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УКРАЇНА І БУДДИЗМ: ДО ІСТОРІЇ КОНТАКТІВ

   ( XVII –  ПОЧАТОК XX СТ. )1

Одним зі шляхів пізнання власної культури є її розгляд у якомога ширшому міжнародному
контексті.  Якщо зв'язки або ж контакти української культури з культурами Європи та Близького
Сходу вже стали предметом серйозного дослідження, то реґіон Центральної Азії ще досить рідко
привертає увагу фахівців. Стаття якраз і має на меті звернути увагу на існування контактів українсь-
кої культури з калмицькою, бурятською, монгольською культурами. Такі зв'язки пропонується розг-
лядати через буддизм – один з етнозберігаючих чинників зазначених культур при їх спілкуванні з
навколишнім світом. Обмеження дослідження зазначеними в назві часовими межами пояснюється з
огляду на наявність достеменних історичних джерел, можливість простежити існуючий зв'язок се-
ред більшості залучених фактів із буддизмом, невивченість цього періоду з огляду на існування куль-
турних взаємин між українською і бурятською, калмицькою, монгольською культурами. Перед дос-
лідженням стоять, зокрема, такі завдання: по-перше, упорядкувати свідоцтва про такі  зв’язки, по-
друге, проаналізувати їх, що разом  має дещо змінити усталені уявлення про культурні контакти
України.

Буддизм, Бурятія і Україна: кінець ХVII –  початок ХХ століття
На сьогодні є підстави, підкріплені відповідними джерелами, вважати початком встановлення

контактів між Україною і Бурятією кінець ХVІІ ст., а саме 1689 рік, коли на забайкальській землі
починає відбувати заслання український гетьман Дем'ян Гнатович Многогрішний (? – 1703) зі своєю
родиною і найближчими родичами2. Фактично представники опальної козацької старшини й почали
формувати українську діаспору в Бурятії.

У ХVІІI ст. контакти з українського боку стають значно активнішими, хоча, як і в попередні
часи, їхню появу зумовлювали зовнішньополітичні інтереси спочатку Московського царства, а зго-
дом  Російської імперії. Невпинне просування кордонів Росії на схід врешті-решт призводило до
потреби включення цих, тепер вже окраїнних, земель до сфери соціально-економічного, політично-
го, світоглядного впливу засад центру. Не була винятком із цього правила й Бурятія. Ось чому на
початку ХVIII ст. до Бурятії починають приїздити християнські місіонери, головним центром підго-
товки і навчання яких була Києво-Могилянська Академія – перший вищий навчальний заклад Рос-
ійської імперії з беззаперечним авторитетом. Значне навернення бурятів у християнство, які на той
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час сповідували буддизм і шаманізм, пов'язане з діяльністю митрополита Сибірського і Тобольсько-
го Філофея (у схимі Федора) Лещинського (1650 – 1726) – перед тим випускника Києво-Могилянсь-
кої Академії і монаха Києво-Печерської Лаври. Завдяки його зусиллям, а також зусиллям архіманд-
рита Антонія Платковського, у 1725 році в Іркутську при Вознесенському монастирі була відкрита
перша в Російській імперії школа монгольської мови, яка проіснувала до 1739 року. Одними з голов-
них аргументів на користь відкриття такої школи вважалися необхідність поширення православної
віри у Сибіру та зносини з сусідами. Проте, окрім монгольської мови, викладали й російську. Навча-
лися у школі як російські, так і бурятські (монгольські) учні. Разом з українськими й російськими
вчителями у школі викладали й бурятські вчителі. А письменними серед бурят у ХVIII ст., як прави-
ло, були буддистські лами. Вважають, що з перших же років своєї пастирської діяльності у Сибіру Ф.
Лещинський "знайшов за потрібне для успішнішого навернення у християнство бурят познайомити-
ся з ученням буддистів" [Веселовский 1879—1880, 180].

Таким чином, безпосереднє знайомство з буддизмом у вихідців з України розпочалося на тери-
торії Бурятії щонайменше у першій третині ХVІІІ ст. й відбувалося з метою проповідувати християн-
ство.

Відомо, що у ХІХ ст. під час Кримської війни 1853—1856 років редути Севастополя захищав
сформований у Бурятії Селенґінський піхотний полк. За виявлений героїзм Селенґінському полку
було даровано з висот Інкермана ікону Печерської Божої Матері. Сьогодні ця ікона зберігається в
Улан-Уде [Демин 1993, 7].

За даними "Першого загального перепису населення Російської імперії від 1897 року" на тери-
торії України мешкали особи, які сповідували буддизм. Не виключено, що серед них могли бути й
етнічні буряти. Докладніше дані перепису буде проаналізовано пізніше.

Початок ХХ ст. цікавий для нас з огляду на кілька подій, пов'язаних між собою дещо несподі-
ваним чином. Перша з них виявляє причетність до України лгарамби Аґвана Доржиєва (1849/53/54
– 1938)3 – видатного бурята, буддистського святого, визначного релігійного й політичного діяча,
учителя Далай-лами ХІІІ, засновника буддистського храму в Санкт-Петербурзі. Точно відомо, що А.
Доржиєв двічі відвідував Україну як посол Далай-лами ХІІІ. 30 вересня 1900 року він мав аудієнцію
у царя Миколи ІІ в Ялті у Лівадійському палаці, під час якої підніс цареві тибетські дари та отримав
дарунки великої цінності для Далай-лами [Автобиография 1994, 56, 87]. Відомий також лист А. Дор-
жиєва, адресований військовому міністру О. М. Куропаткіну, від 11 жовтня 1900 року, написаний
також у Ялті [Андреев 1997, 19]. 12 червня 1901 року А. Доржиєв, офіційні особи тибетського уряду
Лобсан Кхічок (секретар Далай-лами) і Ґ'єлцан Пунцок, а також Жиґже, Опаші та Цультим прибули
на російському пароплаві "Тамбов" до Одеси [Автобиография 1994, 89—90]. Про рівень зустрічі
тибетської делегації в Одесі ми маємо два свідчення: "нас зустрічали, розстеливши червону килимо-
ву доріжку за наказом царя і його міністрів"[Автобиография 1994, 57, 89] та "були зустрінуті місце-
вою владою хлібом і сіллю" [Берлин 1923, 143]. Згадано Україну у спогадах лгарамби також у зв'язку
з побудовою буддистського храму в Санкт-Петербурзі, коли він називає три міста: Київ, Казань та
Іркутськ, в яких відбулися протести проти дозволу Миколи ІІ побудувати буддистський храм у сто-
лиці Російської імперії [Автобиография 1994, 64, 99]. Багато років по тому, в березні 1936 року, А.
Доржиєв, що був тоді головою Тибето-Монгольської місії при буддистському храмі в Санкт-Петер-
бурзі, збирався поїхати на лікування до Криму, але невідомо, чи відбулася ця поїздка [Андреев 1998,
93—95].

Продовжує тему зв'язків України з А. Доржиєвим, а через нього і з буддизмом, М. Волошин
(1877 – 1923)4.  У жовтні 1902 року Максиміліан Волошин під час своїх мандрів Європою у Парижі
знайомиться зі лгарамбою А.Доржиєвим. Непересічна особистість бурята справила глибокий вплив
на поета. У листі до О. М. Петрової від 14 грудня 1902 року Волошин так згадував про своє спілку-
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вання з Аґваном Доржиєвим: "Він мені чимало сказав такого про нірвану, що сильно перевернуло
багато моїх думок. Від нього я, наприклад, дізнався, що у буддизмі будь-яка пропаганда ідеї вва-
жається злочином як насилля над особистістю. Яка моральна висота порівняно з християнством:
релігією пропаганди й насильства!" [Волошин 1991а, 158]. І далі у тому ж листі М. Волошин пише
таке: "Я вирішив залишити тепер Париж і восени поїду спершу на Байкал, де в мене будуть листи до
деяких буддистських монастирів…" [Волошин 1991а, 159]. На жаль, втілитися намірам митця не
судилося. Про серйозність же його задумів свідчать як рекомендаційні листи О.В. Гольштейн (1850
– 1937) – перекладача й критика, старожила Парижа до гамбо-лами буддистів Східного Сибіру Ірел-
туєва (у м. Селенґінськ) і Будди Рабдановича Рабданова (в Ачинську Степову Думу) [Волошин 1991а,
160], так і щоденникові нотатки від вівторка, 9 серпня 1905 року: "Їдемо подорожувати… Складемо
маршрут… Гусине озеро… Так… на Гусине озеро мені обов'язково потрібно… ? Чи вам відомо, що
мене знають і чекають на Гусиному озері? Коли я був у Петербурзі в С. Ольденбурґа (відомого схо-
дознавця М. Волошин відвідав у січні 1903 р. — З.Ю.), я зустрів у нього двох бурятів із Гусино-
Озерських дацанів, і вони впізнали мене й сказали, що вже чули про мене від Лами (мається на увазі
А. Доржиєв – З. Ю.)" [Волошин 1991, 255]. В "Автобіографії" М. Волошин залишить кілька надзви-
чайно показових рядків, появі яких він знову ж таки був зобов'язаний своєму знайомству з А. Дор-
жиєвим: "Мені довелося познайомитися з Гамбу-ламою Тибету, який приїздив до Парижа інкоґніто,
і доторкнутися, таким чином, до буддизму в його першоджерелах. Це було моєю першою релігійною
ступінню" [Воспоминания ..1990, 37].

Отже, М. Волошин не тільки виявляв свідомий інтерес до буддизму, але й спілкувався з будди-
стським ієрархом такого високого рівня. Чи навіть сам цей інтерес значною мірою з'явився завдяки
зустрічі зі лгарамбою…

Як ми могли побачити з вищенаведених свідоцтв, постать А. Доржиєва дотична до історії та
культури України. Він є першою відомою й визначною буддистською фігурою, відвідання якою ук-
раїнської землі історично зафіксоване. Так само чи не вперше ми маємо історично зафіксований
факт і перебування тибетців в Україні. Якщо ж виходити з буддистського віровчення, то через А.
Доржиєва український топокосм отримав можливість долучитися до дгарми Будди у традиції пере-
дачі вчення школою ґелук і до святості її (як і всього Тибету)  найвищого духовного авторитету –
Далай-лами.

Буддизм, Калмикія і Україна: середина ХVII – початок XX століття
Контакти між Україною і Калмикією

5
 були встановлені насамперед завдяки відкочовці на по-

чатку ХVІІ ст. ойратів (калмиків) зі степів Центральної Азії в межі Російської імперії. На той час
калмики були вже знайомі з буддизмом, хоча вплив шаманізму ще залишався досить відчутним. Кал-
мицьке ханство склалося у пониззі Волги, вздовж річок Сарпа, Манич, Кума до узбережжя Каспійсь-
кого моря. Взимку 1655 року між Московським царством і Калмицьким ханством була укладена
військова угода (шертна грамота), з якої фактично розпочався процес поступового включення хан-
ства до Росії. Починаючи з цього року, загони калмицької кінноти неодноразово братимуть участь у
бойових діях, захищаючи при цьому насамперед російські зовнішньополітичні інтереси.

З 1650-х років калмицька кіннота з'являється на території України. У ХVІІ ст. військові з'єднання
калмиків активно залучаються Москвою до боротьби з Кримським ханством і Річчю Посполитою
[Беликов 1965, 15—46; Кичиков 1966, 101—102]. Як стрілецькі полки й донські козаки, так і калми-
ки виступають союзниками на боці тих гетьманів і кошових атаманів, хто демонструє свою при-
хильність московському цареві. Б. Хмельницький, І. Брюховецький, І. Самойлович, І. Сірко зверта-
лися по допомогу до калмиків. Неодноразово калмицькі загони зупинялися в Запорізькій Січі, Ка-
неві. Їхня присутність у театрі бойових дій України зафіксована в історичних джерелах того часу
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[Акты, 96, 136, 140, 148—150, 169—173, 220—224, 273—274, 283 та ін.], з яких видно, що калмики
сприймалися як окремий етнос нехристиянського віровизнання.

На початку ХVІІІ ст. калмицькі військові з'єднання брали участь у Північній війні (1700 –
1721), зокрема на території України (напр., у битві під Полтавою). У "Подорожньому щоденнику"
(Itinerarium,1708 – 1709) словацький гуманіст Даніел Крман молодший (1663 – 1740), який входив
до складу делегації євангелічної церкви при дворі Карла ХІІ, залишив згадки про перебування кал-
миків на території України, у тому числі про їхні вірування [Крман 1999, 94, 121—122].

Військові загони калмиків-буддистів, які іноді сягали кількох десятків тисяч осіб, фактично
створили ситуацію першої (масової ?) зустрічі з буддизмом у ХVІІ – на початку ХVІІІ ст. на території
переважно християнської України. У військових походах, окрім воїнів-буддистів, могли брати участь
і буддистські духовні особи (напр.: ґелюнґи, ґецули, манджі) разом зі спорядженими хурульними
кибитками. А відтак – могли мати місце організовані буддистські релігійні відправи.

Разом із залученням калмиків на військову службу відбувалося й поступове розселення їх за
територіальними межами Калмицького ханства. Що стосується території сучасної України, то ком-
пактне поселення калмиків виникло близько 70—80 років ХVII ст. довкола міста Чугуєв. Точніша
дата ще невідома. Серед перших поселенців як царська адміністрація, так і духовенство всіляко
сприяли насамперед або вже хрещеним калмикам, або ж таким, які були готові перейти у правосла-
в'я. За переписом 1710 року в районі Чугуєва проживало 47 калмицьких родин, а у 1712 році — 50
родин, які нараховували разом 287 осіб (119 чоловіків і 168 жінок) [Багалей 1887, 530—531]. За
період 1715 — 1735 років, за даними Ф. Гумілєвського, до Чугуєва було переселено 165 родин кал-
миків, а на 1740 рік із калмиків-чоловіків було сформовано дві роти у складі 214 осіб, що несли
службу на Українській укріпленій лінії [Гумилевский 1857, 75]. Наприкінці 1740-х років у складі
чугуєвських калмиків відбулися істотні зміни. Ті з них, які так і не навернулися у православ'я, були
змушені повернутися назад до своїх улусів у Поволжі. Разом із тим кількість чугуєвських калмиків
продовжувала збільшуватися, але за рахунок хрещених осіб. "У 1788 році  кількість чугуєвських
калмиків значно зросла, і вже замість двох рот у цьому році за новим штатом було організовано 8
сотень, особовий склад яких нараховував 1014 осіб" [Гумилевский 1857, 75]. Окрім війн, що їх вела
Росія в Європі у XVIII ст., Чугуєвський полк калмиків із 500 осіб та військові з'єднання з Калмицько-
го ханства брали активну участь і у війні 1812 року. У більшості випадків усі калмицькі формування
так чи інакше проходили територією сучасної України.

На подальшій долі чугуєвських калмиків відбилася асиміляція, яку заохочувала адміністрація
Російської імперії, а відтак і денаціоналізація. Перехід із буддизму до християнства для калмиків був
пов'язаний, зокрема, з поступовою відмовою від нещодавно природної необхідності користуватися
рідною мовою, та означав втрату головних ознак етнічної самоідентифікації.

До початку ХХ ст. калмикам Чугуєва вдалося частково зберегти властивий їм антропологічний
тип, специфіку деяких місцевих топонімів, рід діяльності [Репин 1964, 31—40, 51]. За даними "Пер-
шого загального перепису населення Російської імперії від 1897 року" по Харківській губернії у ХІІ
графі "Розподіл за віросповідуваннями" "буддистом і ламаїтом" себе визнала тільки 1 особа чолові-
чої статі, що проживала у Зміївському повіті [Первая 1904, 100—101]; у ХІІІ графі "Розподіл за рідною
мовою" рідною "монголо-бурятську/калмицьку" мову назвали 6 осіб чоловічої статі та 1 особа жіно-
чої статі [Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. 1904, 104—105]. З цих
7 осіб шестеро вважали себе православними, а 1 — буддистом [Первая 1904, 106—107]. Цілком
імовірно, що дані перепису могли відображати реальний стан речей із похибкою, але аргументовані
докази на користь цього ще відсутні.

Окрім Чугуєва, хрещених калмиків поселяли також і в Києві. Існує припущення, що Нікодим
Лінкевич – монах Києво-Печерського Монастиря з 1715 року – був першим, хто вивчив калмицьку
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мову і почав її викладати в Російській імперії [Веселовский 1879—1880, 183].  Зрозуміло, що набуті
знання він використовував насамперед із місіонерською метою, але з калмицької мови Н. Лінкеви-
чем могли бути засвоєні й певні буддистські реалії, поняття, власні назви.

"Перший загальний перепис населення Російської імперії від 1897 року" ще містить цікаву для
нас інформацію про тих осіб, які визнали себе "буддистами й ламаїтами" і по інших губерніях Украї-
ни. Окрім Харківської, було переглянуто матеріали переписів Волинської, Київської, Подільської,
Полтавської, Таврійської, Чернігівської губерній та міста Одеси. Буддистами себе визнавали 3 особи
чоловічої статі у Житомирському повіті Житомирської губернії, 5 осіб чоловічої статі у Києві та 1
особа жіночої статі у Васильківському повіті Київської губернії і 2 особи чоловічої статі в Одесі.
Разом із даними Харківської губернії в Україні у 8 адміністративних одиницях на кінець ХХ ст.
буддистами офіційно себе назвали 12 осіб. Із них 11 осіб були чоловічої статі і тільки 1 – жіночої. З
цих 12 осіб вдалося встановити, що 2 особи вважали своєю рідною мовою башкирську (Київська
губернія), 4 – калмицьку (3 особи у Київській і 1 у Харківській губерніях), 2 – турецьку (міські
дільниці Одеси) і 1 – малоруську (особа жіночої статі віком від одного до дев'яти  років Київської
губернії)!

Цілком природно, що деякі дані з наведеної інформації можуть викликати здивування або ж
цілком доречні запитання. Якщо навіть сьогодні важко уявити собі буддиста, рідною мовою якого
була б турецька або ж башкирська, то годі казати про кінець ХІХ ст. в Україні. Так само є незрозум-
ілим поява феномену дівчинки - буддистки, рідною мовою якої названа українська, хоча будь-яка
інформація про її батьків - буддистів у нас відсутня. Досить важко уявити і те, щоби людина у такому
віці могла свідомо здійснювати релігійну самоідентифікацію. Отож, якщо припустити наявність в
даних перепису помилок (описок), то не виключено, що замість турків або ж башкирів могли на-
справді бути записані представники тих народів, які вже сповідували буддизм на кінець ХІХ ст.

Разом із тим дані "Перепису" засвідчують факт поширення буддизму  разом з іншими релігій-
ними традиціями серед населення України наприкінці ХІХ ст., хоча і як надзвичайно маргінального
явища.

В історії України калмики були тим етносом, який у другій половині ХVІІ ст. привніс на ук-
раїнські землі з собою буддизм (буддистську культуру) у тибетській традиції, переважно школи ґелук.
Невідомо, щоби буддизм набув будь-якого поширення в Україні у ХVІІ – ХVІІІ ст. поза калмиками.
Більш того, калмицький анклав сам поступово асимілювався й навертався у християнство. Наприкінці
ХІХ ст. буддизм фактично стає вже вірою лічених одиниць і серед українських калмиків. Але малой-
мовірно, щоби шар буддистської культури, привнесений калмиками, у жоден спосіб не відбився в
українській культурі.

Буддизм, Монголія і Україна: ХVІІІ століття
До свідоцтв, які б могли проілюструвати наявність контактів між Україною, Монголією і буд-

дизмом
6
  у ХVII – на початку ХХ ст., потрапив один, але досить цікавий і деякою мірою навіть

унікальний факт. Перейдемо до його розгляду.
Раніше вже було зазначено, що активність християнської місіонерської діяльності у Бурятії на

початку ХVІІІ ст. пов'язана з непересічною особистістю митрополита Сибірського і Тобольського
Філофея Лещинського, який розумів, що значного успіху пастирська діяльність серед бурятів, а зго-
дом і серед сусідніх монголів, може досягти за умов опанування їхньої мови і головних світоглядних
засад. Тому він і сприяв відкриттю першої школи з вивчення монгольської мови та виявляв інтерес
до буддизму. Користуючись такими міркуваннями, Ф.Лещинський у 1707 році відправляє місію у
складі "проповідника Іларіона Лежайського (випускника Києво-Могилянської Академії — З.Ю.), іро-
диякона Пилипа Хавова, одного боярського сина і шкільних учнів — Павла Андрєєва і Семена Ніко-
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лаєва" [Веселовский 1879—1880, 180] з грамотою і дарунками до Зовнішньої Монголії (Халхі) в
Урґу  – місто-резиденцію Джебцзун-дамби-хутухти або ж голови монгольських буддистів. Відомо,
що цей титул "уперше було надано у 1650 році Далай-ламою V сину правителя Тушетуханівського
аймака. Водночас з отриманням титулу Джебцзун-дамбу-хутухту було проголошено переродженцем
(хубілґаном) Таранатхі (1575 – 1634), проповідника буддизму у Тибеті" [Жуковская 1992, 110—111].
Цим першим головою монгольських буддистів став Ундур-ґеґен (1635 – 1724), він же Дзанабадзар –
талановитий скульптор і художник [Чимитдоржиев 1991, 201].

За свідченням священника Сулоцького делегація була прийнята Хутухтою з пошаною і між
прихильниками різних учень відбулася філософська дискусія [Сулоцкий свящ. 1854, 19—21], яка
продемонструвала ґрунтовну та рівну підготовку обох сторін. У свою чергу Джебцзун-дамба-хутухта
передав Ф.Лещинському грамоту, у якій називав його "Великим Ламою і над Ламами Ламою" [Аско-
ченский 1856, 218], і дарунки [Сулоцкий свящ. 1854, 20]. Місія повернулася до Тобольська, зали-
шивши П.Андрєєва і С.Ніколаєва в Урзі для вивчення монгольської мови і основ буддизму. Проте
незабаром повернулися назад і вони, "помітивши до себе неувагу, зустрівши навіть різні перешкоди
у своїх заняттях" [Сулоцкий свящ. 1854, 20]. Один з авторів існуючих життєписів Ф.Лещинського
такими словами закінчив сюжет про результати діяльності місії: "Тим ця місія й закінчилась: певно,
ще тоді не надійшов час прозріти духовно прихильникам Будди" [Сулоцкий свящ. 1854, 20]. Відомо,
що у 1719 році митрополит Ф.Лещинський направляв до Урґи з місіонерською метою ще одну групу
з кількох вихованців Києво-Могилянської Академії [Чимитдоржиев 1987, 170].

Отже, унікальність наведеного факту для відтворення історії зв'язків України з буддизмом по-
лягає у фіксації першого (на сьогодні) безпосереднього контакту українців як із буддизмом взагалі,
так і з одним із його ієрархів зокрема, на прикладі голови буддистів Монголії та листування з ним.

ВИСНОВКИ
Наведені факти та аналіз їх засвідчили існування контактів між Україною (українською куль-

турою) та буддизмом у його бурятському, калмицькому і монгольському варіантах, починаючи що-
найменше з другої половини ХVІІ ст. Ці контакти відбувалися передусім завдяки: 1) місіонерській
діяльності випускників Києво-Могилянської Академії на буддистській території Бурятії й Монголії
(напр.: Ф.Лещинський), 2) перебуванню в Україні самих буддистів (напр.: калмики, А.Доржиєв), 3)
появі свідомого зацікавлення буддизмом (напр.: М.Волошин), і в тій чи іншій формі були зафіксовані
у тезаурусі української культури. Факти, які б засвідчили беззаперечну наявність буддистів серед
українців у ХVІІ — початку ХХ ст. або ж існування буддистських культових споруд чи активного
буддистського релігійного життя, ще не виявлені. Проте твердження, за яким буддизм беззаперечно
належить до неорелігій в Україні, враховуючи викладений матеріал, може зазнати корекції.

Подальше ж дослідження вже наведених свідоцтв і пошук нових зможуть додати не тільки
кількісні уявлення, але й виявити "буддистський слід" і його особливість у самій українській куль-
турі7. Наприклад, іншого пояснення набуває, враховуючи присутність калмиків на Лівобережній Ук-
раїні, походження іконографічного зображення "козака Мамая" [Білецький 1960] та легенда про пу-
стельника й походження чаю, що була записана в Олександрівському повіті Катеринославської гу-
бернії наприкінці ХІХ — початку ХХ ст. Г. Булашевим [Булашев 1993, 319—320]. Тобто є всі підста-
ви для спроби подивитися на українську культуру зазначеного періоду під кутом зору наявності в ній
(нехай і малочисельних) як інкорпорованих буддистських елементів, так і фактів зустрічей (кон-
тактів) із буддистським світом. Здійснення подальшого дослідження потребуватиме уважного анал-
ізу відповідних писемних джерел із залученням архівних матеріалів ХVІІ — початку ХХ ст., архео-
логічних, мистецьких, етнографічних пам'яток, топонімів і гідронімів.
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1 Історія контактів України з буддизмом  –  мало досліджена, але перспективна тема для наукових
пошуків. Її актуальність значною мірою зросла зі здобуттям Україною незалежності. Бо з одного
боку виникла нагальна потреба в осмисленні власної культури у світовій культурній спадщині (у
тому числі й країн буддистського реґіону), а з іншого, починаючи з 1991 року, в Україні з’являються
офіційно зареєстровані буддистські громади. Відтак існують поважні підстави для появи в Україні
академічного інтересу зі всебічного вивчення духовної спадщини буддизму  –  першої зі світових
релігій (релігійно-філософських учень). До цілей даної статті якраз і належить прагнення привернути
увагу українських науковців до вивчення існуючих контактів української культури з буддистським
світом (буддистською духовністю), які становитимуть чільну складову в майбутньому вітчизняному
буддизмознавстві.

2 Бурятський (Сибірський) період життя гетьмана Д. Многогрішного багато років досліджує в
Улан-Уде краєзнавець, канд. техн. наук Е. Дьомін. Див. укладену ним бібліографію про Д.
Многогрішного: [Демин 1993, 54 – 56]. Знайомством з публікаціями Е. Дьоміна я завдячую Р. Д.
Цирендоржиєву, який докладав багато зусиль, поширюючи знання в Україні про перебування
опального українського гетьмана на землі Бурятії.

3 Інтерес і шанобливе ставлення до постаті Аґвана Доржиєва завжди існували в Бурятії. Але,
якщо в радянські часи доводилося рахуватися з позицією офіційної влади, яка не вітала і прагнула
всіляко замовчувати його діяльність, то у 1990 – ті роки відбулося пікове зростання популярності
непересічного лгарамби. Щиро дякую І. Отрощенко за надану можливість ознайомитися з кількома
останніми російськими виданнями, присвяченими життю й діяльності А. Доржиєва.

4Окремий розгляд як зацікавлення М. Волошина буддизмом, так і його ставлення до української
культури (України взагалі) фактично ще залишаються поза увагою дослідників. Хоча обидва ці аспекти
життя й творчості поета заслуговують на окрему увагу. Якщо перший з них частково буде розглянуто
в тексті статті, то про другий можна зробити висновок із такої цитати М. Волошина: «Народився я в
Києві й корінням роду пов’язаний з Україною. Моє родове ім’я Кірієнко-Волошин, і походить воно із
Запоріжжя» [Волошин 1991, 36]. Мабуть-таки вірно, що «слова С. К. Маковського: «Волошин-поет
оцінений недостатньо, і Волошин-людина недостатньо пізнаний» – до цього часу залишаються в
силі. М. А. Волошин  – все ще загадка і, як знати, –  чи вдасться-таки нам розв’язати її до кінця…»
[Купченко 1997, 6].

5 Українські дослідники-сходознавці різним аспектам зв’язків калмиків і України (калмицької
й української культур) у зазначений період присвятили ряд публікацій або ж виступів на конференціях:
[Огнева 1997, 4 – 13; Огнева 1998, 277 – 284; Дашкевич 1998 ]. Висловлюю щиру подяку панові
Яремі Полотнюку, який під час роботи Міжнародного V круглого столу «Історія релігій в Україні»
(Львів, 3?5 травня 1995 року) звернув мою увагу на перебування калмиків в Україні у ХVІІ cт.

6 Факти існування контакту української культури з монгольським буддизмом, як і з бурятським
та калмицьким потребують більш розгорнутого гуманітарного аналізу. І слава Богу, що вже існують
підстави для подальшого поглиблення цього напрямку.

7 Говорячи про «буддистський слід» або навіть буддистську складову в українській культурі,
слід враховувати існуючий інтерес до буддизму серед українських інтелектуалів (творчої інтелігенції)
другої половини ХІХ  початку ХХ ст., як-от: Г. Коваленка, В. Лесевича, Л. Українки, І. Франка та ін.
Необхідно також поглиблювати хронологічні межі дослідження контактів українського культурного
простору з буддистським світом (буддистською духовною спадщиною) раніше за ХVII ст. Певні
підстави для цього дають давньоруські тексти. На окрему увагу заслуговує і вивчення появи та
існування буддистських громад у сучасній Україні.
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