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Така вдача японців виробилася через прагнення слідувати за 
природою, через прагнення до незамуленої ясності.

Цим прагненням японці здавна керувалися в усьому і життя своє 
лаштували згідно з ним. Можна сказати, що це прагнення було “південним” 
фактором, який визначив чимало особливостей японської культури. Мож
ливо, це сталося тому, що життєві умови були сприятливими настільки, що 
не хотілося їх міняти й можна було слідувати за природою, відчуваючи її 
прихильність. А в природі завжди панує ясність.

Проте існував і протилежний йому — “північний” фактор. Замість 
прагнення сприймати все “як є”, він сповнений високої духовності, сим
волів, натяків. Театр Но -  класичний приклад цього. Але першо-початко- 
во Но був ритуальним дійством на честь божества. Саме тому драми Но 
насичені високою духовністю. Особливість драми Но ще й у тому, що її 
персонажі вільно переходять із світу живих у світ мертвих. При цьому, 
спостерігаючи за діями давно померлого героя, важко не захопитися 
виконавською майстерністю актора. Прийшлі зі світу мертвих особливо 
сумні, бо їх не полишають важкі роздуми й клопоти, викликані життєви
ми злигоднями, чому вони й не можуть мати спокою. Глядачі бачать 
страждання, які чекають на них після смерті. Майстерність акторів сягає 
вищого ступеня досконалості, рухи їхні символічні. Коли вони ходять по 
сцені, то таке враження, ніби подолали добру половину японського архі
пелагу, коли ж повертаються обличчям до залу, то серця глядачів спов
нює смуток. Тому дивлячись драму з шаленими пристрастями або склад
ними перипетіями, глядачі бачать на сцені Но те життя, яке існує і є 
справжнім, мовби воно над людськими життям і смертю. Все це постає у 
гранично лаконічній формі, глядач не стомлений багатослів’ям, його не 
прагнуть розважній. Глибокі почуття передаються скупими засобами.

Від цієї величі тягне холодом, мов від льоду. Все сповнене запере
чення. Справжня драма — це драма Но.

Коли холод уподібнюють до льоду, згадуєш майстра рента Сінкея 
(1406—1475), який вбачав у льоді найвищу красу. Цей поет казав: “Немає 
нічого, що мало б такий блиск, як крига”. Суть висловлювання в тому, 
що саме відсутність усього зайвого дозволяє виблискувати туго налненій 
поверхні криги, породжує блиск. У поета Сінкея багато спільного з 
драмою Но.

Сінкей жив у середні віки і був майстром рента. В цей же час жив і 
інший майстер рента -  По Соті (1421 — 1502). Життя своє він провів у 
мандрах, душа його була душею блукальця, тому він і навчився бачити й 
розуміти багато чого. Як і Сінкей, він умів, відкинувши все зайве й пусте, 
проникати в сутність речей.

Таких поетів високо цінував майстер хайку Мацуо Басьо (1644 — 
1694). Добре відомо, що він запровадив у літературу поняття wabi й  abi. 
Sabi означає “смуток, самотність”; wabi спершу вживалося на означення 
відстороненості душі, а згодом стало сприйматися як утіха, яку отриму
єш, коли відходиш від мирської суєти.

Водночас wabi почало асоціюватися з чайною церемонією, влашто
ваною в стилі wabi cha, якого дотримувався майстер чайної церемонії Сен- 
но Рікю (1520 — 1590).

Тож можна вважати, що драми Но, рента, хайку або чайну церемо
нію пронизує один і той самий дух заперечення, який передбачає утверд
ження високої духовності. Заперечення феноменального виразне в япон
ській культурі, де особливо цінується духовність, воно характеризує одну
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з її граней. Досить поширена думка, що ця грань японської культури 
сформувалася під впливом буддизму. Існує також погляд, за яким 
істотним виявляється те, що вона сформувалася в епоху війн.

Та як на мене, висуваючи антитезу “південному” фактору як праг
ненню виразності і збереження всього “як є”, який вплинув на формування 
деяких особливостей японської культури, варто підкреслити, що вплив “пів
нічного” фактору посилював духовність, торкався її більш глибинних основ.

Атож, згадані поети й майстер чайної церемонії — вихідці з північ
них районів, та це зовсім не значить, що їхня вдача й уподобання були 
такими, як про них казали. Вони влились у потік японської культури, 
підсиливши в ній “північний” фактор, що передбачав високу духовність. 
У районі Ямато був і театр Но. І хоча цей район зовсім не належить до 
півночі, найвищою духовністю тут володіли творці театру Но й 
постановники драм Но.

Проте, як здається, слід обумовити дещо із сказаного. А саме, коли 
йшлося про золоту культуру і її вплив на північні райони Японії, де, хоч і 
вважають її своєю особливістю, не протиставляють культурі, розвинутій 
на півдні Пам’ятки культури в стилі Кондзякудо — Золотого храму ство
рювалися за велінням політиків, але хочеться зазначити, що водночас іс
нувала театральна форма, і були люди, завдяки яким духовність, зародже
на на півночі, викристалізувалась і стала духовною суттю всієї нашої на
ції. Якщо конкретніше, то слід відзначити, що Басьо ходив на прощу на 
північ, Соті й Сінкей теж бували в цих краях. Видатний творець театру 
Но був засланий на самітній острів Садо в Японському морі Вони достатньо 
пробули на півночі країни, але істотне не це, а стан їхньої душі, духов
ність, яку вони несли в собі і з собою. Завдяки тому, що Японія — архіпе
лаг, який простятся з півночі на південь, усім японцям, навіть мешкан
цям півдня, притаманна “північна” духовність. Гадаю, сказати про це 
було не зайве.

Ш

“Північний” фактор як особливий різновид духовності японської 
культури винятково важливий, отож сьогодні, коли карта формування 
культури Японії змінилася, північ євразійського материка здатна висунути 
антитезу японської культури. Цей факт вкрай істотний.

Скажімо, Фугабатей Сімей (1864—1909) 1886 року написав теоретичну 
працю “Загальні міркування про роман”. Згодом вона здобула високу оцінку 
й навіть вважалася своєрідним підручником з сучасної літератури. Фугабатей 
Сімей був знавцем японської літератури; а цю працю він написав, узявши за 
основу теоретичні роботи Бєлінського про російську літературу. (Щоправда, 
Бєлінський в них грунтується на теорії Шеллінга й Гегеля.)

Проте роком раніше Цубоуті Сьойо (1859 — 1935) опублікував тео
ретичну працю “Сутність роману”. Цубоуті був фахівцем з англійської 
літератури і на основі своїх знань написав нову для японців теорію 
літератури, де накреслив шляхи розвитку нового для японської літератури 
жанру — роману. Нині відомо, що теоретична праця Фугабатея являла 
собою не що інше, як дослідження Сьойо, перекладене за системою 
Бєлінського. Сьогодні більше цінується праця Цубоуті Сьойо “Сутність 
літератури”, а Бєлінського було використано для коригування теорії пе
рекладу англійської літератури.
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Щодо цих фактів існує ось яка думка. Літературним ідеалом Цубоуті 
Сьойо була англійська література, зокрема XIX ст., а Футабатея — росій
ська література XIX ст., материкова література, пов’язана з усім світом. 
Окрім того, це була література, пов’язана з іменами Тургенева, Достоєв- 
ськош, Гончарова, Гоголя, Толстого (Янагіда Куніо).

Нагоді в Японії була широко відома японська література, але на ос
нові російської літератури, особливо якщо її скоригувати, подивитися під 
певним кутом зору, можна точніше накреслити напрямок' розвитку 
сучасної літератури.

Сьойо захоплювався і театральним рухом. Вплив Росії на сучасний 
японський театр теж чималий. Велика роль у розвитку сучасного театру в 
Японії належить Осанаї Каору (1881 — 1928), який після довгих пошуків 
сприйняв систему Станіславського.

1927 р. Осанаї Каору відвідав Радянський Союз, побував у театрі 
Станіславського й після повернення на батьківщину, за дев’ять місяців до 
смерті, казав, що добре було б звернути погляд на світ, узяти все найкра
ще й прищепити до японського, створити щось нове.

Осанаї Каору міркував про те, якою повинна бути сучасна японська 
драма, і, запозичивши систему Станіславського, зумів знайти нові шляхи. 
На сцені нового японського театру йшли вистави за драмами Шекспіра, 
Ібсена, Гауптмана, Стріндберга. Осанаї Каору шукав методи, які б допо
могли зберегти їх блиск і надали б нового звучання. Врешті-решт, метод 
Станіславського видався йому найбільш придатним для цього.

Обидва наведені приклади свідчать, як досвід Росії вливався в потік 
японської літератури й театру. Японія сприйняла талант і мудрість Росії, 
вироблені її історією, через Бєлінського й Станіславського. Отож, досить 
часті випадки впливу російської культури й на окремих представників 
нової японської культури.

В образотворчому мистецтві Мацумото Сянсуке (1912—1948) на 
початковому етапі своєї творчості зазнавав впливу Шагала.

Певно, особливості слов’янської душі в різних її виявах, що існують 
на величезній території Росії, хвилюють жителів Сходу. Акугагава Рюнос- 
ке, глибоко перейнявшись “Носом” Гоголя, написав своє оповідання під 
такою самою назвою; відгуком на “Війну і мир” Толстого стало “Опові
дання про те, як відпала голова”. Гадаю, що це явище того ж  порядку.

Словом, тісний зв’язок японської культури з культурою розташованих 
на північ від Японії материкових районів Євразії зберігається і донині

ТиповиД японськкйсадак;іяя
чаювання.



Від деякого часу у нашій пресі з ’являються статті про давній Волзько- 
Болгарський епос, де чимало відомостей про Київ та Україну з часів, коли в нас 
іще не було писаних джерел, тому не дивно, що читачі, прагнучи більше дізна
тися про ту несподівану знахідку, звертаються до Інституту сходознавства 
АН  України, а то й до головного редактора особисто із запитаннями.

Вважаючи, що одним із головних завдань відновленого “Східного світу” 
якраз і є інформувати українського читача щодо історії та культури східних 
народів, пов’язаних з Україною, редакція публікує цю роботу.

О м елян  П р іц ак

А М О Ж Е , БУЛГАРО-ТАТАРСЬКИЙ ОССІАН ?

І

Три роки тому в Казані з’явилася скромно, на гектографі видана 
книжка російською мовою. Титульна сторінка її така:

Клуб “Булгар ал-джадид”
М ихаил Башту И бн Ш амс Тебир 
Ш ан Кызы Дастаны 
(Сказание о  дочери Ш ана) 882 г.
Редактор Ф.Г.-Х.Нурутдинов 
Казань 1990 (91 стр.).

Роком пізніше вийшов турецький переклад в Анкарі, вже розкішно вида
ний, з дереворитами відомого київського художника Рафаеля Масаутова. 
За ним має слідувати українська версія.

“Повість про дочку Шана” стала вже літературним фактом і тюрколо
гам належить з’ясувати, як сталося, що й тюркський епічний твір із 
882 року досі лишався невідомим науці Чи мають тюркологи цілковито пе
реглянути свої погляди на постання тюрксько-ісламської літературної 
мови й жанру епосу писаним вернакуларом (народним діалектом)? Чи, 
може, це новочасна літературна фальшивка ?

Почнемо зі вступу редактора Нуругдінова (Н.), наводячи текст смисло
вими виступами з моїми заввагами та запитаннями до них (П.).

Н.: «Твір, що його ми даємо до рук зацікавленому читачеві, написав 
знаменитий (Волго-)Булгарський поет Мікаїл Баллу (жив близько 833— 
900 р р > .

П.: Які інші джерела його знають, як, коли й хто встановив дати його 
життя?

Н.: «Він (Баллу) був нащадком визначного (Волго-)Булгарськош пле
мені назвою Сіндж (згідно з (Волго-)Булгарською вимовою це було Сінтуау, 
Тінтуау, Тімтуау). Його далекий предок -  індійський купець на ім’я Сіндж 
зміцнив свої позиції в Хорезмі й звідти його нащадок Габдулла (араб. 
‘Абдаллах. -  О.П.) Тебір (уже мусульманин) оселився в хозарському місті 
Семендер».

П.: Які інші джерела засвідчують те плем’я Сіндж і, зокрема, Габдуллу 
Тебіра? І які фонетичні закони (Волго-)Булгарської мови дозволяють такі
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незвичні переходи з Сіндж до Сінтуау (Тінтуау), Тімтуау? Ібн Фадлан 
(922 р.)1 згадує про незвичайні пригоди дорадника короля Волго-Булгарів, 
що походив з ісламської Індії (Сінд). Чи не він став прообразом для 
епічного Габдулли Тебіра ?

Н.: «Син Тебіра — Шамс поселився в (місті) Башту (сучасний Київ), в 
українській резиденції (короля) Айдара, володаря чорних булгарів, і там 
825 р. він, а також частина чорно-булгарської знаті прийняли Іслам».

П.: Які джерела знають про ІІІамса та його місіонерську діяльність? 
Яким чином встановлено ключову дату 825 р. і що ми знаємо про чорних 
булгарів у Києві тих часів? Назва Башту для Києва не засвідчена в жод
них джерелах, то чим підтвердити ідентифікацію Башту = Київ?

Н.: «Він (Шамс) заснував у Києві на відлюдді дервішський монастир, 
пізніше перетворений на (християнський) Печерський монастир».

П.: Досі не виявлено слідів мусульманських будівель у Києві, ні типу 
рібят-у (“оборонної мечеті”), ні ханаках (“дервішський монастир”). Най
давніша і єдина згадка про рібт  у літературі Київської Русі (“Повість 
врем’яних літ”) відноситься до ропаті (<рібйт) у столиці Волго-Булгарії 
[Повесть... 1950, 75].

Інституція мусульманських монастирів з’явилася вперше на сході 
ісламського світу (Хорасан, Трансоксанія) не раніше кінця IX — почат
ку X ст. [Акимушкин 1991, 272~273\. Отже, їх поява в Києві першої чвер
ті IX ст. неможлива.

Н.: «Мікаїл, син Шамса, був секретарем Габдулли Джілкі, сина Айда
ра, а ще він присвятив себе місіонерській діяльності».

П.: Яке джерело знає про цю діяльність Мікаїла? Що ж до Джілкі, див. 
нижче.

Н.: «Близько 865 р. він (Мікаїл) почав писати поему “Повість про 
дочку Шана” на основі давнього (Волго-) Булгарського епосу такої ж  назви».

П.: Як було встановлено дату 865 р. нашої ери? Які джерела знають 
про існування старого (Волго-)Булгарського епосу ще до 865 року? Іс
нуючі наукові праці нічого про це не пишуть (напр.: [Борингі... 1984] або 
[Урманчеев 1980]).

Н.: «865 р. чорних (західних) булгар перемогли хозари, Мікаїл вибрався 
з Джілкі та частиною чорних булгар до Волги й Ками. Там Джілкі 865 р. 
проголосив ісламське булгарське царство, Мікаїл став дорадником Джілкі 
(865-882), а пізніше його синів — короля Бат-Угора (882-895) та Алмуш 
Джа‘фара (875—925). Він (Мікаїл) почав називати себе “Башту” за місцем 
свого народження».

П.: Жодне відоме джерело не згадує про боротьбу хозарів із чорними 
булгарами у IX ст. То звідки ця інформація? Крім того, слово зі значенням 
“чорний” в алтайських мовах означає “північ”, а не “захід”.

Проголошення 865 р. ісламського (Волго-)Булгарського королівства 
абсолютно неможливе.

Джілкі (Ібн Фадлан пише: Шілкі; але тут ш передає неарабське ч) не 
міг бути королем, що навернув свій народ до Ісламу, бо він помер пога
нином, за свідченням власного сина; це збереглося в звіті Ібн Фадлана. 
Власне Алмуш проінформував Ібн Фадлана, що його батько Джілкі помер 
поганином і тому одержав посмертно ісламське ім’я  ‘Абд Аллах (“раб бо
жий”), вживане для подібних випадків. Отже, Алмуш називався Ібн ‘Абд 
Аллах (“син раба божого”) [Ибн Фадлан 1956, 133\2. Сам Алмуш прийняв 
Іслам десь близько 295 року гщжри (908 р. н.е.). Найстарший (Волго-)Булгар-
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ський діргем з іменем “Джа'фар ібн ‘Абд Аллах” має саме цю дату [Янина 
1962, 181—187\. Тож ісламізація (Волго-)Булгарів ніяк не могла початися 
865 р., а значно пізніше, десь близько 908 р. Бо, власне, ще у 921 (922)=309 
році ііджри лишалося багато невирішених ритуальних і культових проблем. 
Посольство халіфа, в якому Ібн Фадлан служив як фахівець з культових 
справ, і прибуло до Волго-Булгарії розв’язати ці проблеми.

Н.: «882 р. Мікаїл завершив твір свого житія — епічну поему “Шан 
кизи дастани” (“Повість про дочку Шана”) і присвятив її королеві Бат- 
Угорові (882—895)».

П.: Які джерела підтверджують існування Бат-Ушра (882-895)? Як і 
хто встановив дату завершення поеми 882 року ?

Н.: «Поет (Мікаїл) був великим поборником просвітництва. Ще за 
панування Джілкі він встановив для загальнотюркської мови (“туркі”) 
статус літературної мови. Він склав (Волго -) Булгареький алфавіт на базі 
арабського письма й установив (Волго-)Булгарську шкільну педагогічну 
мережу, що складалася з кількох дюжин ісламських шкіл (мектебів). Тим- 
то його поема стала першим (Волго-)Булгарським літературним твором 
мовою “туркі” й арабською абеткою. Цей твір могли читати тисячі (так! -
О.І7.) освічених (Волго-)Булгар».

П.: Знову ж, де джерела про ту неймовірну просвітницьку діяльність 
у басейні Волги IX століття? Неможливе існування в ті часи ісламських 
шкіл, де можна було б студіювати вернакуларну літературу. За таке патріо
тичне просвітництво взявся у другій половині XIX ст. татарський просві
титель Шігзб уд-Дш Мерджані (1815—1889) і мав запеклий опір з боку духо
венства [von Mende 1936, 31-43].

Н.: «В 895—898 рр. Мікаїл керував першим цензом населення в 
історії (Волго-)Булгарії. При цьому постійно віддавався і місіонерській 
роботі, поширюючи Іслам у найвіддаленіші кутки країни».

П.: Яка джерельна база для такого твердження? Ценз населення на 
Волзі у IX ст. видається цілковито неможливим.

Н.: «Близько 900 р. н.е. Мікаїл вирушив в останню місійну подорож 
і втонув під час бурі на річці Кама (Чулман). За легендою, погани бачили йо
го тіло в сріблястому сяєві, тому й назвали ріку Каму Нукрат-Ідель (“Срібна 
річка”). Вождь поганів звелів повісити труп Мікаїла на дереві і, коли те роби
лося, сказав: “О великий шамане! Ми повісили тебе на дереві, щоб ти відро
дився в нашій землі”. І погани почали називати свій клан Тінтуау на честь 
Мікаїла. Вони прийняли Іслам і згодом стали складовою часткою (Волго-)Бул- 
іарської нації. Про смерть Мікаїла писав і Ахмад ібн Фадлан, арабський 
дипломат, що прийшов служити королеві (Волго-)Булгарії Алмушові 922 р.

За велінням (короля) Джа’фара, тіло Мікаїла поховали в Тебірі (Де- 
бер), у суфійсько-дервішському монастирі над рікою Свіягою, а цей мо
настир заснував ще раніше поет (Мікаїл)».

П.: Як збереглася легенда про смерть Мікаїла? Ахмад ібн Фадлан 
ніде не згадує Мікаїла Башто.

Н.: «Син Мікаїла, Габдулла ібн Башту, славний (Волго-)Буліарський 
дипломат, став і відомим поетом (його названо в записках Ібн Фадлана). 
931 р. він написав поему “Кісекбаш кітабі” (“Книга відтятої голови”), яку 
присвятив (Волго-)Булгарському королеві Мікаїлу Ялкау (931—943); ця 
поема дійшла до нас мовою оригіналу, цебто “туркі “».

П.: Ібн Фадлан справді тричі згадує ‘Абд Аллаха ібн Башто. Спершу
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тільки стверджує, що він, кого ще означає як ал-Хазарі (“хозарин”), був 
посланцем короля (Волго-)Булгарії до халіфа ал-Муктадіра (у травні 921 р.) 
[Ибн Фадлан 1956, 12І\3. Дві інші згадки подають, що ‘Абд Аллах ібн 
Башто повернувся до (Волго-)Булгарії разом із посольством Ібн Фадлана 
[Ибн Фадлан 1956, 123\4.

Твір під назвою “Кісекбаш кітабі” відомий у науці, це анонімний твір 
XII—XIII ст. [Ахметгалеева 1979]. Ім’я Габдулли (‘Абд Аллах) ібн Башто як 
(Волш-)Булгарського поета не згадує жоден текст.

Н.: «Повісті Мікаїла Башту судилося дожити до наших днів у 
російській передачі І. М.-К. Нігматулліна.

Фактом є те, що епічну поему (“Повість про дочку Шана”) невдовзі 
заборонили деякі ісламські фанатики через наявні там поганські мотиви. 
Тому твір особливо й не поширився серед народу.

Остання копія “Повісті...”, що подається тут у російській переробці, 
була, мабуть, знищена в тридцяті роки, коли в Радянському Союзі книжки 
арабським алфавітом нищилися, а той, хто пробував їх рятувати, піддавався 
жорстоким гонінням.

Проте кілька (Волго-)Булгарських поетичних строф збереглися в творі 
знаменитого мусульманського філолога Махмуда Кашгарського (XI ст.). 
Дві строфи, майже ідентичні строфам у тексті Нігматулліна, свідчать, що 
вони належали до поеми Мікаїла.

Таким чином читач може дістати уявлення про мову, поетичну й 
музичну структуру безсмертної поеми Мікаїла Башту».

П.: Виникають різні запитання, пов’язані з автентичністю твору 
Мікаїла. Де подівся примірник Нігматулліна? Чому він не передав такий 
цінний рукопис фаховій сходознавчій бібліотеці, скажімо, Інститутові сходо
знавства в Ленінграді чи Москві, де якраз і збиралися твори, писані араб
ським письмом? І де твір Мікаїла теж міг би зберегтися (якби взагалі 
існував!).

Очевидно, надто сміливе твердження з боку Нуругдінова, що Кдшґарі, 
працюючи у Багдаді (бл. 1070 р.), робив витяги з поеми Башто, який писав у 
(Волго-)Булгарй. Існування автора й поета Башто поки що тільки недоведене 
припущення.

II

Так закінчується вступ Нуругдінова. А тепер поглянемо на оті два 
чотиривірші Кшшарі, як вони цитуються в обговорюваному виданні

Видавець поеми Нуругдінов, певно, вважав, що дві строфи краще 
збереглися в творі Кашгарї, ніж у передачі Нігматулліна (отже, Нігматуллін 
добре не розумів їх, а тим самим, мабуть, і не розумів повністю “Шан кизи 
дастани”, якщо ця поема взагалі існувала). Тож він (Нуругдінов) замінив у 
своєму виданні дві строфи цитуванням твору Кзшгарі та своїм російським 
перекладом. На жаль, він не вказує, яке видання КйшГарї використане.

Версія Нігматулліна:

“Эта уловка шайтана —
Обманывать людей 
Сладостью меда
И  великолепием шелковых одежд” .

[Ш ан 79\



ОМЕЛЯН ПРІЦАК 41

Нуругдінова передача тексту Кашґарї і його переклад :

“Бал тебеб ютрю 
як  санга бярди 
кал белеб телюйвга. 
кя дибян барджин.

Держа мед
К  тебе черт навстречу шагал. 
Одевая в шелка —
В дураках оставлял” .

[Ш ан 58]

Текст Кашгарї 1 його переклад (у дужках переклад арабських допов
нень, зроблених Кашґарї):

bardi sanga yak 
utru tutup bat 
Ьагбіп kediban 
telwfl bolup qal.

[al-KaSgari 1941, 51J\S

Прийшов до тебе чорт 
і дав тобі мед (розуміючи 
солодість цього світу).
(Ти) навіть одягнув його
ш овки (так він тебе зачарував, 
тому) лиш айся жити в дурості 
(бо ж  їй  не розпізнав його схеми).

Як бачимо, Нуругдінов (або його джерело) довільно переставив слова в 
тексті Кашґарї (я йду за Гарвардським фото унікального рукопису того 
твору), порушивши метрику чотиривірша, яка була: 4 х 2+3.

Чотиривірш про Волгу (Ітиль)
Версія Нігматулліна:

“О.Идель -  ты течешь,
Раздвигая каменные берега,
Оберегая в своих водах 
Ж изни множества рыб” .

[Ш ан 79]

Нурутдінова передача тексту Кашґарї і його переклад:

“И тиль суы ака турур, Воды Итиля текут, ударяясь
Кия теби кака турур, О твердыню скалы (берегов).
Балы к телим бакы турур, 
Кулунен таки кушарыр.

Текст Кашґарї і його переклад:

Atil suwi aqa turCir 
qaya ttlpi qaqa turQr 
baliq tfllim baqa turQr 
kelttq taqi kCSarttr. 
[al-Ka5gari 1941, 49]^

Лягушек, рыб стада живут — 
Ими полон озерный разлив” .

[Ш ан 70]

Води Атіля плинуть, 
вдаряючись об узніжжя скелі: 
там багато риб і жаб, 
так що ставок переливається.

В Ахільському чотиривірші Нуругдінов не розпізнав розміру четвер
того вірша, який був: 1х2+2+3. Три перші вірші передані ним правильно 
(Зх2+2+2+2).

Якщо прийняти інформацію Нуругдінова — Нігматулліна, що Кашґарї 
дійсно мав перед собою текст поеми Башто (а не навпаки, Кашґарї ніде не 
згадує Башто і його поеми), то з того постають два суттєві висновки.
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По-перше, метрична структура “Шан кизи дастани”. Чотиривірші 
Кашїарі — це особливий тип тюркської народної (а не високої) поезії, 
формально обмежений однією строфою. Таким віршем годі передати 
довший епічний твір, що ним мав би бути “Шан кизи дастани”; 
російська “передача” його налічує близько 850 строф. Ісламська поезія 
має особливі розміри для епічних творів, скажімо, мутакяріб.
, Другий висновок ще вагоміший. Упродовж перших трьох ісламських 
століть існувала лише одна літературна ісламська мова: арабська. Тільки за 
четвертого ісламського століття з’явилася друга ісламська літературна 
мова — новоперська, що постала в Середній Азії, в столиці держави Са- 
манідів — Бухарі. Тюркська ісламська літературна мова виникла пізніше. Це 
власне “туркі”, що розвинулася при дворі тюркської династії Караханідів у 
Кашїарі та Баласагуні близько 1060 р. Перший тюркський ісламський автор
ський епос Qutadyu Bilig Юсуфа з Баласагуну створений 1069 р.

Якби Башто справді писав свій епічний твір між 865—882 рр., то 
єдиною літературною мовою, якою він міг би писати, була б арабська.

У російській передачі Нігматулліна “Шан кизи дастани” авторський 
колофон (дата, місце написання, автор), що ним звичайно закінчується 
авторський твір, поданий напочатку. Але найбільш насторожує кінцівка 
того незвичайного колофону :

“Перескажем дастан со слов людей,
Читавших его.
Может быть не запомнили они всего —
Н о сохранили главное” .

[Ш ан 5]

Хто писав ці слова? Нігматуллін чи одне з його джерел? їх можна 
зрозуміти так, що колись (часу не подано) існував запис тексту, який 
опісля передавався усно. Отже, якщо текст Нігматулліна існував, то він 
не був копією літературного твору (якщо він узагалі існував), а спирався 
на запис усної традиції, якого, на жаль, окрім нього ніхто не бачив.

III

Украй важко характеризувати мову оригіналу літературного твору, 
поданого тільки в перекладі. Єдиний матеріал, що його має в розпоряд
женні дослідник, — це ономастичний матеріал. Тож приглянемося до 
нього. Тюркські імена подані не у формі найдавнішої ісламської тюрксь
кої мови (“туркі” із XI ст.), а в сучасній татарській:

туркі -egi >  татар. - /  [Ш ан 32\ Ы (<begi) “пані” 7 
туркі -ау  > татар, -а и  [Ш ан 68,77\ tau (< tay) “гора” 8 
туркі у -  >  татар, d j-  [Ш ан 14\ d jil (<yel) “вітер”9 
туркі - d  >  татар, - у  [Ш ан 68\ q ty - (< q id -) “відтяти” 10 
туркі -d -  > татар, -у -  [Ш ан 68\ quyan (< qodan ) “заєць” 11

[Ш ан 681

Замість форми туркі iduq “святий” у “Шан”-і подається сучасне 
запозичення з чуваської мови: joreg (< чув. jerex) [Шан 52 і далі; Егоров 
1964, 80}.

Крім того, слова, засвідчені в “Шан”-і, мають виразну сучасну татарсь
ку фонетичну форму, напр. siireti “домовик” [Шан 31 і далі; Rasanen 1969,450].
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Один із героїв “Шан”-у АІатігМ, що виступає як репрезентація 
легенди Олександра Великого, має в поемі титул султан [Шан 40, 74\. 
Але арабське sultan “влада” стало титулом володаря лише за Великих Сельд- 
жуків у другій половині XI ст. [Kramers 1934, 587-5Щ. Отже, автор IX ст. 
не міг ужити цього титулу.

Показова історія й іншого титулу, що виступає як ім’я володаря у 
“Ш ан”-і [Шан 68\, а саме baltawar СШ)- Таке слово не відоме жодній 
тюркській мові, не знає його й чуваська мова, нащадок волго-булгарської. 
На щастя, ми можемо простежити генезу цього неіснуючого слова (англ. 
ghost-word). Його створив російський арабіст німецького походження Хри- 
стіан Мартін Френ (Fraehn) 1823 р., відчитуючи один доти не засвідчений 
титул у Якутовій (Yaqut, пом. 1223 р.) передачі записки Ібн Фадлана 
(922 р.) [Fraehn 1823]. 1923 року башкирський учений Ахмед Зекі Валіді 
Тоган, що відкрив у іранському місті Мешгеді копію записки Ібн Фадлана, 
виявив, що цей титул писався OjU) yiltawar [Togan 1939, 105 — 106[п  (а не { , 
як гадав Френ). Це закономірна протобулгарська передача старопоркського 
титулу il-teber, частого у рунічних написах VIII сг. До речі, проф. Тоган ви
дав свій твір 1939 року.

Тож титул baltawar не міг ужити волго-булгарський автор у 864— 
882 рр.; його створив у своїм кабінеті академік Френ майже тисячу років 
згодом (1823 р.).

Видавець “Шан”-у Нурутдінов, аби підкреслити давність булгарсь- 
кого твору, вказав на деяку подібність між “Шан”-ом та “Словом о полку 
Ігоревім” [Нурутдінов 1992, 73}, а саме, що в обох творах виступають спі
вець Боян [Шан 9} і плем’я Татран (*Тат-іран) [Шан 58, 59, 64, 72, 75\.

“Слово о полку Ігоревім” стало відомим лише 1800 року, коли з’я
вилося його перше видання графом АЛ.Мусшим-Пушкіним.

Можна додати ще два слова, згадувані в “Слові о полку Ігоревім” і в 
“Шан”-1 Це (Ann) Хурса, син бога Сонця [Шан 26, ЗО, 34}, відповідник якого 
в “Слові” — Хьрс [Менгес 1979, 168—1701, Хінці (хін-ці) у “Шан”-і відповідає 
хін-ова “Слова” [Шан 5; див.: Менгес 1979, 207—208}. У “Шан”-і провідну 
роль грає булгарське плем’я Дуло [про нього: Pritsak 1955, 62—64\ та ще 
плем’я Юрмі [Шан 23, 33; див.: Pritsak 1955, 38}. Обидві назви виступають у 
“Люті (прото-)булгарських князів” (VIII ст.), що збереглася в слов’янському 
перекладі Ці племінні назви лишалися невідомими до часу, коли 1866 р. 
російський славіст Андрій Попов опублікував їх.

IV

Кілька слів про сам дастан. Він починається своєрідною (Волго-)Бул- 
гарською версією книги “Буття” та її теогонією. Татри, званий і Аллахом 
(така ідентифікація була б неможлива в IX ст.), сотворив спочатку алпів14, 
для яких ще вжито арабську назву джінн-ів та іранську (як у “Слові о полку 
Ігоревім”) — дів-ів. Першими були створені т. зв. старші алпи, сонце, місяць, 
а опісля молодші алпи, як син сонця Алл Хурса. Невдовзі почалася боротьба 
між обома групами am-ів, через що Тангри вирішив, що алпи більше не 
повинні плодитися і що замість них буде створено людину. 'Людьми 
правив їхній ватажок із титулом елбір15. Але боротьба тривала. Тоді Тангри 
послав ісламських святих, щоб навести лад серед них, і святого Галі (<араб. 
'Аіі). Це, власне (окрім назви Аллаха), єдине ісламське вкраплення в “Шан”-і
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Алл Боян народився як звізда (син алпів Сонця і Місяця); він 
володів людським племенем Імен16, що звалося і Дуло.

Головна тема “Шан”-у — подвиги членів племені Імен-Дуло, очолюва
ного Ат-ои (також Amine або Аудан)^, їхня успішна боротьба із злими алта- 
ми (йорег), перемога й оселення спершу в районі Дніпра, а потім над Волгою 
та Камою — пізніша Волзька Булгарія.

Нурутдінов до свого видання додає словничок “старобулгарських 
слів”, наявних у “Шан”-і. Переважно це власні імена, титули й геогра
фічні назви, пояснення яких не знаходить підтвердження в тюркології чи 
в давніх джерелах.

В одному місці Нурутдінов пояснює, що в своїх коментаріях він вико
ристовує збірку старих Волго-Булгарських літописів під назвою “Історія 
Джа‘фара” (досі невідому в науковому світі), яку Ібрагім Нігматуллін зберіг, 
як і “Шан кизи дастани”, в своєму російському переказі Після Нуругдінова 
ця збірка літописів була зібрана в 1680 році

Поза сумнівом, видання “Історії Джа'фара” (з коментарем), -  якщо 
такий твір насправді існує, — важливе завдання татарського болгарознавства.

V

Чому люди фальсифікують літературні твори? Для Джеймса Макфер
сона (James Macpherson 1736 -  1796) в 1760 -  1762 pp. це диктувалося потре
бою створити для своїх балад атмосферу приреченості (так він розумів суть 
романтизму); тому він потребував авторитету ранньосередньовічного джере
ла, яким, на його думку, мав бути автор із третюю століття після Христа — 
Оссіан.

Вацлав Ганка (Vaclav Hanka 1791-1881) мав патріотичні спонуки. 
Йому боліло те, що інші слов’янські народи мали свою героїчну поезію, 
окрім чехів. І щоб урятувати честь і гідність свого народу, він у 1817— 
1819 рр. створив два “давні” рукописи (краледворський та зеленогорський).

Якщо хтось гадає, що такі містифікації обмежуються епохою роман
тизму, то це зовсім не так.

Вже в наші часи, у 1953-1959 рр., група російських емігрантів у 
Західній Європі та Каліфорнії (СІЛА) сфабрикувала велику “дохристиян
ську” давньоруську “Влес книгу”, що нібито дійшла до нас викарбувана 
на дерев’яних дощечках з часів до IX століття. Як не дивно, на російсь
ких і українських читачів, навіть серед інтелігенції, магія невідомого, чу
десно “віднайденого” джерела з давнини дуже сильно діє і, як віра, не 
вимагає доказів.

Тому видатний російський славіст і текстолог Олег Творогов вирішив 
1990 року видати свою обсягову дисертацію про “Влес книгу”, де зібрав і 
проаналізував увесь дотичний матеріал і безсумнівно довів, що йдеться 
про вкрай зручний фальсифікат, виконаний (на щастя для науки) людьми 
з обмеженим знанням старослов’янської мови [Творогов 1990, 170~254\.

Проте немає сумніву, що для прихильників оригінальності “Влес 
книги” жодні аргументи не промовлять і цей “документ” ще довго захоп
люватиме публіку, яка полюбляє містифікації.

Коли 1993 р. я отримав від п.Масаутова примірник ротапринтного 
Казанського видання “Шан кизи дастани”, то з неабияким зацікавленням 
узявся читати оту книгу, бо кілька десятиліть займаюся проблемами мови 
й культури давніх протобулгар. Але відразу стало мені ясно, що “Шан 
кизи дастани” не має ніякого відношення до IX століття. Наші татарські
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колеги, зокрема п.Нурутдінов, мусять зібрати дані, які науково переконають, 
що тут йдеться не про Булгаро-Татарський Оссіан з XIX чи XX століття18.

1Я користуюся фототипним виданням “Risale” Ібн Фадлана (див.: 
[Ибн Фадлан 1956, 137\). Арабський текст фол. 207а — 2076.

^Арабський текст фол.204б.
3Арабський текст фол. 197а.
4Арабський текст фол.1976.
5Mahmod al-Kasgari. DlwSn lugat at-turk, арабський текст: Гарвардсь- 

ка фотоірафія=факсиміле видання Besim Atalay—а=англійський коменто
ваний переклад [Dankoff 1984, 228\.

6Див.: англійський коментований переклад [Dankoff 1984, 113\.
7Слово бі вживається після власного імені, напр.: Боз-бі [Шан 42 і далі]
8Слово тау вживається після власного імені, напр.: Куян-тау “Київські 

висоти” [Шан 68,77\.
9Алп джил — alp djil “пан вітрів” [Шан 14\.
10Болгарський хан Курбат (історичний Кубрат, бл.605—665 рр.) мав 

назвати молодшого брата Шамбата (про це ім’я див. нижнє у цій 
примітці) іменем Кий зі значенням “відтятий”, бо він відмовився служити 
йому після того, як заснував своє власне володіння [Шан 68\. Ім’я 
Шамбат нібито для Болгаро-Київського князя має певне джерело у згадці 
Костянтина Порфирородного, що Київ мав друге ім’я Іхцфата̂  (див.:[Баіря- 
нородный 1989, 44—49\). Ім’я Кий як епонім Києва не може бути болгар
ського походження, бо в староболгарській це слово звучало ще *Kid (Qid).

11 Про звідане із зайцем див.:[Воробьев, Хусамутдинов 1967, 350[.
12Ідентифікація Аламір=Олександр Великий подана Нурутдіновим у 

“словничку” до видання “Шан кызы дастаны”, але (як звичайно) без 
документації.

13А. Ковалівський у своєму першому виданні твору Ібн Фадлана, яке 
вийшло 1939 р. без імені автора, ще слідував щодо даного слова Френу 
[Путешествие... 1939, 38\. У другому виданні Ковалівський прийняв іден
тифікацію Тогана [Ибн Фадлан 121, 160\. В Казані це друге видання Ко- 
валівського (Харків, 1956) лишилося, мабуть, невідомим [пор.: Нурутдінов 
1992, 74\.

14В казансько-татарській мові це слово має форму айр і значить “ве
летень” [Татарско-русский... 1962, 35\.

У передачі Нігматуліна “Шан кызы дастаны” алпи виступають з 
тюркським або російським іменем, напр. (тюркські імена): Алп Албасты, 
Алл Артиш, Алл Барадж, Алп Бури, Алп Бой Терек, Алп Джил, Алп 
Куян; і (російські імена): Алп Медведь, Алп Соловей, Алп Баран та ін. 
Жіночі алпи часто мають жіноче означення би (<begi “пані”), напр. (тюркські 
імена): Алп Би Чакчак, Алп Би Боягала; і (російські імена): Алп Би Выд
ра, Алп Би Мышь.

15Термін елбір не засвідчений у казансько-татарській літературній 
мові. Зате слово є в османсько-турецьких текстах і діалектах: elbir etmek 
“eylemek el, birligi yapmak, ittifak etmek (XIV — XVII ct.)” [Tarama... 1967] і 
elbir “dargin- olan iki ki$inin arasim bulan” [Derleme...l972, 1704\. Див. ще в 
каракалпацькій мові: elbire- “симпазувати з кимось” [Баскаков 1958, 189\.

16Слово імен в казансько-татарській мові означає “дуб”.
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17Згідно [Шан 76] Волзька територія героя на ім’я Am мала назву 
Am или “країна Ага”, але опісля він (Ат) одержав ім’я від своєї країни 
Атили, що перегукується з іменем гунськош володаря Атили.

18На жаль, п.Нурутдінов уже тепер почав популяризувати в україн
ських журналах свій “Шан” як нововідкрите джерело також до давньої 
історії України [Нурутдінов 1992].
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