера-
тури острова Крит цього періоду, вона серед іншого зауважує, що 
під час перекладу тут творів італійської літератури відбувається 
жанрове й тематичне фільтрування. «Відбирають ті жанри, які 
вже встигли пустити коріння в національній культурі. Наприклад, 
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жанр новели, настільки розроблений в Італії, не прижився на Кри-
ті, тому що він був чужий для грецької традиції. Відбирають теми, 
якоюсь мірою суголосні інтересам і тривогам критян. Переклада-
ють, наприклад, хроніку «Облога Мальти» за близької загрози об-
логи Криту. З мотивів міфологічних або літературних відбирають 
ті, що близькі власному фольклору або давньогрецькій літерату-
рі» [2: 338]. Як твір, близький за темою, перекладач намагається 
зробити для грецького читача близьким і за формою, Тетяна Ми-
колаївна у цій своїй праці демонструє на прикладі пасторальної 
поеми «Пастушка» невідомого критського автора (перше видання 
вийшло друком у Венеції 1627 р.). Її написано одинадцятисклад-
ником, не властивим грецьким фольклорним традиціям, тому в на-
родному переказі, зауважує Т.М. Чернишова, цей перекладний твір 
побутує вже у звичному для греків п’ятнадцятискладнику, тобто у 
грецьких перекладах і переспівах цього часу може змінюватися не 
лише композиція поетичного твору, а й його метрична схема, сю-
жетний контур. «Відтворення характерів дійових осіб або ситуацій 
оригіналу, – робить вона висновок внаслідок аналізу критської лі-
тератури XVII ст., – не тільки необов’язкове, а й неможливе. Пере-
несення сюжету відбувається за правилами перекладу з мови однієї 
культури на відповідну мову іншої, тому одній типовій ситуації з 
італійської літератури відповідає освячена традиціями ситуація 
з побуту критського, ідеальному або типовому герою італійської 
літератури відповідає аналогічний персонаж критського фолькло-
ру» [Там само]. Цю думку вона переконливо ілюструє прикладами 
з найвідомішого й найфундаментальнішого твору цього періоду в 
історії літератури Криту – поеми Вінцендзоса Корнароса «Ерото-
крит», у жанровій основі якої лежить французький лицарський ро-
ман XV ст. П’єра де ла Сипеда «Парис і Вена». Сюжетні відхилення 
в поемі «Еротокрит», як доводить Тетяна Миколаївна, «свідчать 
про відмінні від французьких етичні норми критян другої половини 
XVII ст.». Її героїня – царівна Аретуса «не втікає з коханим від роз-
гніваного батька, як героїня французького роману. Вона залишаєть-
ся чекати законної зміни своєї долі з терпінням християнської му-
чениці. Еротокрит не хитрістю, як французький герой, а в чесному 
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двобої перемагає ворога, який загрожує існуванню держави, що 
нею править батько Аретуси» [Там само: 337-338].

Для Тетяни Миколаївни дуже важливим був принцип націо-
нальної толерантності, зближення й взаємозбагачення культур. 
Недарма таку її увагу привернув до себе національний епос Но-
вої Греції «Дигеніс Акрит». Ось як вона характеризує його місце 
в грецькій культурі й літературі в статті «Композиція «Дигеніса 
Акрита» і «Девгенієве діяння»: «Дигеніс» означає «дворідний». З 
двох елементів – грецького і східного – складався зрештою і самий 
грецький народ візантійської доби. Згодом східний елемент у складі 
народу Нової Греції посилився ще за рахунок турецького впливу. 
У будь-якому разі, дворідність (греко-східна) становить фундамен-
тальну особливість сучасного грецького народу. Тому епічний твір, 
який відбиває цю особливість, по праву зміг стати національним 
епосом Нової Греції. Недарма грецька література ХХ ст. розглядає 
Дигеніса Акрита як символ грецького народу, а найвизначніший но-
вогрецький прозаїк Нікос Казандзакіс заявив: «Вірую во єдиного 
бога, який є Дигеніс Акрит, тобто грецький народ» [4: 344-345].

Т.М. Чернишова докладно аналізує історію списків «Дигеніса 
Акрита» та його давньоруського перекладу «Девгенієве діяння», 
найдавніший з яких згорів у бібліотеці О.І. Мусіна-Пушкіна разом 
зі списком «Слова про Ігорів похід». Прикметно, зазначає вона, 
що за особливостями мови фахівці датують цей переклад ХІ-ХІІ 
ст., а отже, грецький оригінал цієї версії давніший, ніж відомий 
так званий Гротта-ферратський список грецького тексту «Дигені-
са Акрита». Зіставляючи композицію двох творів – оригіналу й 
перекладу, Тетяна Миколаївна звертає особливу увагу на їхні роз-
ходження і шукає тому пояснень. Звучать такі її висновки щодо 
причин композиційних і змістових незбігів оригіналу й перекла-
ду: у перекладі «переказ усіх мотивів відрізняється від грецького 
оригіналу етикетом, відомим з творів давньоруського фольклору, 
зокрема з билин», «виразно відчувається агіографічний характер», 
«грецькі реалії замінено на місцеві» [Там само: 346]. Отже, перед 
нами травестія, грецький лицарський роман на давньоруський бо-
гатирський манер. Саме в такий спосіб давньоруський автор пере-
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кладає не лише мову переказу подій, а й мову грецької культури на 
мову культури й спілкування Давньої Русі. Приклади, що їх подає 
Тетяна Миколаївна, яскраві й беззаперечні. Ось кілька з них. Про 
народження героя, пише вона, грецький епос інформує вкрай ску-
по: народилося немовля, назвали так-то. «Російська версія, – заува-
жує вона далі, – повідомляє цікаві подробиці: ««...и нарекоша имя 
ему Акрит, и крести его божественным крещением, в том крещении 
и нарекоша имя ему Девгений»… Це безперечно відбиває звичай в 
Русі домонгольського періоду давати людині два імені: язичницьке 
і християнське» [Там само]. Натомість «мисливські подвиги в дав-
ньоруському фольклорі трактують так само, як і в грецькому. Моло-
децтво на полюванні належало слов’янському богатиреві не менш, 
ніж візантійському. Імовірно, це й сприяло буквальному збережен-
ню епізоду полювання, включаючи битву з ведмедем» [Там само].

Звертає Т.М.Чернишова пильну увагу й на інші наслідки 
«фольклоризації та русифікації» тексту «Дигеніса Акрита» в його 
давньоруському перекладі, такі, як заміна музичного інструмента, 
на якому грає герой, – ταμπούρι на гусла, перетворення апелятива-
найменування роду занять, посади акрит (прикордонник) на влас-
не ім’я героя, іменування героїні – дружини Дигеніса Євдокії по 
батькові-воєначальникові Стратигівна, пор. з Ярославною – дру-
жиною князя Ігоря зі «Слова».

Зіставлення обох цих творів – «Дигеніса Акрита» і «Девгенієва 
діяння» – дало підстави Т.М. Чернишовій зробити переконливий 
висновок про те, що «будь-який переклад неминуче пов’язаний з 
втратами та знахідками. Їхній баланс залежить від ступеня розви-
тку літератури, яка сприймає, від індивідуального чуття перекла-
дача. Невідомий нам давньоруський перекладач «Дигеніса Акри-
та» виявив, як видається, загострене чуття при зіставленні двох 
культур: вгадавши значення тексту, що перекладав, для греків, він 
знайшов спосіб зробити його своїм для русичів. Зміни, яких при 
цьому зазнав твір, зумовлені незбігом «культурного часу» літера-
тури, що передає, й літератури, яка сприймає» [Там само: 350].

Читаючи сьогодні глибокі, оригінальні праці Тетяни Микола-
ївни Чернишової, ми насолоджуємося блиском її розуму, еруди-
ції, бездоганним чуттям слова, як рідних їй українського та ро-
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сійського, так і грецького, яке вона так віддано любила. Так, нам 
невимовно жаль, що лише дещиця її задумів побачила світ в опу-
блікованих працях, їх, безперечно, за інших обставин і в іншої за 
життєвою позицією особистості могло бути значно більше. Про-
те краще менше та краще. Кожна з її статей – це, власне, начерк, 
стислий виклад більшого дослідження, так вони по вінця насичені 
цікавим фактажем, фонтанують ідеями й нетривіальними висно-
вками та спостереженнями. Без сумніву, на дбайливе збирання й 
оприлюднення в єдиній книзі заслуговують і праці Т.М. Чернишо-
вої з теорії та практики перекладу, бо в них сформовано цілісну, 
оригінальну концепцію зустрічі мов і культур. Щиро сподіваюся 
на те, що така книга зусиллями учнів Тетяни Миколаївни Черни-
шової невдовзі побачить світ на радість усім, хто любить і шанує 
художнє слово, хто вміє насолоджуватися його чаром.
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За нею були сила слова і мужність духу 
(до 85-річчя з дня народження 

Т.М.Чернишової)

Тетяна Миколаївна Чернишова – доцент Київського державно-
го (нині національного) університету імені Т.Г. Шевченка, близь-
ко тридцяти років працювала на кафедрі загального мовознавства 
і класичної філології, викладаючи латину, давню і нову грецьку 
мови, курси візантійської та новогрецької літератури, загально-
го мовознавства. Вона була обдарованою людиною і прекрасним 
Педагогом, взірцем інтелігентності й порядності. Лекції її були 
цікаві й насичені, вона вміла зацікавити студентів Горацієм і су-
часним Казандзакісом, влаштовувала вистави, вечори, присвячені 
письменникам, різним грецьким датам. На її факультативи ходили 
історики, біологи і навіть математики. Робота з нею над курсо-
вими і дипломними для студентів перетворювалась на справжні 
розвідки. До неї несли свої твори поети-початківці і перекладачі. 
Тетяна Миколаївна їх уміло і тактовно аналізувала, критикувала 
по-доброму, пробуджуючи іскру Божу.

Випускники підтримували з нею дружні стосунки і після уні-
верситету. Вона долучала нас до світу мистецтва і високої літе-
ратури. Ми ходили в Спілку письменників України на зустрічі з 
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Ліною Костенко, Григорієм Кочуром, Миколою Лукашем, грець-
кими письменниками Менелаосом Лудемісом, Темосом Корна-
росом, Ритою Бумі-Папа, Дідо Сотиріу. За кулісами театру імені 
Франка зустрічалися після вистави з Меліною Меркурі, яка, ні 
слова не сказавши по-українському, змусила всіх у переповненій 
залі плакати разом зі створеним нею образом Медеї-матері.

Т. М. Чернишова була романтиком і аналітиком. Розуміючи всі 
складності тогочасного суспільства, вона дивувала мудрістю і ві-
рою в добро, довір’ям до людей. Були вони різні, але всі ставали 
добрішими в її оточенні. Вона казала, що її не зраджували, і допо-
магала тим, хто був «правильним», і особливо тим, кого виключа-
ли з університету за необережно сказане слово.

У родині А. Білецького і Т. Чернишової зігрівали душі Григорій 
Кочур, бували Євген Сверстюк, Іван Світличний з дружиною, Ми-
хайлина Коцюбинська, Вадим Скуратівський, «виховуваний» вла-
дою Анатолій Чердаклі, історики-брати Кислюки та багато інших. 
Там був простір свободи, поваги, високого інтелекту. Тетяна Ми-
колаївна та Андрій Олександрович Білецький і самі були в списку 
неблагонадійних з погляду влади людей. Їх виховували в універ-
ситеті, в пресі, погрожували «вигнати» з роботи за вільнодумство. 
Життєвий шлях Т. М. Чернишової не був безхмарним. Народилася 
вона 08.01.1928 року в Києві, в сім’ї лікаря-невропатолога Анаста-
сії Іванівни та економіста Миколи Ничипоровича. Коли їй було 8 
років, помер батько. Мати сама виховувала Таню і меншого брата 
Сашка. 1946 року вона закінчує Київську середню школу № 13 із 
золотою медаллю і того ж року вступає на фізичний факультет Ки-
ївського Шевченківського університету. Ще студенткою працює 
обчислювачем Інституту математики АН України. 1951 року вона 
закінчує університет і стає аспіранткою зі спеціальності «електро-
ніка» в Київському педагогічному інституті. Вчиться наполегливо.

Влітку 1952 року їй випала нагода поїхати в діалектологічну 
експедицію до Надазов’я. Це був невипадковий вибір. Таня ще 
студенткою фізичного факультету в 1948 році почала вчити ново-
грецьку мову на філологічному факультеті у професора Андрія Бі-
лецького і виявилася напрочуд здібною до вивчення мов. Україна  
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і світ тоді уважно стежили за громадянською війною в Греції. Два-
дцятирічна Таня хотіла допомогти грекам відстояти демократію, 
для цього й опановувала грецьку мову. Вона їде до сіл Гурзуф та 
Ялта Донецької області, щоб познайомитися з мовою місцевих 
греків.

У її душі народжується неспокій: що обрати на все життя – фі-
зику чи філологію? Дисертацію з фізики вона майже завершила. 
Пізніше навіть вийшла колективна стаття у дуже солідному видан-
ні «Известия Академии наук СССР. Радиотехника и электроника», 
одним із авторів якої є Т.М. Чернишова (П.Г.Борзяк, Б.И. Дятло-
вицкая, Т.Н. Чернышева. Об эффективности использования света 
в пленках сурьмяно-цезиевых фотокатодов // Известия Академии 
наук СССР. Радиотехника и электроника. – 1956. – Т.І. – Вып.3. – 
С.370-376). Гору взяла філологія.

Доля вивела її вперше на грецьку стежку в Україні. Збирання 
фольклорного матеріалу, румейського діалекту грецької мови, на-
уковий аналіз його повністю захопили Тетяну Миколаївну. На по-
чатку 1953 р. Т.М. Чернишова  пише заяви на ім’я Міністра освіти 
СРСР і ректора Київського університету з проханням дозволити 
їй екстерном скласти екзамени зі спеціальності «класична філо-
логія». Дозвіл одержано, і талановита Т.М. Чернишова складає на 
«відмінно» всю «академзаборгованість», одержує диплом викла-
дача давньогрецької мови і латини, більше того, вона трохи згодом 
вступає до аспірантури філологічного факультету університету.

Вивчати грецький діалект у 1952 році в Україні було небез-
печно. Сталінізм ще тривав. Не можна було навіть згадувати про 
греків Надазов’я, їхню культуру, мову. Хвиля репресій 1930-х 
років змела школи з грецькою мовою навчання, місцеву грецьку 
інтелігенцію, альманахи, газети. Пригадую, як ще в 1959 році, 
під час нашої університетської діалектологічної експедиції до сіл 
Сартана і Чермалик румеї боялися казати, що вони греки. Багато з 
них у паспорті записані як росіяни або українці, однак Чернишова 
стала організовувати регулярно експедиції до румейських сіл. До-
слідження діалектів греків Надазов’я стало важливим напрямком 
у науковій діяльності Тетяни Миколаївни. Це вимагало збирання 
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матеріалу в польових умовах під час експедицій до грецьких сіл 
Надазов’я. Таких поїздок після 1953 р. було ще вісім і матеріа-
ли про них друкували у Вісниках Київського університету, в серії 
«філологія та журналістика». На щорічних наукових сесіях фа-
культету Тетяна Миколаївна розповідала про румеїв: в 1954, 1956, 
1957 роках. Вона захищає в 1957 році кандидатську дисертацію 
про румейський діалект «Новогрецький говір сіл Приморського 
(Урзуфа) та Ялти Першотравневого району Сталінської області 
(Фонетико-морфологічний огляд»). 1958 р. виходить її підсумко-
ва монографія за матеріалами дисертації «Новогрецький говір сіл 
Приморського (Урзуфа) та Ялти Першотравневого району Ста-
лінської області» (російською мовою), в якій подано історичний 
нарис вивчення говірок румейського діалекту, встановлено мор-
фологію дієслова і доведено димотичну основу цих говірок. Це 
перше монографічне дослідження грецьких діалектів Надазов’я 
за радянського повоєнного часу, що є продовженням їх вивчен-
ня, розпочатого в 1930-і роки експедиціями учених Ленінграда і 
Харкова. І це дуже вагомий науковий доказ їхнього родоводу, а 
також острівного існування, невмирущості народних традицій і 
пам’яті. Одночасно Т.М. Чернишова вдосконалює свої знання но-
вогрецької мови. 1954 р. вона працює перекладачкою на 19 Між-
народному ярмарку в Салоніках. З квітня 1956 до квітня 1957 року  
Т.М. Чернишова – в Атенах у Торгпредставі СРСР перекладає з 
новогрецької.

Після захисту кандидатської дисертації у 1957 р. вона стає по-
стійним викладачем на кафедрі загального мовознавства і класич-
ної філології, де працювала до виходу на пенсію в 1987 році.

Понад 25 років Т. М. Чернишова збирала матеріали для майбут-
ньої докторської дисертації на тему «Етимологічний аналіз грець-
ких говірок надазовського діалекту новогрецької мови». На жаль, 
вона не встигла її захистити через тяжку хворобу (розсіяний скле-
роз). Опубліковані статті дають уявлення, якою могла б стати така 
праця. Це були статті, що узагальнювали вивчення інших говірок 
румейського діалекту сіл Кременівка (Чердакли) Приморського 
району і Куйбишево (Малоянісоль) Володарського району Доне-
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цької області (1959), фонетики (голосних) новогрецької говірки 
Урзуфа та Ялти, тюркських елементів у соціальній сфері лексики 
грецьких говірок Донеччини (1975). Т.М. Чернишова вивчила ту-
рецьку і татарську мову, щоб краще висвітлювати наслідки впливу 
на діалект мов, з якими контактували його носії.

Вона була наполегливим дослідником і невтомно збирала ма-
теріал. Їй, що працювала з таким завзяттям, щастило у пошуку. 
Під час роботи в Публічній бібліотеці ім. М.Є. Салтикова-Ще-
дріна у тодішньому Ленінграді вона в архівах знайшла неопу-
бліковані праці Феоктиста Хартахая, який починав своє навчан-
ня в Київському університеті Св. Володимира, а потім перевівся 
до Санкт-Петербурга. Це були два пісенники, що їх співали в ті 
часи в грецьких селах Надазов’я, навчальний словничок, у яко-
му подано давньогрецькі слова з тлумаченнями їх новогрець-
кою і татарською мовами та шість шкільних зошитів «Глоссария 
умирающего греческого наречия». Він ніколи не був опублікова-
ний. Це була справжня наукова знахідка. Т.М. Чернишова готує 
його до видання і публікує у Віснику Київського університету в 
1959 р. (Греческий глоссарий Ф.А. Хартахая // Вісник Київського 
університету – 1959. – № 2. – Серія філології та журналістики. – 
Вип.2. Мовознавство. – С.113-124.), рівно через 100 років після 
укладання його Ф. Хартахаєм. Тетяна Миколаївна подає довідку 
про укладача словника, описує долю сімейного архіву Хартахаїв 
і відзначає велику наукову цінність цього глосарія. За походжен-
ням Ф. Хартахай був греком, сином грецького канцеляриста в 
маленькому селі Чердакли в Надазов’ї. Він багато зробив для на-
вчання дітей у грецьких селах, став співробітником журналу «Со-
временник». Ще зі студентської лави цікавився історією України, 
Криму, свого народу, переселенням румеїв з Криму до Надазов’я,  
їхньою мовою.

Тетяна Миколаївна Чернишова, вивчивши глосарій Ф. Харта-
хая, робить більш оптимістичний висновок, ніж той, що звучить 
у його назві. Говірка жива і через 100 років після її фіксації, нею 
розмовляють, нею співають пісень, вона дуже подібна до димоти-
ки – розмовної мови материкової Греції.
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Справжньою сенсацією була доповідь Т.М. Чернишової на 
міжнародній конференції візантиністів 1965 року в Тбілісі про ру-
мейський варіант критської метавізантійської драми «Жертва Ав-
раама» (Румейский вариант критской драмы «Жертва Авраама» 
// Седьмая Всесоюзная конференция византинистов в Тбилиси. 
13-18 декабря 1965. Тезисы докладов. – Тбилиси, 1965. – С.118-
120). У 60-ті роки XX ст. в різних селах по-різному співали поему 
Д. Бгадиці «Плач Сари». Т. М. Чернишова транскрибує текст по-
еми грецькими літерами і виводить паралелі між критською дра-
мою «Жертва Авраама» та поемою Д. Бгадиці, що жив у другій 
половині XIX – на початку XX ст. Творчість його існувала лише 
в усній традиції. Дослідниця робить припущення, що поет віль-
но переказав драму «Жертва Авраама» місцевою мовою, бо греки 
Надазов’я не розуміли її змісту через мовні зміни внаслідок трива-
лого відірваного існування від Греції. При цьому вона посилаєть-
ся на згадку про поета в книжці репресованої Касандри Костан «З 
літератури румейських греків» (1932). Вивчення 5 говірок румей-
ського діалекту вченими Київського Шевченківського універси-
тету мало великий резонанс, позитивно впливало на національне 
відродження румеїв. Подружжя допомогло реабілітувати відомого 
румейського поета Г. А. Костоправа (1903-1938), доклало багато 
зусиль, щоб у 1993 р вийшов «Кобзар» Шевченка мовами греків 
Надазов’я. Дуже довгий був шлях його до видання: не давали до-
звіл на публікацію. Тривалий час лежали у видавництвах слов-
ники говірок румейського діалекту. Вони побачили світ тільки в  
XXI ст. і надруковані зі словами вдячності Т.М. Чернишовій та 
А.О. Білецькому за сприяння в укладанні (Румейско-русский и 
русско-румейский словарь 5 диалектов греков Приазовья. – Ма-
ріуполь, 2006; Харабадот Р. С. Румейско-русско-новогреческий 
словарь. – Севастополь, 2006).

Т.М. Чернишова – талановитий популяризатор грецької літе-
ратури в Україні, а української в Греції. Вона писала короткі, але 
дуже інформативні нариси про багатьох грецьких письменників, 
адже глибоко знала сучасну грецьку літературу, уявляла її розви-
ток, а тому могла чітко і масштабно, не гублячись у деталях, окрес-
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лити особистість того чи того письменника, його творчий доробок 
і зацікавити читачів неординарністю його осягнення світу.

Ось яким уперше в Україні постав перед читачами грецький 
поет – лауреат Нобелівської премії Йоргос Сеферис у нарисі 
Т. М. Чернишової:

Сеферис – псевдонім поета (1900-1971), народився в Смірні, 
отже, у Малій Азії, що після грецько-турецької війни 1919-1922 рр. 
відійшла до Туреччини. Батько поета був відомим юристом, фа-
хівцем із міжнародного права, дістав освіту в Парижі, писав вірші, 
добре знав новітню європейську культуру. В родині Сеферіадів 
панували любов та повага до традицій і слави Іонійської Греції –  
батьківщини великих філософів і поетів, що дивилася навіть на 
Атени зверху, як на учня. Йоргос, як і батько, закінчив юридичний 
факультет Сорбонни, потім працював на різних дипломатичних 
посадах, припинивши цю діяльність аж у 1962 році. Він гідно пред-
ставляв Грецію в світі – в Анкарі, Бейруті, Лондоні, боронив Кіпр 
та його право на незалежність, відверто виступав проти фашизму.

Усе життя його вабила поезія, у ній він висловлював найзаповітні-
ші свої думки і мрії, ділився ними з греками і світом. Збірки поета – 
від першої «Поворот» (1931), потім «Міти та історії» (1932), «Роман» 
(1935), «Палубний щоденник» (1940) та ін. і до останньої «Три таєм-
ні вірші» (1966) – сповнені любові до Греції, роздумів про її долю, 
трагізм Малоазійської катастрофи, жахи війни, що насувалася.

Поезія Й. Сефериса лірична і філософська, вона багатопла-
нова. Кілька тем у ній провідні. Передусім це тема блукань, що 
нагадують мандри Одиссея, з яким поет сам себе не раз ототож-
нював, почуваючись одним із вигнанців з Малої Азії. Друга – це 
тема батьківщини – Еллади античної і майбутньої, міти й мотиви 
античності, які пронизують новогрецьку літературу.

Й. Сеферис у грецькій літературі представляє покоління 30-х 
років XX століття. Отже, він із плеяди визначних поетів, до яких 
належать К. Кавафіс, О. Елітис, Я. Рицос, Н. Вретакос, Н. Каваді-
ас та прозаїки С. Міривіліс, І. Венезис, К. Політис, Й. Теотокас, 
М. Карагацис, Д. Сотиріу, Г. Казандзакі й частково Н. Казандзакіс. 
Це вони остаточно утвердили розмовну мову димотику як основу 
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новогрецької літератури. Вони – новатори, котрі поєднали духовні 
традиції багатьох поколінь творців від античності до сьогодення, 
які дослухалися до голосу народу, розширювали його світоглядні 
обрії, утверджували віковічні і невмирущі ідеали грецької культу-
ри (красу, добро, справедливість, мудрість) та її майбутнє.

Т.М. Чернишова пише: «Поетика Сефериса складалася як на-
слідок взаємодії двох сил: грецької традиції від античності через 
критську літературу XVI-XVII ст., народні пісні і творчість К. Ка-
вафіса (1863-1933), з одного боку, і західноєвропейської поезії – з 
другого. Він учиться культури слова в Малларме, класичної яс-
ности й довершености вислову у Валері, бере до арсеналу своїх 
засобів місткий верлібр Томаса Еліота, насичений цитатами і літе-
ратурними асоціаціями... Сеферис підніс грецьку поезію на рівень 
вимог сучасности... Значення Сефериса для читачів інших країн 
полягає в тому, що він розкрив перед нами Грецію, безпосередню 
й щиру, дуже «грецьку» і загальнолюдську, позбавлену екзотики, 
яка завжди помітна в іноземних творах на грецьку тему – від Бай-
рона до Ануйя» (Т.М.Чернишова. Грецький поет Йоргос Сеферис 
// Йоргос Сеферис. Вибране. – К.: журнал «Всесвіт», 2013 : 11-12).

Дослідниця писала нариси про інших представників цього 
покоління: про другого лауреата Нобелівської премії О. Еліти-
са, лауреата Міжнародної премії миру Я. Рицоса, всесвітньо ві-
домого Н. Казандзакіса, а також про письменників попередньої 
епохи Атенської школи – К. Варналіса та наступної – Е. Алексіу, 
Т. Лівадитиса, А. Самаракіса. Вона знала особисто Я. Рицоса, 
була перекладачкою під час його кількох приїздів до колишнього 
Радянського Союзу. Тісна дружба єднала родину Чернишової-Бі-
лецького з грецькою письменницею Еллі Алексіу впродовж усьо-
го їхнього життя. Т.М. Чернишова і Еллі Алексіу зробили багато 
для популяризації грецької та української літератури. Під впливом 
родини Білецьких Еллі Алексіу стала пристрасною шанувальни-
цею нашого Кобзаря. Вона популяризувала твори Шевченка серед 
греків Румунії в еміграції, але й з неї зуміла донести його слово 
і славу до читачів Греції. Е. Алексіу допомогла надрукувати 9 бе-
резня 1961 р. статтю про Шевченка в лівій газеті «Αυγή» («Зоря») 
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й іншу статтю про нього разом із поемою «Кавказ» та віршем 
«Садок вишневий коло хати», перекладеними Я. Рицосом, у жур-
налі «Επιθεώρηση τέχνης» («Мистецький огляд»). Емігрантський 
журнал «Πυρσός» («Смолоскип»), що видавався у НДР з 1961 до 
1968 р., надрукував статтю  Н. Клименко  про  Кобзаря, два пере-
клади його віршів і вмістив репродукцію його картин. Т.М. Чер-
нишова у статті «Шевченко мовою греків» у журналі «Україна і 
світ» називає Еллі Алексіу ініціатором і душею цих перекладів. 
Трохи згодом до 150-річчя з дня народження Кобзаря, Еллі Алек-
сіу, що жила тоді вже в Атенах, організувала 12 грецьких поетів для 
перекладу його творів. 1964 року вийшло в Атенах перше книжко-
ве видання «Кобзаря» у Греції. Пізніше Т.М. Чернишова згадувала: 
«Можна собі уявити, з якими труднощами зіткнулася Еллі Алексіу, 
збираючи разом цілу когорту творчих особистостей, розтлумачуючи 
кожному його специфічне завдання, аби домогтися бодай відносної 
стильової єдності в перекладах Шевченка» (Чернишова 1978 : 185). 

У Києві Т.М. Чернишова та А.О. Білецький разом із студен-
тами готували переклади віршів і поем Шевченка, писали схеми 
віршування, розлогі листи з коментарями-тлумаченнями. Для нас 
то була висока школа лінгвостилістики і відданої любові до свя-
тинь свого народу. З Еллі Алексіу проф. О.Д. Пономарів і авторка 
цих рядків зустрічались тричі в Україні. Вона нам дуже сподо-
балась своєю інтелігентністю, а ще тим, що Тетяна Миколаївна і 
Еллі Алексіу були доброзичливі, лагідні, безкорисливі і дотепні. 
Вони були схожі своєю поведінкою та характером. Згодом ми зро-
зуміли головне: вони обидві за покликанням були Учительками і 
віддавали усі свої сили освіті, просвіті, культурі, своєму народу. 
Завдяки зусиллям Т.М. Чернишової та А.О. Білецького читачі Гре-
ції познайомилися з Лесею Українкою. У журналі «΄Ερευνα» («До-
слідження») в березні 1962 року опубліковано статтю Еллі Алексіу 
про Лесю Українку. Вона познайомила письменницю С. Мавроїді-
Пападакі з творчістю великої Українки, підрядковими перекладами 
деяких її творів. Саме ця поетеса переклала поетичну драму Л. Укра-
їнки «Іфігенія в Тавриді» та вірш «Сontra spem spero». Вона першою 
переклала вірш «Каменярі» Івана Франка. Кіпрський журнал «Νέα 
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εποχή» («Нова епоха», 1963, № 56) надрукував статтю Т. Чернишової 
про Лесю Українку з назвою «Дочка Прометея».

Еллі Алексіу – авторка 20 книжок, прожила 94 роки і до остан-
ніх днів працювала на літературній ниві. Тетяна Миколаївна про-
жила неповних 66 років. Тяжко хвора майже 10 років вона продо-
вжувала читати лекції з греки і латини в університеті, перекладала 
художню літературу сучасної Греції. Це був вияв великої мужності, 
тихого незламного спротиву хворобі, долі, тогочасним обставинам.

У сімейному архіві подружжя Білецьких зберігаються листи до 
них Еллі Алексіу. В одному з них вона пише: «Рідним Тані та Ан-
дрієві, моїм дітям, друзям, побратимам у роботі, поруч із якими я 
знову пригадала давно забуте тепло людських стосунків». Цим те-
плом подружжя Білецьких зігрівало усіх, хто з ними спілкувався, 
дружив, хто його потребував, хто в них учився.

Тетяна Миколаївна Чернишова була талановитим дослідни-
ком-літературознавцем. Вона вміло аналізувала тексти, прочиту-
ючи їх художню реальність, образний світ, поетику всього тво-
ру, рух думки автора і його слів. Викладаючи латину і греку на 
українському, російському та романо-германському відділеннях 
Київського університету, Тетяна Миколаївна вчила студентів ана-
лізувати твори, відчувати письменницьку майстерність та своє-
рідність. У неї був гострий аналітичний розум. До неї горнулися 
словолюби, що пізніше стали письменниками та перекладачами, 
науковцями: Іван Драч, Вадим Скуратівський, Олександр Поно-
марів, Анатолій Чердаклі, Василь Степаненко, Євген Конопаць-
кий, Микола Сингаївський, Анатолій Седик, Володимир Шкуров, 
Юрій Микитенко, Галина Кромбет.

Літературознавчі статті Т.М. Чернишової глибокі за змістом, 
вони вражають чіткістю викладу та ясністю думки. Згадаймо хоча 
б одну з них з назвою «Заповіт» Шевченка в аспекті зв’язків зі сві-
товою літературою» («Всесвіт» – 1975. – № 3). Дослідниця на по-
чатку статті відзначає виняткову роль «Заповіту» в творчості по-
ета і пропонує розглянути цей вірш не тільки в контексті жахливої 
дійсності закріпаченої України, а ширше – з погляду дискусії про 
місце поета і поезії в суспільстві, що точилася в світовій літературі.  
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Її колись розпочав Квінт Горацій Флакк. Т.М. Чернишова підкрес-
лює, що Тарас Шевченко своїм «Заповітом» бере участь у світо-
вій дискусії з цього приводу. В її статті оду Горація 30.III Ехеgi 
monumentum подано латинською разом із українським підрядко-
вим перекладом і, головне, з докладним аналізом мотивів цього 
твору, розгортання думки Горація. Ми читаємо: «Поет відстоює 
своє право на людську шану, міряє вік своєї слави, нагадує, звідки 
він і якого він роду, водночас, за які саме заслуги він має право на 
славу, приймаючи винагороду з рук Музи» (Т.М. Чернишова. «За-
повіт» Т.Г. Шевченка в аспекті зв’язків зі світовою літературою // 
Всесвіт. – 1975. – № 3. – С.198-199). Тетяна Миколаївна підкрес-
лює, що ці моменти розвитку думки Горація наявні в «усіх піз-
ніших переспівах «Пам’ятника» в новоєвропейській літературі» і 
що поети, наслідуючи його, створювали «пам’ятники» не тільки 
собі, а й своїм національним літературам. Авторка пише, що Го-
рацієву оду перекладали в Росії у XIX ст. М.В. Ломоносов, Г.Р. Дер-
жавін, В.В. Капніст, О. Х. Востоков. У родині «Пам’ятників» саме у 
Пушкіна вперше серед заслуг поета згадується уславлення свободи.

Як філолог-класик Т.М. Чернишова сповна володіла матеріа-
лом дослідження. Вона доводить, що Шевченко добре знав Гора-
ція, його мотиви можна знайти в «Перебенді», згадки про нього –  
в повісті «Близнецы». Зі знанням справи вона окреслює парале-
лі й відмінності «Заповіту» та «Пам’ятників». У першій строфі 
«Заповіту» висока могила серед степу широкого на Вкраїні милій 
заступає місце Горацієвих «пірамід» та олександрійського стовпа 
Пушкіна. Друга строфа твору Шевченка є відповіддю третьому 
мотиву оди 30.III. Поет, згадуючи «лани широкополі, і Дніпро, і 
кручі», ніби полемізує з Горацієм. Він хоче чути, «як реве реву-
чий» Дніпро. Для Шевченка найбільше важить не шана Музи, а 
«незле, тихе слово» з вуст рідного народу. Свобода народу для 
поета незмірно дорожча від усіх благ і скарбів, навіть від поезії. 
Свою статтю авторка закінчує промовистим висновком «... ми зна-
йшли в «Заповіті» всі основні компоненти оди «До Мельпомени» 
Горація, встановили, що Шевченко (і разом із ним українська літе-
ратура) ввійшов до європейської поезії не як боязкий учень, а як бо-
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рець, як лицар величної ідеї, що кидає виклик «І мертвим, і живим, 
і ненарожденним» і проголошує своє кредо – вимоги людської гід-
ності, соціального і національного визволення (Там само, С. 200).

Т.М. Чернишова вміла проникнути в задум автора художньо-
го тексту і переконувати в цьому читача на матеріалі різномов-
них творів. Показова її стаття «Про «золоту середину» Квінта 
Горація Флакка», в якій вона пояснює причини неточностей у 
слов’янських і французьких перекладах десятої оди другої книж-
ки Горація через неправильність розуміння латинського aurea 
mediocritas. Авторка доводить, що насправді в Горація йдеться про 
вислів, пов’язаний з грецьким χρυσή τομή, рос. золотое сечение, 
укр. золотий розтин, отже, не про «золоту поміркованість», а про 
гармонійну пропорцію як принцип побудови Всесвіту (космосу) 
(Т.М. Чернишова Про «золоту середину» у Квінта Горація Флакка 
// Іноземна філологія. – Львів. – 1980. – № 60. – С. 72).

Саме життя зробило з Т.М. Чернишової філолога широкого 
профілю. Вона стала прекрасним класиком, знавцем античної та 
візантійської літератури. Започатковане А.О. Білецьким і Т.М. Черни-
шовою вивчення новогрецької мови в Київському Шевченківському 
університеті вимагало від них великих зусиль. Майже всі дисципліни 
підготовки філологів – учителів новогрецької мови і літератури чита-
ли професор з дружиною. Давньогрецьку викладала проф. Ф.О. Ні-
кітіна. Т.М. Чернишова вела практичний курс новогрецької мови, 
античну, візантійську й сучасну грецьку літератури. Це були високо 
інформативні лекції. Лише часточку з прочитаного було опубліко-
вано. Т.М. Чернишова висловлювала багато оригінальних думок. 
Про це свідчать її статті про фольклорні аспекти гомерівського 
епосу, рецепцію грецької культури в одах Квінта Горація Флакка, 
античні елементи в «Апокаліпсисі», композицію «Дигениса Акри-
та» і «Девгенієвого діяння», розділи про грецьку літературу другої 
половини XV та XVI ст. (разом із С.С.Аверинцевим), а також ХVII 
і ХVIIІ ст., опубліковані в Москві, відповідно, у третьому, четверто-
му і п’ятому томах 8-томної «Всесвітньої літератури».

Їй як високоавторитетному досліднику грецької тематики, на-
укових і культурних українсько-грецьких зв’язків замовляли стат-
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ті до енциклопедій. До «Української літературної енциклопедії» 
Т.М. Чернишова написала 16 статей про грецьких письменників, 
оглядові статті про сучасну грецьку і кіпрську літературу. У «Шев-
ченківському словнику» їй належать 36 статей про Шевченка й 
античні мотиви в його творах, про «Кобзаря» грецькою мовою та 
його переклади, про Горація та ін.

Т.М. Чернишова – прекрасний перекладач художньої літерату-
ри. Вона однією з перших у колишньому Радянському Союзу роз-
почала друкувати переклади з новогрецької. 1957 року вийшло в 
світ оповідання М. Лудеміса «Холодний регіт», 1958 – збірка опо-
відань цього письменника «Заплакані дні», пізніше з’явилися його 
ж «Білі хризантеми». 1961 року опубліковано збірник «Сучасна 
грецька повість», для якої Тетяна Миколаївна переклала «Прора-
хунок» Антоніса Самаракіса, 1983 вийшла його повість «Сигнал 
небезпеки», далі (1984) побачили світ «Веселі повітряні змії» Марії 
Піліоту, 1986 – «Олександр Македонський» Нікоса Казандзакіса.

Неоціненна роль Т.М. Чернишової та А.О. Білецького в на-
лагодженні українських перекладів творів новогрецьких пись-
менників. Вони не мали випадкового характеру, їх здійснювали 
за планом, складеним цими видатними елліністами, що добре 
уявляли літературний процес у Греції, а тому могли впливати на 
хід перекладацької діяльності в Україні. До українських читачів 
доходила література, пройнята волелюбними мотивами, сповнена 
роздумів про долю людини, її гідність, право мати власну думку 
і обстоювати її, захищати рідну землю і рідне слово. Більшість 
перекладів зробили колишні студенти Т.М. Чернишової І. Бет-
ко, Є. Конопацький, О. Пономарів, В. Степаненко, А. Чердаклі, 
Вікторія та Яніс Мочоси, І. Драч. Білецьких підтримували в цій 
справі майстри перекладацького цеху Г. Кочур та Д. Паламарчук. 
Їм усім Тетяна Миколаївна була надійною помічницею, допома-
гаючи читати «темні місця» тексту, відтворювати гру слів, грець-
кі реалії та фразеологію. До багатьох перекладів вона написала 
вступні статті, наближаючи до українського читача грецьких 
авторів, безіменні народні казки та димотичні пісні. За вагомий  
внесок у популяризацію грецької літератури в Україні Т.М. Черни-
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шову нагороджено золотою медаллю Спілки письменників Греції.
На жаль, багато задумів Т. М. Чернишової лишилися не викона-

ними. Так не був закінчений практичний курс новогрецької мови, 
хоча вона майстерно читала його багато років і на ньому виросло 
кілька поколінь студентів. Блискучим був прочитаний нам курс ві-
зантійської літератури і викладений нею з позицій герменевтики і 
лінгвостилістики курс сучасної грецької літератури.

Мені здається, я прочитала все, що опубліковано, і те, що ми 
зібрали, крім однієї статті «Про ефективність використання світ-
ла у плівках сурм’яно-цезієвих фотокатодів», про яку вже йшлося 
вище. З однієї причини: я не фізик і спеціальну статтю не зрозу-
мію. Однак у мене таке відчуття, що найголовніше в неї залиши-
лося поза рядками, те, що було сказане студентам, і що проросло 
в їхніх зігрітих її добром серцях, просвітлених головах. Вона була 
Учителем з ласки Божої, уміла розповісти, переконати і надихну-
ти на добро і самовіддану працю. Міркуючи вголос, вона вчила 
думати і аналізувати, відшукувати головне. Після розмов із нею, 
її лекцій офіційно прищеплювані догми розсипалися, як пісок, 
полуда спадала з очей. У ній органічно поєднувалися глибокий 
аналітичний розум, феноменальна пам’ять і вміння формувати пе-
реконання, і це створювало могутнє поле її впливу.

Головною для неї була людина з гідністю, готовністю до духо-
вного і морального зростання. Вона була на рідкість чуйною і мо-
гла вчасно підтримати словом і порадою. Багатьом студентам ро-
дина Білецьких допомагала матеріально. Уже дуже хворою Тетяна 
Миколаївна цікавилася всім, читала, перекладала, доки могла, 
диктувала і слухала розповіді про близьких і друзів, доки чула. 
Вона плакала тільки зі співчуття і ніколи не скаржилася на долю.

І сьогодні, через 20 років з дня смерті 02.03.1993 року, перед 
Тетяною Миколаївною схиляють низько голову численні колишні 
студенти, працівники освіти, культури, науки, рядові й імениті, які 
стали академіками, поетами, дипломатами високого рангу, про-
фесорами, вчителями і просто порядними людьми. Нехай вічним 
пам’ятником їй стануть підготовлені до друку її «Вибрані праці» 
разом зі спогадами людей, які її знали, шанували і любили.



Ф.О. Нікітіна  
(доктор філол. наук, професор Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка)

Світлі образи минулого 
(«І фізик, і лірик»)

За словами відомого поета, велике можна розпізнати лише зда-
ля («Лицом к лицу лица не увидать – большое видится на рассто-
янии»).

Образи значних, працьовитих і талановитих людей не затьма-
рюються з часом, а продовжують жити у нашій пам’яті. Це стосу-
ється й світлого образу Т.М. Чернишової, нашої незабутньої коле-
ги для одних, мудрої вчительки для інших.

Моє знайомство з Тетяною Миколаївною розпочалося на по-
чатку 50-х років минулого століття, коли вона, студентка (успішна 
і талановита) фізичного факультету КДУ, зацікавилася спеціаль-
ністю «Класична філологія». Спочатку вона розмовляла з нами, 
студентами цього відділення філологічного факультету, відвідува-
ла окремі лекції та практичні заняття, а потім стала відвідувати їх 
регулярно, попросивши дозволу на це у зав. кафедри класичної фі-
лології проф. А.О.Білецького. Я пам’ятаю, що для одержання цьо-
го дозволу (це відбувалося перед самим початком лекцій Андрія 
Олександровича) до нього звернулася не сама Тетяна Миколаївна, 
а її мати (згідно зі звичаями освічених, інтелігентних людей). Те-
тяна Миколаївна з ентузіазмом опановувала класичні дисципліни, 
передовсім латинську та грецьку мови, дуже цікавилася античною 
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літературою. Фізику вона не залишила, успішно закінчила курс 
фізичного факультету й отримала пристойне призначення викла-
дача вищого навчального закладу. Проте античність та еллінізм не 
полишали її свідомості. Вона вступила до аспірантури, дуже заці-
кавилася новогрецькою мовою та її діалектами, розповсюджени-
ми на півдні України. Її студії з новогрецької мови були настільки 
успішними, що її запросили як перекладача до посольства СРСР 
в Атенах. Цікаво, що зароблені там гроші вона використала не на 
«шмотки» (як це робили інші), а на купівлю нових словників та 
монографій. Тетяна Миколаївна викладала і новогрецьку мову, і 
латину. Її викладання латини на відділенні української мови і лі-
тератури заслуговує особливої уваги. Вона не лише знайомила 
студентів (переважно сільських хлопців) з класичною латиною, з 
кращими зразками римської лірики,  – вона сприяла пробуджен-
ню в них бажання працювати в галузі рідного слова, підтримувала 
впевненість у своїх творчих силах. Певний час я проводила за-
няття латиною в одній з груп Тетяни Миколаївни, коли вона пере-
бувала у закордонному відрядженні. Я пам’ятаю, з яким теплом 
студенти цієї групи згадували Тетяну Миколаївну та чекали на її 
повернення до них, адже, як сказала колись мені мама Тетяни Ми-
колаївни, «вона пришиває їм крила».

Варто відзначити, що не лише до студентів, а й до всіх людей, з 
якими у Тетяни Миколаївни були якісь стосунки, вона ставилася з 
повагою та душевним теплом. Зі своїх відряджень вона привозила 
маленькі сувеніри (це могли бути й глиняні копїї давніх «глечи-
ків», й їхні імітації, це були й праці античних авторів).

Тетяна Миколаївна була справжньою інтернаціоналісткою. В її 
скромній оселі (де вона  мешкала з матір’ю, братом і старенькою 
родичкою) бували зарубіжні «гості», правильніше друзі – поляк 
Флоріан Неуважний, грек Димітрис Баколас. У цій скромній кім-
наті всі почувалися як рідні.

Слід відзначити якесь особливо шанобливе ставлення Тетяни 
Миколаївни до української культури. Це виявлялося не лише у 
відвідуванні музеїв, театрів, виставок народних виробів, але й в 
одязі: Тетяна Миколаївна охоче вдягала вишиванку, носила різні 
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коралики. Пригадую ворожіння при свічках, влаштоване Тетяною 
Миколаївною перед днем Водохреща у тій же невеликій оселі.

За характером Тетяна Миколаївна була людиною лагідною і 
романтичною. Про романтизм свідчить її замилування образом 
андерсонової Русалоньки, любов до творів романтика і фантаста 
Гріна.

Шкода, що життя такої світлої, талановитої людини обірвало-
ся рано, шкода, що цьому передували роки тяжкого фізичного і 
морального страждання через невиліковну хворобу. Хай світла 
пам’ять про талановиту, добру і натхненну людину залишається 
надовго в людських серцях.



О.Д. Пономарів  
(доктор філол. наук, професор Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка)

Вивчаючи народну творчість  
румеїв Надазов’я

У вересні 1958 року студентів 3-го курсу філологічного фа-
культету Київського університету ім.Тараса Шевченка зібрали в 
одній з авдиторій, аби повідомити, що крім тих иноземних мов, 
які вже є в навчальних планах, буде запроваджено вивчення ще 
кількох, зокрема новогрецької та румунської. Про новогрецьку 
мову розповідала молода жінка з інтелігентним симпатичним об-
личчям. Розповідала так, що більшість студентів виявила бажання 
записатися до групи вивчення саме новогрецької мови. Але дозво-
лено було відібрати лише вісьмох осіб.

Тією жінкою була Тетяна Миколаївна Чернишова, під керівни-
цтвом якої ми й почали студіювати мову сучасних греків. Спочат-
ку було важко: оригінальні накресленням літери, майже цілкови-
та відсутність у мові негрецьких слів, навіть інтернаціоналізмів, 
старовинний правопис із суттєво зміненою вимовою. Словом, усе 
підтверджувало правильність грецького прислів’я κάθε αρχή και 
δύσκολη (кожен початок важкий).

Потрібно було мати наполегливість, обізнаність, залюбленість 
у свій предмет, вимогливість і привабливість Тетяни Миколаїв-
ни, щоб спонукати нас на невтомність в опануванні новогрецької 
мови. Заняття не обмежувалися вивченням мови. Ми знайомили-
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ся з історією давньої й сучасної Греції, з літературою, фолькло-
ром греків на всіх теренах розселення, з культурними зв’язками 
між Україною й Грецією. Довідалися, що в Україні, в Надазов’ї 
мешкають греки. Минув неповний рік від початку нашого на-
вчання, і влітку 1959 року ми поїхали до м.Жданова (така була 
тимчасова радянська назва Маріуполя, що його заснували пере-
селені з Криму греки й назвали  на честь своєї покровительки 
святої Марії).

Поїхали під керівництвом професора Андрія Білецького та до-
цента Тетяни Чернишової вивчати говірки, пісні, казки, перекази 
греків Надазов’я. Об’єктом дослідження стали говірки сіл Сарта-
на й Чермалик (тоді відповідно Приморське й Заможне). Ці села 
обрано не випадково. За класифікацією дослідників І.Соколова та 
М.Сергієвського, румейські говірки в міру близькости до димо-
тики поділяються на п’ять груп. Одну з них – урзуф-ялтинську 
Т.Чернишова почала досліджувати ще 1952 року, опублікувала в 
різних наукових виданнях кілька студій, присвячених її лексиці, 
фонетиці, морфології, а в 1957 році захистила кандидатську дис-
ертацію «Новогрецька говірка сіл Приморського (Урзуфа) та Ялти 
(Фонетико-морфологічний огляд)».

Загальне керівництво нашою експедицією здійснював проф. 
Андрій Білецький, а безпосередні записи витворів народної твор-
чости ми вели під проводом і за активної участи Тетяни Черни-
шової, яка заздалегідь довідувалася про людей, що можуть давати 
нам відомості, відповідати на питальники, виконувати пісні, роз-
повідати казки, описувати коліна народних танців. Тетяна Мико-
лаївна вміла заохотити оповідачів до розповідей, до висвітлення 
того чи того образу пісні або казки. Обстановка в групі була твор-
ча, доброзичлива. Подружжя Білецьких трималося невимушено, 
з готовністю розв’язувати будь-які ускладнення. Після спілку-
вання з мешканцями грецьких сіл ми збиралися разом, обгово-
рювали наші записи, зіставляючи денний доробок кожного. Крім 
основних експедиційних завдань, ми мали ще розкіш людського 
спілкування з талановитими й високодуховними людьми – керів-
никами експедиції. Завдяки Андрієві Олександровичу й особливо  
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Тетяні Миколаївні місцеві мешканці почали сприймати нас як сво-
їх друзів, не боялися відповідати на всі наші запитання.

Це було дуже важливо, бо в 50-х роках минулого століття стар-
ше покоління румеїв ще добре пам’ятало кінець років 30-х, коли 
після певних успіхів у розвитку освіти, культури, преси рідною 
мовою було закрито національні школи й театр, припинено ви-
пуск газет. Знищено місцеву інтелігенцію, а друкарські машинки з 
грецькими літерами викинуто в Азовське море. Оригінальні місце-
ві історичні назви сіл замінено на безбарвні приморські, щасливі, 
заможні тощо. Заборонялося писати в паспортах національність 
грек, наказувалося подавати українець, а ще краще – росіянин.

І якщо румеї Надазов’я все ж таки не забули, хто вони є, не ві-
дірвалися остаточно від своєї матері Греції, то цим вони великою 
мірою завдячують видатним українським елліністам Андрієві Бі-
лецькому й Тетяні Чернишовій, які вивчали їхнє життя, творчість 
і розповідали про них світові.

Після повернення з експедиції ми й далі поглиблювали свої 
знання з ново- та давньогрецької мови й літератури, історії та мі-
тології. Намагалися ознайомити й греків у Греції з досягненнями 
українців у культурному та духовному житті. Під керівництвом 
та за діяльної участи наших наставників підготували підрядкові 
переклади окремих творів Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі 
Українки, аби їх могли відтворити своєю мовою митці новогрець-
кого слова. Наслідки експедиції до надазовських сіл почали опра-
цьовувати, готуючи їх до видання. І знову під керівництвом та з 
великою допомогою Тетяни Миколаївни, бо то ж були тільки пер-
ші наші кроки на науковій ниві. Матеріяли експедиції ми розподі-
лили між собою за уподобаннями.

Я обрав собі записи, присвячені іменникові. Аналізуючи осо-
бливості цієї частини мови в румейських говірках, потрібно було 
зіставляти їх з аналогічними явищами в димотиці. Друкарська 
машинка з грецьким текстом була одна на цілий Київ – у Тетяни 
Миколаївни. В її затишному маленькому помешканні на вул. Рей-
тарській я й готував до друку своє дослідження, яке під назвою 
«Відмінювання іменників у сартансько-чермалицькій говірці  
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румейського діялекту новогрецької мови» вийшло в збірнику 
«Мовознавчі студії» (К.: Наукова думка, 1968. – С. 38-47).

Цього року Тетяні Миколаївні минуло б 85. Могла б ще жити. 
Проте її вже 20 років немає з нами. Немає фізично. Але духовно 
вона не зникла. Тут варто нагадати, що романтична Тетяна Мико-
лаївна їздила на знімання стрічки «Червоні вітрила» за Олексан-
дром Гріном. Тож під червоними вітрилами вона завжди плистиме 
в синю далечінь нашої пам’яті.



В.Л. Скуратівський  
(академік Національної академії мистецтв України, 

доктор мистецтвознавства, професор)

Із нотаток про гіперпедагогіку  
Тетяни Миколаївни Чернишової

Довкола фахових знавців античного світу – десь чи не з ча-
сів «класицистського» засилля у європейській середній освіті – 
чомусь склалося уявлення як про людей, безконечно далеких від 
поточних справ, від біжучого злободення. І взагалі від будь-якої 
актуальності. Пригадаємо хоча б памфлетний образ такого відчу-
ження у славнозвісній «Людині у футлярі».

Але ж характерно, що, коли Чехов писав те своє оповідання 
(1898 рік), великий історик давнього Риму Моммзен, спостеріга-
ючи довколишню європейську дійсність, уже встиг з дивовижною 
проникливістю спрогнозувати європейську цезаристську ката-
строфу найближчих десятиріч. Першим.

А вже наприкінці 1920-х російські абсолютні знавці античної 
спадщини, професори Жебелєв і Лосєв виступили – з ризиком для 
життя – з нещадно точними нарисами большевицького цезарист-
ського сьогодення (перший – у зарубіжній пресі, другий – у того-
часному самвидаві).

Під час другої світової те ж саме зробив – але вже у вигляді роз-
логої монографії – їхній колега, професор Дмітрій Кончаловський.

А по війні книгу такого ж штибу створив, – зрозуміло, в умовах 
такого ж підпілля, – незрівнянний знавець давньої (серед іншого, 
вже навіть зовсім давньої Греції) Соломон Якович Лур’є.
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І нарешті, хто як не Сергій Сергійович Аверинцев у часи «пе-
ребудови» став ніби «Плутархом» чи «Лукіаном» всієї панорами 
пізньорадянського інтелектуального здичавіння...

Отож, Тетяна Миколаївна Чернишова з її гострим інтересом 
і до всієї суми античності і до найпекучіших сюжетів сучаснос- 
ті – постать, яка просто-таки маніфестаційно-притчево, заперечує, 
слідом за тими великими постатями, ту наївну новітню міфологію 
про відлюдників-«класиків, безпросвітно занурених у свій такий 
нібито аж визивно «досучасний» фах.

Є щось справді емблематичне у явищі Тетяни Миколаївни-пе-
дагога – педагога, який класичну філологію поєднував з філоло-
гією новогрецькою. І, як пригадаємо, не лише з філологією, а й 
з «найновітнішою» новогрецькою ситуацією. У режимі повідо-
млень про неї навіть із вечірніх газет. Тутешніх і афінських. І на 
додачу ще й афінського радіо...

Взагалі-то подружжя Білецьких, Андрій Олександрович і Те-
тяна Миколаївна, колись поставилися трохи іронічно до нетрохи 
простолінійної композиції курсу «грецького мистецтва» одного 
московського дослідника. Курсу, який необхідно починався з архе-
ологічних фактів, з характеристик архаїчних «торсів», а закінчу-
вався номенклатурою біжучих афінських «ізмів», останніми тоді 
новинками тамтешнього «авангарду».

А проте не можна собі уявити, щоб те подружжя бодай частин-
но поділяло погляд Шпенглера (взагалі-то «класика» за освітою, 
автора дисертації про Геракліта) на Грецію, котра, мовляв, колись 
була «у Європі», а нині перебуває десь за священними її межами.

Для Тетяни Миколаївни ж і сама Греція у всій своїй хроноло-
гічній амплітуді, і взагалі «давнє» і «нове» становили певну ціліс-
ність-тяглість – але у напрямі не стільки історичних реальностей 
тієї тяглості, скільки основи її педагогічного методу.

Тетяна Миколаївна належить – до нечисленних – зрештою –
репрезентантів її генерації, які чи не першими у повоєнному ра-
дянському суспільстві, у режимі тяжкого, але неуникного світо-
глядного шоку, угледіли і фундаментальні, і всі інші вади того сус-
пільства. Донька ветерана громадянської війни, матері-запеклої  
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«лоялістки», а по тому – молодеча «ортодоксальність», аж до 
спроби потрапити «добровольцем» на грецьку громадянську ві-
йну (зрозуміло, на чий бік), комсомольський квиток, що у ньому 
зберігалася гвоздика з могили героя тієї війни Белоянніса – всьо-
го того доволі було в «ювеніліях» Тетяни Миколаївни. Словом, 
вогник світової революції щиро горів у душі інтелігентної ра-
дянської напівдитини, аж доки на цю душу не впав зовсім інший, 
гранично наближений до тодішньої автентичної дійсності досвід. 
Те, що нині стало невід’ємним складником тутешньої (і не тіль-
ки) масової свідомості (принаймні, немалого її масиву) ввійшло у 
кругозір київської студентки, а за тим перекладачки-синхроніст-
ки радянської амбасади Тетяни Чернишової. Ввійшло, щоб за-
лишитися там назавжди – у вигляді категоричного неприйняття 
всіх – рішуче всіх – радянських містифікацій. Що ж. Усі тоді, як 
сказав поет, «учились понемногу», чи не всі були свідками і жерт-
вами тих містифікацій, але далеко не всі, на відміну від маленької 
функціонерки тієї амбасади, зважилися на те неприйняття. Та ще 
й неприйняття-на-все життя. Таке тяжке, а й навіть обтяжне біо-
графічними катастрофами.

Звідки ж той суворий і точний погляд на те, що прикидалося іс-
тиною-правдою, та ще й у нібито остаточному вигляді, історично 
ніби-то завершеному?

Безпосередня генеза тих настроїв Тетяни Миколаївни незрідка 
уявляється навіть загадковою – на тлі тієї агресивної міфології, 
яка заполонила півсвіту. Чи то просто неупереджена спостереж-
ливість у напрямі того поля, де бурхали моторошні стихії цієї мі-
фології, чи ж вкрай конкретні спостереження над конкретними її 
проявами? Серед іншого, під дахом згаданої амбасади, що була, як 
і кожне інше радянське представництво, інституційною мініатю-
рою всієї суми тієї міфології, всього вибудованого нею людського 
відчуження.

Чомусь згадується новела Тетяни Миколаївни про московську 
гостю тієї амбасади, молоденьку кіноактрису, яка після необе-
режної чарки «мастіки» зі слізьми розповідала про те, як стала 
жіночою жертвою найголовнішого радянського ідеолога (до того 
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ж ще й марксистсько-ленінського інтерпретатора... античної філо-
софії!).

Там же Тетяна Миколаївна могла дізнатися про останню анти-
чну трагедію Греції – про тамтешню, таку нещадну громадянську 
війну, що у ній Сталін і Тіто, у різних жанрах, але однаково під-
ступних, зрадили своїх комуністичних однодумців, з головою видав-
ши їх англійським і грецько-«королівським» карателям. Дізналася, 
напевне, і про нещадні ж усобиці у самому комуністичному таборі, 
де одне одного убивали справді, як у грецькій трагедії. І ще, і ще.

То що далі, після повернення на батьківщину?
Молодечий ідеалізм нарешті позбувся своїх ілюзій, але наза-

вжди залишилася жадоба правди, пафос автентичності. Почуття, 
яке необхідно-неуникно перейшло в те, що стало потому головним 
сенсом цього дивовижного життя. Педагогіка Тетяни Миколаївни 
Чернишової.

Отож, вона повернулася у світ, що ледве чи не здичавів від 
передозування здичавілою догмою. Світ, що у лабіринтах своєї 
історії потрапив у нещадні лабети тієї догми і відповідно зазнав 
страхітливої варваризації. Світ, з його дуже конкретними мізанс-
ценами тієї варваризації (університетський декан, приміром, ла-
тину на своєму факультеті замінив – «мотоциклетною справою»).

Зрозуміло, були мізансцени, може, менш гротескні, але вже зо-
всім у жанрі лютого поліційного «гіньолю».

Отож, старе східноєвропейське питання – «що робити?»
Колись, на зорі становлення соціалістично-комуністичної ідеї 

(коли вона, за словами Томаса Манна, ще не потрапила до рук не-
гідників, один із її ентузіастів так її прореферував: ті, хто мають 
чогось більше, аніж інші, мають з ними поділитися; ті, хто знають 
більше, аніж інші, мають з ними поділитися своїм знанням і т. д.).

Саме так. Тетяна Миколаївна знала більше, аніж будь-хто. Ди-
плом фізико-математичного факультету; аспірантура при ньому; 
блискавичний перехід не просто у гуманітарну царину, а в класич-
ну філологію у давньогрецький її підрозділ, кандидатська дисер-
тація, присвячена мові греків Надазов’я. І, нарешті, той невеселий 
досвід, здобутий скажімо так, у «радянських» Афінах.
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Отож, було чим поділитися. І з ким. З огляду на довколишню 
ідеологічну пандемію, на згадану варваризацію.

Але чому конкретним змістом, провідною семантикою тієї 
педагогіки стала – саме класична філологія? Викладання давньо-
грецької, новогрецької, латини?

Ми вже писали про те, як найбільші авторитети того знання 
виходили за його хронологічні межі у напрямі сучасності, та ще 
й злободенної. На відміну від тих своїх великих попередників Те-
тяна Миколаївна прийшла в те знання із своєї злободенності. Не-
зрідка – трагічної.

У зв’язку зі згаданим «класицистським засиллям» тепер уже 
позаминулого століття ми якось звикли до того, що в класичну 
філологію тоді ніби емігрували, ніби ховалися там від злободення. 
«Щоб чого не вийшло» («Людина у футлярі»). Щось мало пере-
мінитися у великому історичному часі, щоб одна із найбільш об-
дарованих його доньок саме в інтересах того часу, інтелектуально 
знекровленого, повернулася до знання, що з нього починається 
знання взагалі.

Тетяна Миколаївна кинула свою педагогічну рукавичку до-
вколишньому варварству, засвітила свій навчительський сві-
тильник у тодішній безпросвітній темряві. Але оливом того 
світильника мала стати саме конкретна першоречовина євро-
пейського знання. З огляду на те, що всі інші, пізніші сюжети 
останнього тут були немилосердно спотворені, містифіковані і 
просто сфальсифіковані.

Я пам’ятаю легку паніку, яка охопила подружжя Білецьких, 
коли вони дізналися, що Сергій Сергійович Аверінцев, котрий 
тоді вже був найбільшою надією класичної філології, розпочав 
свої перші екскурси, скажімо так, у Новій і навіть Новітній час. 
Андрій Олександрович: Ну яка у цій країні може бути філософія? 
Марксизм-ленінізм?

Що ж, Сергій Сергійович пішов у той час для потвердження за 
нових його умов певних абсолютних аксіом середземноморської 
давнини. Тетяна Миколаївна ж, рятуючи довколишній світ від то-
талітарних його катастроф, навпаки: потвердження гуманістичної 
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своєї педагогіки, відповідної її спрямованості угледіла в анти-
чності, зважаючи на абсолютний авторитет останньої.

У своєму, кажучи однією із тих давніх мов, педагогічному 
праксисі вона виробила, так би мовити, рухому дидактичну мо-
дель, часово розташовану поміж такою авторитетною давниною і 
такою проблемною сучасністю. Що її кожний текст і жест вимагає 
саме такої авторитетної експертизи. Словом, знайомлячи свою ау-
диторію з давніми граматикою чи лексикою, доцент Чернишова 
водночас, коли непомітно, а коли і вочевидь, пояснювала тій ауди-
торії сучасність, ба навіть злободення. Навчаючи студентів автен-
тичної, як казав Лев Толстой, «ієрархії предметів». Донедавна чи 
не поруйнованій.

Характерно, що «дорослі» не завжди розуміли той метод, а 
зрозумівши, лячно дистанціювалися від нього з остраху перед 
тоталітарним офіціозом, перед незліченними його квазіієрархія-
ми. Аудиторія ж молода інстинктивно, але вдячно завжди йшла 
назустріч лекціям, що в них роз’яснення «перфектум індикати-
ві» чи «супіна» якось оригінально-несподівано поєднувалися з 
роз’ясненнями щодо «часу замерзлого» нашого сьогодення. Різ-
ниця поміж деспотизмом і вільним волевиявленням, поміж де-
мократією і її протилежністю, поліційна семіотика мовчання і 
просто замовчування – з відповідними посиланнями на античний 
«плюсквамперфектум». У кінематографії є особливий спосіб ор-
ганізації екранного зображення, де крізь предметність переднього 
плану просвічує предметність інша. «Подвійна експлікація» такої 
педагогіки. Яка стрімко розширювала кругозір аудиторії – у бік її 
вивільнення від тієї чи тієї, але завжди агресивної новоміфології.

Дивує внутрішня свобода педагога, який за тих умов, щохви-
линно ризикуючи, поряд з дидактично блискучими філологічними 
коментарями коментував і те, що діялося зовсім поряд, за вікнами, 
де біле оголошувалося чорним, а чи навпаки.

Та й за вікном заняття ті продовжувалися – у вигляді чи то 
«пріватіссіма», чи то плідних наслідувань славнозвісних «перипа-
тетиків». Те й друге Тетяна Миколаївна чи не інституціалізувала, 
надала їм зворушливої регулярності. Вона незрідка приходила в 
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університет, оточена наївними, але уважними слухачами, і ще час-
тіше, оточена ними, виходила із університету.

А потому ті слухачі поволі ставали її співбесідниками, вже 
компетентними партнерами по діалогу.

І це вже було чи не на все їхнє життя. Зрештою цілком логічно це 
мало закінчитися створенням, кажучи у більш пізніх термінах, «не-
формального» об’єднання – на чолі з Тетяною Миколаївною – моло-
дих київських інтелектуалів різного профілю і різних інтересів, але 
саме «об’єднаних» педагогічним темпераментом свого керівника.

Насамкінець п’ятдесятих у квартирі подружжя Білецьких ви-
никає щось на кшталт суверенного по відношенню до «офіціозів» 
середовища, ніби самодіяльний «інститут післядипломної осві-
ти», що в ньому ті молоді люди, сповнені інтелектуального азарту, 
ставили аж пекучі питання щодо світу, у якому вони перебувають, 
і самі ж намагалися відповісти на ті питання. Вправа диригент-
сько-педагогічна в руках Тетяни Миколаївни на тих «відлигових» 
розумових концертах, свого роду «усні газети» свіжо емансипова-
ного молодого інтелекту за її редакцією, у напрямі самостійного 
осмислення всього того, що діється довкола. Тетяна Миколаївна 
матеріалам тих «газет» надає певної світоглядної впорядкованос-
ті, заохочує до їх збирання, їх примноження, їх селекції, їх гума-
ністичної класифікації. Біжуча література, художня і вся інша, 
тутешня і зарубіжна, поточні події, загальносуспільні і політичні, 
дуже «приватне» і те «загальносуспільне» – словом, усе те, що 
потрапляло в кругозір тієї молоді. І вельми кваліфікована гуман-
на-гуманітарна експертиза всього того з боку Тетяни Миколаївни 
в тих її, може, найбільш плідних «пріватіссіма». Доволі сказати, 
що рішуче всі учасники тієї, за підлою термінологією підлого га-
зетного фейлетону «літературної забігайлівки» пізніше, після бру-
тальної поліційної ліквідації тієї «забігайлівки», залишили істот-
ний слід у нашій культурі. Досить згадати письменника і медика 
Юрія Щербака, потому авторитетного не лише романіста і нове-
ліста, а й фахівця-епідеміолога, спеціаліста «зі сказу на Україні» 
(тема його докторської дисертації). Або літературознавця найви-
щого класу Мирона Петровського.
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Гадаємо, що те об’єднання, попри його драматичну долю, що 
в ній найважчі випробування випали саме Тетяні Миколаївні, ко-
лись та стане предметом ретельного історіографічного і культур-
філософського описання – нарівні з усіма попередніми київськи-
ми об’єднаннями. Від кирило-мефодіївських братчиків і «грома-
дівців» і далі.

Ось у тому об’єднанні і згодилася висока фахова культура Те-
тяни Миколаївни Чернишової як знавця античності. Однією сво-
єю реплікою вона могла авторитетно потвердити або ж, навпаки, 
проблематизувати ту чи ту тезу, висунуту кимось із своїх молодих 
друзів-учнів.

Катастрофа гуманітаріїв-«неформалів» зразка 1958–60-х ро-
ків, коли старе і мертве все ще хапало своєю страшною правицею 
невід’ємне право нових генерацій на новий же спосіб існування, 
біографічно позначилася на всьому подальшому перебуванні Те-
тяни Миколаївни в тодішньому, такому здичавілому «офіціозі».

Але останній аж ніяк не міг бодай пригальмувати її педаго-
гічний ентузіазм. І в «інституційному», і в іншому її спілкуванні, 
принаймні, зі студентством. Її йому відданості. Інтелектуальній 
і іншій. Можна сказати, навічній: Тетяна Миколаївна, наблизив-
шись до тих молодих людей, уже ніколи не залишала їх своєю  
увагою.

Серед іншого, вона в педагогічному своєму полі з особли-
вою енергією опікувалася найбільш очевидними молодими об-
дарованнями, котрі необхідно вимагали особливої педагогічної  
культивації.

Можна пригадати молоденького поета-початківця Івана Дра-
ча, що йому Тетяна Миколаївна власноруч облаштувала, сказа-
ти б, ніби маленьку академію чи не з усіх галузей культури. І як 
вона при цьому раділа кожному проблиску геніальності в поезії  
свого учня!

Можна пригадати надобдарованого студента-германіста Воло-
димира Олефірова, котрого поряд з германістикою аж загіпноти-
зувала незрівнянна музика всіх романських мов і немалої кількос-
ті їхніх діалектів. Тетяна Миколаївна: «Ось тобі ключ від нашої 
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квартири. Приходь до нас у будь-який час і слухай платівки». Іс-
панські, італійські, португальські і т.д.

І скільки в Тетяни Миколаївни було такої «пріватіссімо»! 
Огром...

І, нарешті, її робота над собою. Безнастанна, невпинна. У 
тому ж дивовижному часовому діапазоні. Від спілкування з ве-
ликим палеографом, старою петербуржкою Міліцею Едвінів-
ною Матьє, котра читала давні рукописи так, як ми читаємо 
газети, до... вечірніх газет, що епічно фіксували біжучі дефекти 
біжучої історії.

Вражала філологічна її послідовність як вченого-спеціаліста 
в грецькій лінгвістичній царині, її зачарованість усією тяглістю 
цього балканського лінгвістичного шедевра, від його найдавні-
ших діалектів і далі, до злободенної конкуренції «димотики» і 
«кафаревуси». Ба навіть до їхнього зворушливого анклаву, наріч-
чя азовських греків. Що в нього вслухалася Тетяна Миколаївна 
(а сердешні її «інформанти» вже зворушливо плутали значення 
«агрономії» і «астрономії»...). Так само вона вслухалася в давньо-
грецьку страту ніби вже зовсім сучасної середземноморської мор-
ської термінології, що в ній їй напевне було чути відгомін того, що 
лунало на палубі чи не аргонавтів.

При цьому вона встигала перекладати, умовно кажучи, з «се-
редьньогрецької» візантійські тексти, що зацікавили академіка 
Олександра Івановича Білецького.

При цьому вона встигала опиратися адміністративним дурис-
вітам, котрі заперечували саме існування того надазовського діа-
лекту в Україні, тим самим піднімаючи поліційну руку на саме 
існування етнічної крихти на Україні. Невипадково київський, але 
раптом «звідти» літератор Анатолій Чердаклі біля труни навчи-
тельки подякував їй за те, що вона ніколи не забувала той «ма-
ленький, заляканий народець».

Доцент Київського університету, Тетяна Миколаївна Чернишо-
ва, попри інтриги деяких його функціонерів (що їх вона іронічно 
іменувала – «доцент-фюрери», було ж таке звання у відомій «ім-
перії») вміла поєднувати різночасся історії. Іноді, як ніхто інший у 
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ній. Здається, вона першою у світі почула в грізному «Одкровенні 
Івана Богослова» грізний відгомін грецької трагедії.

Автор цих рядків, уперше, почувши цю ідею від Тетяни Ми-
колаївни, одверто кажучи, спочатку відчув себе ніби тим мико-
лаївським чиновником, який, почувши щось дуже «згори», «не 
осмелился расслышать». Одна із найпарадоксальніших ідей того 
століття... Справді, уявімо собі акустично: грім, який стрясає світ, 
а в тому громі виявляється гримить ще один грім...

Що є. Хай фахівці перевірять цю ідею, але масштаб її засвідчує 
масштаби самого дослідника.

І останнє – останнє в цих нотатках пильне вдивляння Тетяни 
Миколаївни у нову, а особливо в новітню Грецію. В її історії, про 
яку Андрій Олександрович Білецький мимохіть кинув: вона не 
менш моторошна, аніж українська.

Чому так Тетяна Миколаївна цікавилася тією історією, вивча-
ла-осмисляла її? Пропоную таку гіпотезу: про українську історію 
тут, під страхом громадянської і всієї іншої смерті, не можна було 
говорити вголос. І Тетяна Миколаївна як модель катастрофічної 
історії обрала історію «новогрецьку», а особливо її ХХ століття, 
що в ньому Бог і диявол на Балканах боролися особливо завзято. 
З перемінним успіхом.

Греція тієї доби була для Тетяни Миколаївни-педагога чи не 
трагічним наочним посібником того одвічного герцю ентропії і 
ектропії в людській історії.

Саме так належить розглядати появу ніби-то скромної книжки 
подружжя Білецьких «Правда за ґратами» в одному із київських 
видавництв недоброго 1971-го. Коли тутешній режим, уже не при-
ховуючи своїх поліційних намірів, готувався до лютого сталін-
ського реваншу.

Ця маленька книжечка подала надактуальний за тих умов точ-
ний історіографічний портрет новототалітарного перевороту в 
Греції 21 квітня 1967-го.

Ні громадськість, ані історики якось не звернули увагу на те, 
що переворот був здійснений ультраправими військовими в день 
народження Гітлера. А історики і досі не звертають уваги на те, 
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що зловісно-віртуальна техніка того перевороту пізніше стала 
прикладом для подій з разюче схожими сценаріями: чилійський 
військовий переворот–1972 і такий же польський–1981. Ніби-то 
різні ідеології, різні псевдоніми того ж деспотизму, але і там, і там 
присутність згаданого антагоніста Бога...

Білецькі це знали, а Тетяна Миколаївна це ще й глибоко пере-
живала. Але продовжувала боротьбу. Всіма приступними їй засо-
бами. І, як бачимо, не лише філологічно-педагогічними.

Світ наш стрімко зміщується. Доба тієї героїчної педагогіки 
ніби вже належить минулому.

Але був би наш світ без тієї героїки, без таких її воїтелів, як 
Тетяна Миколаївна Чернишова?!



В.І. Степаненко  
(член Спілки письменників України,  

директор видавництва «Веселка»)

Від Ольвії  
до Кноського палацу

Перше моє знайомство з грецькою культурою сталося 1968 
року при розкопках давньогрецького міста Ольвії, де я працював 
художником. Старанно замальовуючи фундаменти стін давнього 
грецького міста, що було засноване ще в 747 – 746 рр. до н.е. на 
схилах Бузького лиману, я мав змогу власноруч доторкатися пред-
метів, які тисячоліттями лежали в землі. Це були чорнолакові ке-
лихи, амфори, жіночі прикраси, наконечники стріл, списів і, зви-
чайно, монети. Їх можна було знаходити прямо на схилах після 
доброго дощу. Вечорами, у колі учнів і студентів, біля вогнища 
слухав дивовижні історії про героїв Еллади, філософів, письмен-
ників і мрійливо линув у минувшину загадкової культури, навіть 
не здогадуючись, що колись моя доля буде так тісно пов’язана  
з Грецією.

На початку навчального 1972 року нас, другокурсників  
філологічного факультету Київського державного університету 
ім. Т.Г. Шевченка, ділили на групи для факультативного вивчення 
інших (крім основних англійської або німецької) іноземних мов: 
чеської, польської та ін. Я потрапив до списку тих, хто вподовж 
чотирьох років мав студіювати повний курс грецької літератури 
від Гомера до наших днів, історію Греції, а також вивчатиме дав-
ньогрецьку і новогрецьку мови.



Від Ольвії до Кноського палацу 383

І ось перший урок з новогрецької мови. До аудиторії зайшла 
жінка в довгій чорній сукні, на подолі якої красувався класичний 
грецький орнамент, вишитий золотими нитками і відрекомендува-
лася: Тетяна Миколаївна Чернишова. Старанно малюючи на дошці 
різні предмети (приміром, стіл, двері) вона називала їх по-грецьки 
і, не вдаючись до перекладу, шукала у наших спантеличених по-
глядах розуміння того, що вона нам говорить: трапезі (τραπέζι), 
порта (πόρτα)...

Спочатку мене гнітила думка, чи зумію опанувати чужу мову. 
Але поволі починав уловлювати на слух якісь знайомі назви і ра-
дів кожному своєму відкриттю: трапеза, порт, космос, астроно-
мія тощо. Зрештою, Тетяна Миколаївна, як скінчилася пара, лагід-
но сказала: «От бачите, нічого складного немає: українська мова і 
грецька такі близькі і рідні».

Не знаю щодо інших, а мене окрили її слова. Я був на сьомому небі. 
Тільки пізніше я зрозумів, скільки потрібно сил і бажання, а особливо 
любові до тієї країни, мову і культуру, якої ти вивчаєш, щоб потім з 
гордістю сказати, що вона стала для тебе другою батьківщиною.

Поїздка за кордон у ті часи була лише мрією, але я все ж вірив 
у той прийдешній час. І цього щиро бажала нам наша наставниця.

Тетяні Миколаївні у свій час пощастило працювати в Греції, 
вона була по-справжньому закохана в цю країну і свою любов при-
щеплювала нам.

І прийде час, коли я відвідуватиму Кіпр, загадкову материкову 
Грецію, дивовижні острови, у тому числі Крит… Але це буде на-
багато пізніше…

Підручників з новогрецької мови тоді не було. Тетяна Мико-
лаївна щодня приносила на лекції стоси цигаркового паперу, де 
були видруковані грецькі тексти. Вона множила їх сама день за 
днем на єдиній тоді механічній друкарській машинці з грецьким 
алфавітом, яка була в неї вдома. Її материнська опіка, піклування, 
товариська підтримка підбадьорювали нас. Найбільшим щастям 
для неї були наші успіхи. Це завжди можна було бачити в її очах. 
А очі в неї були чисті й правдиві, трохи мрійливі. Адже вона сама 
була дещо романтичного складу жінка.
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Тетяна Миколаївна вміла заохотити нас до самостійної роботи. 
Іноді вона зупинялася лише на одному якомусь вірші чи навіть 
одному рядку, щоб показати значущість автора, і не скупилася на 
хвалу там, де це потрібно було. Не пам’ятаю, щоб вона сердилася, 
або лаяла своїх студентів. Іноді можна було помітити тільки при-
кру посмішку, якщо хтось десь ненароком щось та не встиг зроби-
ти. Це було винятком, адже підвести її, а ще гірше, засмутити її, 
прирівнювалося б до зради. 

Незабутніми були наші поїздки в грецькі села Бугас (сучасне – 
Максимівка) та Анадоль, що на Донеччині, де ми вивчали місцеву 
мову, записували грецький фольклор, а також робота в одеському 
архіві з грецькими рукописами. Скрізь наша викладачка давала 
нам раду, а ми були слухняними дітьми. Охоче долучалися до по-
ходів на різні виставки. Пригадую її захоплення роботами юної ху-
дожниці Наді Рушевої і поезією цієї тоді ще московської школярки. 
Вона любила все талановите. І сама була талановитою людиною. 

Навіть тоді, коли Тетяна Миколаївна хворіла, лекції, практичні 
заняття не відмінялися. Студенти їхали до неї на квартиру. І Тетяна 
Миколаївна завжди пригощала нас кавою, яку їй привозили з Греції.

Так, нам часто доводилося бачитися з Тетяною Миколаївною і 
поза навчальним процесом. Вечорами у неї вдома ми бесідували 
переважно про грецьку літературу, хоча не забували поговорити 
й про нашу. Часом це були своєрідні диспути. Вона була вдячним 
слухачем і часто погоджувалася з моїми думками.

Вже з другого курсу, а точніше, з першого року вивчення грець-
кої мови Тетяна Миколаївна почала активно долучати мене до пе-
рекладацької справи, пропонуючи відтворити українською мовою 
грецьких поетів. Вона вміла делікатно, не втручаючись у процес 
творення, звертати мою увагу на деякі невправності, що не відби-
вало охоту довершувати переклад.

У журналі «Всесвіт», коли я ще був студентом, були опубліко-
вані в моєму перекладі поезії Яніса Рицоса, Одісея Елітиса, Тасо-
са Лівадітиса, Костаса Варналіса, а також наш з Тетяною Микола-
ївною переклад роману «Гребля» Спіроса Пласковітиса. Пізніше 
цей роман вийшов у видавництві «Дніпро» окремою книжкою.
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Закінчилися щасливі студентські роки, але ми продовжували 
зустрічатися. Я показував їй свої переклади, радився, як краще 
відтворити текст оригіналу. На той час окремими книжками поба-
чили світ дві книжки для дітей: Г.Казандзакі «Маленька героїня» і 
«Грецькі народні казки».

Коли Тетяна Миколаївна занедужала, я безперестанно бував у 
неї вдома. Намагався допомогти хоч чимось, бо Андрію Олексан-
дровичу, хоч він був «спартанської закваски», було важко справля-
тися по господарству. І назавжди закарбувалося в моїй пам’яті, як 
вона працювала лежачи, поклавши друкарську машинку собі на 
живіт, і набирала текст одним пальцем. Так був перекладений ро-
ман для дітей Н. Казандзакіса «Александр Македонський», який 
вийшов у світ в одній книжці разом з романом «У Кноському па-
лаці», переклад якого здійснив я.

Якби довелося писати портрет цієї жінки словами, а не фарба-
ми, епітетів не вистачило б. Її велика внутрішня сила виявлялася 
повною мірою тоді, коли вона ставала на захист справедливості. 
Вона чітко розмежовувала добро і зло і давала точну оцінку кож-
ному явищу, події. Тетяна Миколаївна, вкрай вимоглива до себе в 
роботі, у житті була беззахисна, ранима. Технічний прогрес був 
для неї чужим. Вона з острахом проходила в метро, бо турнікет 
іноді міг затиснути своїми дугами.

У 2007 році, відвідуючи Кноський палац на острові Крит, я ло-
вив себе на думці, що поруч зі мною немає дорогої мені людини, 
яка ходила б разом зі мною лабіринтами Дедала і раділа б кожно-
му новому археологічному відкриттю.

Прекрасна, мудра й мужня жінка, вона мала феноменальну 
пам’ять. Прикро, що через хворобу багато задумок їй не вдалося 
здійснити. Її заповітна мрія видати підручник з новогрецької мови 
так і не втілилася в життя, але те, що було зроблено нею вподовж 
багатьох років викладацької роботи, залишиться в нашій пам’яті 
назавжди.



А.М. Чердаклі  
(член Спілки письменників України, 

лауреат премії імені Максима Рильського)

Еллінізм як простір свободи

Я вступив на філологічний факультет у 1963 році. Перші дні 
навчання – це знайомство з викладачами та їхніми предметами. 
Латинську мову викладала Тетяна Миколаївна Чернишова. Вже на 
першому занятті з латини ми, зелені студенти, зрозуміли, що без 
нашої латиністки навчання для нас було б значно прозаїчнішим. 
Ми були захоплені нею, заворожені її манерою викладання, її ла-
гідним, теплим голосом, її променистими очима. Вона трималася 
з нами просто й невимушено, як із рівними собі. 

Та щойно минув перший тиждень навчання як нас відправи- 
ли – за радянською традицією – на «практику» в радгосп, допома-
гати збирати врожай. Ми повернулися за місяць, і ось я почув, що 
набирається група охочих вивчати новогрецьку мову. Викладатиме 
її не хто інший, як Т. М. Чернишова. Я розшукав її. Виявилося, що 
група буде на другому курсі російського відділення, тож я можу 
відвідувати її лише як вільний слухач. А для цього треба домови-
тися з викладачами українського відділення, щоб вони відпускали 
мене коли заняття збігатимуться. Два місяці я двічі на тиждень 
відвідував новогрецьку. Тетяна Миколаївна не просто викладала 
мову, вона дихала Грецією, бо була закохана в новочасну Грецію, в 
її героїчну історію й самобутню культуру, у еллінізм (я вживаю тут 
це слово в значенні збірного «все грецьке», «грецькість», «грецька 
культура»). І ми, її учні, переймалися цими її щирими почуттями. 



Еллінізм як простір свободи 387

Вона казала: «Греція – це приклад того, що й нечисленний народ 
може давати світові щось значуще». 

Тим значущим найперше, як я зрозумів згодом, був дух сво-
боди – він є визначальним у всій грецькій культурі, він проймає 
грецький фольклор, поезію і прозу. Нестримний порив до свобо-
ди, безприкладна жертовність в ім’я свободи – це те, що єднає 
Грецію стародавню і сучасну. Уявлення про свободу формувалось 
у греків з прадавніх часів. Варто кинути хоча б побіжний погляд 
на його розвиток. Спершу це був суспільно-політичний феномен: 
незалежні одне від одного поліси, населені вільними громадяна-
ми. Незалежність поліса і власна свобода – вищі цінності. Власна 
свобода – це незалежність фізична, матеріальна. Аж ось юний на-
щадок ефеського царського роду Геракліт відмовляється від тра-
диційних переваг і почестей, збережених за його родом у демо-
кратичній республіці, а також від сану верховного жерця храму 
Артеміди, щоб займатися філософією (точніше – натурфілосо- 
фією). Тобто йому потрібна незалежність від політичного життя і –  
звернімо увагу – незалежність духовна. Останнє – найсуттєвіше, 
бо психологічно найважче. Це був чесний крок, а чесність – це 
теж свобода. Можна собі уявити який вплив він справив на су-
часників. Свобода здобула ще один вимір у свідомості греків. Як і 
смерть Сократа в атенській демократії, вершині свободи в тодіш-
ньому світі. Сьогодні ми б сказали, що Сократ прийняв смерть че-
рез брак свободи слова, бо він був дисидентом, любив сперечатися 
й говорив те, що думає. Це одна з причин того, що співгромадяни 
віддали його під суд. Що вдієш, вони були духовно нижчі за Со-
крата. А Сократ показав себе на суді справжнім велетнем духу. Суд 
запропонував йому обрати відкуп (штраф), або смерть. Він обрав 
смерть, отже свободу думки. Своєю смертю вільнодумець пере-
вернув уявлення про свободу. По ньому вона стає невід’ємною 
частиною свідомості греків, вона поступово розгортається в часі і 
просторі, немов абсолютна ідея Гегеля, і все,чого вона стосується, 
утворює особливий простір чуття і думки, простір, де вона усві-
домлюється і універсалізується. Академія Платона й Ліцей Арис-
тотеля стають осередками вільного духу. Та повернімось трохи 
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назад у часі. Півстолітня відчайдушна боротьба греків проти пер-
ських завойовників, що почалася за три десятиліття до народжен-
ня Сократа і завершення якої він бачив на власні очі, у всі наступні 
часи повнила серця греків гордістю за своїх предків. Коли настав 
мир, греки усвідомили, що в їхній смертельній боротьбі за свою 
незалежність від могутньої імперії Ахеменідів перемогла свобо-
да, їхня свобода як суспільний феномен і як внутрішня потреба, 
переміг вільний громадянин полісу над невільником – підданцем 
перського царя. І коли вже Греція, утомлена внутрішніми чварами, 
ганебно піддалася Александру, її сором змила одна людина – на-
стільки уславлена своєю нехіттю до всіляких зовнішніх атрибутів 
життя, що до неї прийшов засвідчити свою повагу сам Александр 
як шанувальник філософії, бо недарма ж вихованець Аристотеля. 
І тою людиною був Діоген з його знаменитими словами: «Відійди. 
Ти заступаєш мені сонце».

Це був чи не найяскравіший вияв внутрішньої свободи люди-
ни у всій античності. Свобода стала категорією моральною. Вона 
пройняла духовний світ елліна і через віки, через християнські 
принципи рівності всіх людей і свободи волі відгукнулась у по-
встанні маленької Греції проти могутньої Османської імперії. Це 
вона звучала століттями в боротьбі клефтів проти загарбників. 
Це вона виховувала дітей у таємних нічних школах. Це вона про-
явилась гаслами на прапорах повстанців – «Свобода або смерть». 
Вона відгукнулась у моторошному смертельному танку жінок-су-
ліоток, які кидались у прірву з дітьми на руках, поки їхні чоловіки 
гинули один по одному в нерівному бою з ворогом. Свобода або 
смерть. Без свободи немає життя. І це потвердили греки в боротьбі 
проти фашизму. І проти своїх «чорних полковників». Свобода – 
абсолютна ідея еллінізму. 

Таке ось сприйняття еллінізму, поза всім іншим, як мені зда-
ється, живило думки й почуття Тетяни Миколаївни. Вона жила 
в цьому просторі. Її розповіді, короткі ремінісценції з грецької 
історії, принагідні влучні репліки з приводу того чи того факту, 
що ними вона пересипала свої лекції, поволі складалися в яскра-
ву мозаїчну картину морального ставлення людини до свого  
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національного буття. Аудиторія повнилась духом свободи, коли 
заняття вела Тетяна Миколаївна. Цей дух у серцях її студентів 
проривався за двері аудиторії в атмосферу світу, в якому вільними 
почувались лише ті, хто сліпо вірив у ідеологічні догми. Тетяна 
Миколаївна не терпіла ніяких догм, а це означало дисидентство. 
І це було її шістдесятництво. Вона належала до нього чуттями і 
розумом.

А Тетяна Миколаївна навіть одягалася під гречанку. Особливо 
впадало в око її взуття – товсті вовняні шкарпетки, взуті в негли-
бокі черевички. (Традиційне грецьке взуття – ще півсотні років 
тому так ходили грецькі селянки). Декому це могло здатися дива-
цтвом чи викликом, як свого часу джинси. Та це був не виклик, не 
втеча від сірої одноманітності, і не дивацтво. Це було прагнення 
цілковито злитися із світом еллінізму, яким жила душа цієї диво-
вижної жінки. Так вона просто випромінювала еллінізм і призви-
чаювала до нього учнів. 

Але по двох місяцях навчання в Тетяни Миколаївни мене ви-
кликали до деканату, і секретарка повідомила, що я не повинен 
залишати лекції й семінари на своєму відділенні та ходити в групу 
Чернишової, інакше матиму неприємності аж до виключення. Ан-
дрій Олександрович спробував домовитися щодо мене з деканом, 
проте отримав категоричну відмову. Гадаю, тут спрацювала інер-
ція настороженого ставлення до цих двох людей після наклепів, 
що впали на їхні голови і хоч були спростовані, ще якийсь час ви-
кликали підозри у всілякого начальства. До нашого курсу доходи-
ли туманні відголоски того, що сталося з ними 1958 року. Аж ось 
у 1964 чи 1965 дівчата з мого курсу прибирали кімнату кафедри 
сучасної української мови і серед усілякого мотлоху натрапили на 
кілька аркушів енного примірника протоколу партзборів, на яких 
розглядалася справа Чернишової і Білецького, хоч вони не були 
членами партії. З протоколу було ясно, що з брудних наклепів сфа-
бриковано й роздуто справу під явним тиском іззовні. На щастя, 
партзбори у своїй більшості цьому тиску не піддалися, не підда-
лися тиску і студенти, з яких намагалися витягти підтверджен-
ня наклепам. Подружжю начебто дали спокій, але зробили його  
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«невиїзним». Андрій Олександрович поскаржився мені одного 
разу, щойно прочитавши листа від колег із-за кордону: «Запрошу-
ють мене на конференцію в Париж. Але що я їм можу відповісти? 
Що мене не випускають? Доведеться знову вигадувати якусь при-
чину для відмови. І це вже вкотре! Що про мене подумають?» 

Десь наприкінці 60-х років Тетяна Миколаївна й Андрій Олек-
сандрович поїхали із студентами-еліністами в діалектологічну 
експедицію по грецьких селах Донеччини, дісталися й нашого 
села. Я попередив батьків про їхній приїзд. Мама, вчителька, пе-
реговорила з головою колгоспу, колишнім своїм учнем, розповіла, 
хто і для чого має приїхати. Голова, грек, уже немолодий чоловік, 
слухаючи її, заплакав. «Пробачте. Ви мене розумієте», – сказав 
він. І влаштував усім прибульцям пишну гостину за участі мало не 
всіх колгоспників, розпорядився надавати всіляке сприяння сту-
дентам і їхнім керівникам. Правління колгоспу взяло їх на утри-
мання на весь час перебування. Студентів розмістили по хатах. 
Люди ставились до них, як до рідних. Тетяна Миколаївна й Ан-
дрій Олександрович зупинилися в моїх батьків. Селяни перестрі-
вали їх на вулицях і дякували із сльозами на очах за те, що вони 
там, у столиці, подають голос на захист греків.

«Ну ось ми й побували за кордоном, – сміялась потім Тетяна 
Миколаївна. – У маленькому уламочку грецького світу. А у вашо-
му ж селі ми були вперше. Нас іще ніде так гарно не приймали. І 
взагалі ваше село – це рай для мовознавця. У вашому діалекті таке 
знаходиш, ммм... – Вона аж замружилась від задоволення. – Ось 
хоча б грецька назва вашого села: Мега Терні Хор. Мега і Хор –  
нема питань, а от що таке терні? А виявляється, таким стало ста-
родавнє кайнургіон – новостворене. Тобто Велике Новостворене 
Село. Велика Новосілка, як тепер воно називається». Лише зго-
дом я зрозумів, як непросто було розкусити цей етимологічний 
горішок.

Після університету й армії я почав друкуватись, та це тривало 
недовго. У 1973 році моє прізвище потрапило до «чорного спис-
ку» і відтоді я десять років не міг опублікувати ані рядка. Та в 
1983 році несподівано зателефонував мені Володимир Василюк, 
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завідувач редакції зарубіжної літератури видавництва «Молодь», 
і запропонував видати щось із сучасної новогрецької прози. Ця 
пропозиція мене приголомшила. Я зрозумів, що це сигнал яки-
хось змін. Як мені згодом розповіли, з мене зняли табу завдяки 
втручанню Михайла Панасовича Стельмаха, на той час депутата 
Верховної Ради СРСР. Він був здивований, коли йому відмовили 
в публікації моїх перекладів, які я зробив на його прохання з бол-
гарської і які йому сподобались,

А оте слово сигнал довго крутилось мені в голові, бо я не знав, 
на добре він чи на зле, бо чекати можна було всього. Аж тут мені 
сплив у пам’яті улюблений вислів Тетяни Миколаївни: сіма кінді-
ну – сигнал небезпеки. Назва повісті Антоніса Самаракіса. Вона 
часто казала сіма кіндіну, коли відчувала щось недобре чи то для 
себе, чи для когось іншого. Самаракіса вона дуже любила, переду-
сім за його антитоталітаризм, і подарувала мені три збірочки його 
творів. Тож я й запропонував видати збірку його новел.

Переклади з новогрецької тоді, як і тепер, видавали рідко. Тому 
я сказав Василюку, що варто б дати можливість і іншим перекла-
дачам нагадати про своє існування, бо це ж збірка новел, а не один 
твір. Ми розділили збірку на трьох, приблизно порівну: Тетяна 
Миколаївна з її улюбленим «Сигналом небезпеки», Олександр По-
номарів і я. Родина Білецьких тоді потрапила в матеріальну скру-
ту, тож я попрохав видавництво, аби збільшити гонорар Тетяні 
Миколаївні, замовити їй ще й упорядкування збірки та післямову. 

Це була моя перша спільна з нею видавнича робота. Далі вона 
писала передмови до моїх перекладів Варналіса та Казандзакіса. 
Вони відзначалися тонкими спостереженнями, ясністю думки й 
чіткістю викладу. І це також часточки еллінізму, який залишила 
нам у спадок Тетяна Миколаївна, великий подвижник еллінізму. 
І треба дякувати долі й теперішнім подвижникам еллінізму, пе-
редусім Ніні Федорівні Клименко, Олександру Даниловичу По-
номаріву та їхньому молодшому колезі Андрію Олександровичу 
Савенку, що еллінізм і сьогодні живе у стінах університету і роз-
кривається перед нами новими гранями. 



В.А. Шкуров  
(Надзвичайний і Повноважний  

Посол України в Грецькій Республіці)

Згадуючи Тетяну Миколаївну 
Чернишову…

«Життя тих, хто пішов із життя,
продовжується у пам’яті тих, хто живе»…

Відверто кажучи, у мене досить багато спогадів про Тетяну 
Миколаївну Чернишову, яка відіграла (та, власне, і продовжує ві-
дігравати!) важливу роль у моєму житті. Я розкажу про декілька 
з них, які просто з‘явилися у момент підготовки цього матеріалу, 
припливши з минулого неначе по хвилях пам’яті.

Я свідомо розповідатиму саме про Тетяну Миколаївну, хоча у 
моїй пам‘яті вона залишилася дружиною мого вчителя – провід-
ного мовознавця Андрія Олександровича Білецького. І мої заняття 
новогрецькою філологією з Тетяною Миколаївною завжди завер-
шувалися у кабінеті Андрія Олександровича, де з його допомогою 
я намагався «читати» Гомерову «Іліаду», а він коментував кожне 
слово великого твору і всі мовні форми, що траплялися в тексті.

У часи свого студентства у кінці 80-х – на початку 90-х років 
минулого століття, я двічі на тиждень відвідував заняття з ново-
грецької філології, які відбувалися вдома у Тетяни Миколаївни 
Чернишової. Вона тоді вже була тяжко хворою і практично не ру-
халася. Кожного разу, коли мали прибути студенти, Тетяна Ми-
колаївна майже не говорила протягом дня, накопичуючи у такий 
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спосіб сили для проведення занять із студентами, які починалися 
о сьомій вечора. Студентів було небагато. Група складалася з 3-5 
осіб із різних факультетів Київського національного (у ті часи – 
державного) університету ім. Т.Г. Шевченка. Певна річ, приходи-
ли і студенти інших ВУЗів.

Особисто мене дуже вражала відданість Тетяни Миколаївни 
предмету свого викладання та її щира повага до всіх, хто цікавив-
ся Грецією взагалі.

Траплялося, що на заняття з новогрецької філології я приїздив 
один; тобто інколи група була, м’яко кажучи, неповною. Проте і в 
таких випадках – коли на заняття приїздив навіть один студент! – 
Тетяна Миколаївна заняття не відміняла.

Після понад тридцяти років, що пройшли з тих часів, я згадую 
ту любов до Греції, яку несла у собі Тетяна Миколаївна, і яку ми, 
тодішні студенти, завдяки щасливому збігу обставин, мали мож-
ливість перейняти у неї. Вона не тільки вчила нас граматики і син-
таксису. Вона культивувала в нас особистість, виховуючи людину 
з відповідальністю й повагою до справи.

Пригадую, як прийшовши одного разу додому до Тетяни Ми-
колаївни, я побачив її  засмученою… Я не знав, що трапилося та 
насмілився запитати. Тетяна Миколаївна заплакала і розповіла 
про одну із своїх колишніх учениць, яка за кілька днів до тієї на-
шої розмови передала їй свою надруковану в одному з журналів 
статтю, присвячену грецько-турецькому обміну населенням 1923 
року, відомому як «малоазійська катастрофа». Тетяна Миколаївна 
прочитала статтю. Звичайно, вона була дуже рада і горда від того, 
що її учениця займалася таким серйозним дослідженням. Проте, 
прочитавши і похваливши авторку статті, Тетяна Миколаївна по-
бачила помилку у вказаній кількості осіб, які загинули внаслідок 
зазначеного переселення. Сказавши своїй колишній студентці про 
те, що вказана у надрукованій статті цифра загиблих недолічує двох 
нулів, Тетяна Миколаївна почула у відповідь дещо легковажне, на 
кшталт того, що нічого страшного – нулем більше, нулем менше…

Розповідаючи мені ту історію, Тетяна Миколаївна плакала і 
пошепки промовляла, що їй дуже боляче від усвідомлення того, 
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що одна з її найкращих учениць так і не зрозуміла на той час, що 
за звичайними для нас нулями – коли йдеться про кількість заги-
блих! – стоять численні людські життя.

У 1982 році, коли на третьому курсі філологічного факульте-
ту я писав курсову роботу з історичної романістики, в одному з 
розділів я згадував повість російського письменника В.Чивіліхіна 
«Пам’ять», в тому числі і в контексті гострої критики з боку авто-
ра «Пам’яті» на адресу етнографа Л.Гумільова. В якийсь момент 
бесіди про мою курсову роботу Тетяна Миколаївна запитала, чи 
знайомий я особисто з тим, про що писав Л.Гумільов. Я відповів 
негативно, а Тетяна Миколаївна сказала, що над курсовою робо-
тою краще було б ще попрацювати. Через кілька днів, після закін-
чення заняття з новогрецької філології, Тетяна Миколаївна дала 
мені ксерокопію докторської дисертації Л.Гумільова «Етногенез 
і біосфера землі», яку вона спеціально для мене замовила у пу-
блічній бібліотеці тодішнього Ленінграда. Дисертацію я прочитав 
і, звичайно, зміст моєї курсової роботи був істотно змінений…То 
був один із багатьох уроків життя, що передбачав відповідальне 
ставлення до того, що робиш.

Напередодні державного іспиту з грецької філології я був у 
Тетяни Миколаївни і чомусь довго намагався «пояснити» їй, що 
мені зовсім необов’язково складати іспит, оскільки мені було так 
добре поруч з нею і мені цілком вистачить того, чого вона мене 
навчила. Тетяна Миколаївна сказала тоді, що іспит варто скласти, 
оскільки виконано великий обсяг роботи, а до того ж я не можу 
знати заздалегідь, як далі розвиватиметься моє життя, і що відпо-
відний диплом, можливо, і знадобиться колись… (Усе моє подаль-
ше життя у той чи інший спосіб було і продовжує бути пов’язаним 
із Грецією!).

І в період після закінчення університету я продовжував підтри-
мувати відносини з Тетяною Миколаївною. Пригадую часи своєї 
роботи в Інституті мовознавства ім.О.О. Потебні НАН України, 
коли одного дня Тетяна Миколаївна подарувала мені факсиміль-
не видання «Київського Псалтиря 1397 року». Я не міг прийня-
ти такий подарунок, але Тетяна Миколаївна сказала, що їй дуже  
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хотілося б написати дослідження цієї пам’ятки, проте вона вже 
не встигне… (Тетяна Миколаївна дійсно невдовзі пішла із життя).

«Київський Псалтир» склав основу моєї кандидатської дисер-
тації, а монографію про цю пам’ятку, яка зі значним запізненням 
вийшла друком у 2004 році, я присвятив своїй Учительці – Тетяні 
Миколаївні Чернишовій.

Моє навчання в аспірантурі в Інституті сходознавства Грузин-
ської Академії наук також значною мірою проходило під знаком 
любові й поваги з боку грузинських науковців до подружжя Бі-
лецьких. До мене дуже добре ставилися і в Інституті сходознав-
ства, і в Тбіліському університеті, і в Центрі середземноморських 
досліджень, де під час навчання в аспірантурі я мав можливість 
займатися науковою роботою. Майже кожного дня хтось із гру-
зинських науковців запитував про здоров’я Тетяни Миколаївни.

І пізніше, коли аспірантура вже була позаду, під час моєї участі 
в одній із наукових конференцій у Москві, ми стояли і говорили з 
одним із її організаторів – також колишнім учнем Т.М. Чернишової, 
нині покійним Віктором Соколюком – до нас приєдналась провід-
на російська елліністка Марина Львівна Ритова і ми знов-таки го-
ворили про Тетяну Миколаївну. Вважалося, що в ті часи були дві 
яскраво виражені школи елліністики – Московська, яку уособлюва-
ла в собі М.Л. Ритова, та Київська, яка традиційно пов’язувалась із 
подружжям Білецьких. Під час тієї розмови Марина Львівна Ритова 
(яка також вже кілька років як пішла із життя) сказала про свою 
виняткову повагу до Тетяни Миколаївни Чернишової і висловила 
відверте захоплення її рівнем знання грецької мови… 

Тетяну Миколаївну знало й любило багато людей. Я є одним із 
тих, кому пощастило бути знайомим з нею і вчитися у неї.

Взагалі, ми багато з нею говорили… Про стародавню й новітню 
Грецію, Візантію, рукописи, грецьку поезію й прозу. Ми багато гово-
рили на біблійні теми і про своєрідну культуру і мову греків України.

Чітко усвідомлюючи, що непомітно пролетіло вже немало ро-
ків відтоді, коли я починав вчити грецьку мову, але і раніше, і зараз 
я дуже часто подумки говорю з Тетяною Миколаївною і відчуваю 
її присутність.
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