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ПЕРЕДМОВА 
 

Курс «Історіѐ літератури Сходу» маю сприѐти поглиблення 

літературної освіти студентів університету. 

Основна мета предмета – залучити студентів до скарбниці 

світової літератури різних країн і народів Сходу, розширити і поглибити 

їхню уѐвленнѐ про світовий літературний процес, історія його розвитку, 

про національну своюрідність та загальнолядську цінність уведених до 

курсу літературних творів. 

З урахуваннѐм нових підходів до викладаннѐ курсу 

передбачаютьсѐ розв’ѐзаннѐ таких головних завдань: 

- підвищити інтерес студентів до кращих зразків світової класики і 

розширити їхній читацький досвід;  

- поглибити знаннѐ про особливості літературного процесу 

східного регіону, та творчості його найѐскравіших представників; 

- поглиблявати навички і вміннѐ аналізу художнього твору; 

- удосконалявати навички розуміннѐ специфіки художньої 

літератури ѐк мистецтва слова, сприймати літературний твір ѐк 

естетичне ѐвище у нерозривній юдності форми і змісту. 

Курс побудований на історико-літературній основі, викладаннѐ 

його здійсняютьсѐ в органічному поюднанні оглѐдових і монографічних 

тем. 
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ВСТУП 

 
Азіѐ – привабливий і загадковий длѐ ювропейців світ. Це – 

величезний регіон, що лежить на сході ювразійського материка. У 

ювропейській свідомості він часто постаю свого роду чарівноя 

скринькоя, ѐка вміщую дива, страхи, дорогоцінні камені і драконів. Все 

це, безумовно, тут ю. А одна з найцінніших коштовностей Азії – це її 

літературна історіѐ, що поюдную у собі і різносторонність культурних 

традицій різних країн, і розмаїттѐ форм красного письменства, і 

багатошарові філософські осмисленнѐ вічних питань устроя світу. 

Посібник «Історіѐ літератури Сходу» – лише легкий дотик до 

глибин часу та здобутків лядської цивілізації, спроба охопити 

неосѐжності мистецького простору азійського континенту, 

познайомитисѐ із його найбільш значущими персоналіѐми і 

літературними пам'ѐтками.  

Близький Схід – територіѐ, ѐка розташована на межі 

ювропейського, азіатського й африканського материків. Ця назву дали 

ювропейці найближчому длѐ них східному регіону. З найдавніших часів 

цѐ землѐ була прославлена визначними здобутками мистецького, 

зокрема літературного лядського геніѐ. 

Середньоя Азіюя у науковій літературі прийнѐто називати велику 

територія, обмежену з заходу Каспійським морем, із півднѐ горами 

Копет-Дагу і гірськоя системоя Гіндукуш, зі сходу гірськими масивами 

Паміру і Тѐнь-Шаня, що на півночі поступово переходить у степові 

простори Західного Сибіру. Долі народів, ѐкі жили на цій території у 

минулому, настільки тісно переплетені, що це дозволѐю нам 

розглѐдати давня Середня Азія ѐк щось ціле, хоча, зрозуміло, кожну 

країну населѐю народ, ѐкий маю своя історія і свої, тільки йому одному 

притаманні, традиції та мистецькі особливості. 

Література найдавніших часів народів Сходу перебувала у прѐмій 

залежності від формуваннѐ етносу та мови того регіону, де вона 

розвиваласѐ, активної взаюмодії та взаюмовпливу культурних центрів 
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між собоя, політичних, економічних передумов процвітаннѐ 

словесності у регіоні. 

Хоча література Середньої Азії, головні її художні тенденції та 

образи почали формуватисѐ ще у найдавніші часи, длѐ вивченнѐ цього 

тривалого процесу сучасний дослідник маю надто мало точної 

інформації. 

Більш зрозумілоя картина розвитку мистецтва може бути 

намічена лише з часу формуваннѐ на території Середньої Азії 

класового суспільства. Цей процес розпочавсѐ тут у другій чверті 

I тисѐчоліттѐ до н.е., розвинене ж рабовласницьке суспільство існувало 

з IV-III ст. до н.е.  

Найдавніші примітивні рабовласницькі держави ще з 

надзвичайно сильним общинно-родовим укладом утворилисѐ 

спочатку у межах одніюї зрошувальної системи. Прикладом такої 

держави напевно слід вважати Хорезм, розташований у нижній течії 

р. Амудар'ї та Бактрія, у її середній течії. До середини I тисѐчоліттѐ 

до н.е. тут сформувалисѐ народи Середньої Азії. Цей уклад зберігавсѐ у 

загальних рисах протѐгом всіюї рабовласницької епохи.  

Длѐ Середньої Азії у рабовласницьку і феодальну епохи було 

характерним поюднаннѐ осілих землеробських племен і народностей, 

ѐкі населѐли оазиси з розвиненоя зрошувальноя системоя, і племен 

кочівників, що жили у степу і передгір'ѐх. Землеробські оазиси в 

основному зосереджувалисѐ у родячих долинах великих і малих річок 

на півдні Середньої Азії. Тут мешкали осілі народності: бактрійці 

(приамударські райони сучасного Таджикистану і територіѐ північного 

Афганістану), согдійці (центральна частина регіону та басейн 

р. Зеравшану) і хорезмійці (гирло Амудар'ї). Близькі родом до них 

кочівники, ѐкі складали общини сакських і массагетских племен, 

займали загалом північні райони країни, але іноді заходили далеко на 

південь. 

У VI ст. до н.е. значноя частиноя Середньої Азії заволоділа 

держава Ахеменідів. Два століттѐ потому Олександр Македонський, 

поваливши владу персів, завоявав на деѐкий час стратегічно й 
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економічно важливі частини цього регіону. У кінці IV ст. до н.е. більша 

частина цих територій увійшла до складу великої держави Селевкідів, 

до рук ѐких перейшла частина держави Олександра Македонського в 

Азії. Але ѐкщо у південних і східних областѐх Середньої Азії, а також у 

північно-західній Індії до середини II ст. до н.е. проіснували державні 

утвореннѐ, де правлѐча верхівка була в основному греко-

македонськоя, то у південно-західних районах Середньої Азії вже у 

середині III ст. до н.е. своя державу утворила Парф'ѐнскаѐ племінна 

знать. 

Період з III по I ст. до н.е. був часом розквіту рабовласницького 

ладу у Середній Азії, де вже у середині II ст. до н.е. місцевими 

племенами було повалено владу греко-македонських правителів 

Бактрії, Ґандхарі (названа на честь давньоіндійського племені 

Ґандхара).  

Маюмо підстави твердити про своюрідність середньоазіатської 

культури та її вирішальне значеннѐ у процесі формуваннѐ світоглѐдної 

парадигми мешканців Стародавнього Сходу. Так, ймовірно, у Середній 

Азії на основі прадавніх культів природи виник зороастризм – релігійна 

система, оформленнѐ ѐкої пізніше приписали легендарному пророку 

Заратуштрі.  

Вважаять, що зороастрійська релігійна книга «Авеста», ѐка була 

створена давньоіранськоя мовоя і передаваласѐ усно із поколіннѐ у 

поколіннѐ, у своїй первісній формі була створена на території 

Середньої Азії. На її тексти великий вплив мали епос і міфологіѐ цього 

регіону. Тут же були створені легенди про богатирів – зокрема 

Рустама, бактрийского Ісфандіара і яного Сіѐвуша, образ ѐкого 

символізую померлих і зміну пір року у природі. Стародавні 

середньоазіатські оповіді пізніше були використані в епопеї Фірдоусі 

«Шахнаме». 

За прийомами будівництва пам'ѐток стародавнього Хорезму у 

Середній Азії VII-IV ст. до н.е., серед ѐких найбільш типовими 

поселеннѐми цього часу були так звані «городища з житловими 

стінами» (вони ймовірно слугували місцем проживаннѐ великого роду 
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або племені, що нараховував кілька тисѐч чоловік), багатьма 

дослідниками робитьсѐ висновок про домінуваннѐ рис 

первіснообщинного ладу у житті населеннѐ.  

Побудова поселень, ѐкі поділѐлисѐ вулицѐми від воріт до воріт і 

перетиналисѐ у центрі міста під прѐмим кутом, та, зважаячи на 

кількість бійниць, що поѐсняю механізм оборони житлового масиву 

тих часів, ѐка повинна була здійсняватисѐ всіюя масоя боюздатних 

жителів, а не спеціальним військом, говорить про збереженнѐ тут 

пережитків первіснообщинного ладу.  

Про мистецтво та культуру народів Середньої Азії 

рабовласницької епохи до останнього часу майже нічого не було 

відомо. Та й на сьогодні ще немаю можливості досить повно поѐснити 

специфічні особливості всіх знайдених пам'ѐток, їхній ідейно-художній 

зміст, і простежити етапи тисѐчолітнього розвитку мистецтва давніх 

народів Середньої Азії. Втім ми можемо стверджувати, що воно було 

клячовим в історії художньої культури Стародавнього світу.  

Трохи осторонь від регіону ювропейських завоявань і прѐмих 

мистецьких впливів лежить Стародавні Індіѐ, апоніѐ і Китай. Втім їхня 

роль у процесі формуваннѐ азійської культури важко переоцінити.  

З чого починаютьсѐ історіѐ літератури в Індії? Звичайно з вед і 

епосу: «Рамаѐни» і «Махабхарати».  

Першими творами давньої китайської літератури вважаятьсѐ «Шу 

Цзін», «Ши Цзін» та «І Цзін». 

Зрозуміло, що всі ці твори – результат багаторічних, спочатку 

усних переказів та інтерпретацій, а потім письмового зведеннѐ. 

Первинний їхній матеріал зародивсѐ на зорі історії цих регіонів 

Стародавнього світу.  

Розвиток далекосхідного (китайського) регіону відбувавсѐ за 

зразком переважної більшості держав Стародавнього світу і 

розпочавсѐ ще у XII ст. до н.е.  

У XII ст. до н.е. на території, заселеній китайськими племенами, 

виникло царство Чжоу – спочатку ѐк великий племінний сояз, а далі ѐк 

об'юднаннѐ напівпатріархальних-напіврабовласницьких царств. 
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У той час, коли у Ювропі розпочинаютьсѐ «гомерівський період» 

(XI ст. до н.е.), азійське мистецтво збагачуютьсѐ письмовими 

літературними пам’ѐтками. 

У VI ст. до н.е. на території Північної Індії утворяютьсѐ велике 

царство Маґадха, згадуване у поемах «Рамаѐна» і «Махабхарата». 

На території Ірану у VI ст. до н.е. виникаю могутнѐ держава – 

Імперіѐ Ахеменідів, що підкорѐю потім усі передньоазіатські і навіть 

північноафриканські області Стародавнього світу. Тоді ж з'ѐвлѐютьсѐ й 

Іудеѐ, утворена ювреѐми, ѐкі повернулисѐ із «вавилонського полону», 

що також перебувала деѐкий час під владоя персів, але була цілком 

автономна у релігійному плані. 

Післѐ розпаду Ханьської імперії у далекосхідному регіоні, у Китаї 

затверджуютьсѐ феодалізм. У IV ст. з’ѐвилисѐ передумови переходу до 

феодалізму і на території Індії – в імперії Гуптів, з поѐвоя ѐкої 

розпочинаютьсѐ нова епоха історії у цій частині світу. 

З III ст., ґрунтуячись на принципах феодалізму, зміцняю свої 

кордони перська держава Сасанідів. У IV-V ст. розпадаютьсѐ Римська 

імперіѐ і з V ст. увесь західний світ стаю феодальним. 

В історії стародавньої китайської літератури розрізнѐять три 

великі епохи: раннѐ – час складаннѐ перших творів, що увійшли в 

історія під своїми пізнішими назвами: «Шу Цзін» («Книга Історії»), «Ши 

Цзін» («Книга Пісень») і «І Цзін» («Книга змін»); середнѐ – час 

створеннѐ «класичних» пам'ѐток: «Луньяй», «Мен-цзи», «Даодецзін», 

«Ле-цзи», «Чжуан-цзи», «Чуньця», «Сунь-цзи», «У-цзи», «Гуань-цзи», 

«Хань Фей-цзи», «Чуци»; пізнѐ – період розквіту ханьської літератури, 

різноманітної і багатоликої. 

Раннѐ епоха – період правліннѐ династії Чжоу до його розпаду на 

окремі держави (XII-VIII ст. до н.е.); середнѐ – період існуваннѐ цих 

окремих держав, найбільший розквіт їхнього суспільного життѐ і 

культури (VIII-III ст. до н.е.); пізнѐ – період великої, що об'юднала увесь 

регіон, Ханьської імперії (III ст. до н.е. – III ст. н.е.). 

В історії давньоюврейської літератури також можна виділити три 

великі епохи: перша – у період від завояваннѐ Палестини і поѐви на її 
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території перших міжплемінних об'юднань до «вавилонського полону» 

(XII-VI ст. до н.е.), друга – з часу відновленнѐ іудейської держави до 

завояваннѐ Палестини Олександром Македонським (VI-III ст. до н.е.); 

третѐ – з моменту завояваннѐ Іудеї елліністичним світом до загибелі 

царѐ держави (III ст. до н.е. – I ст. н.е.). 

До першої епохи відносѐть книги Суддів, Ісуса Навина, деѐких 

пророків, у тому числі першого Ісаї, а також книгу Буттѐ. До другої – 

книги Самуїла, Царів, деѐких пророків, у тому числі Юремії та Юзекіїлі, 

книги Рут, Ядіф, Есфірі, Товита і Данила. З третьоя епохоя пов’ѐзане 

створеннѐ юврейської елліністичної літератури та старозавітних 

апокрифів. При цьому слід зазначити, що переважна частина 

юврейської елліністичної літератури створена не юврейськоя чи 

арамейськоя мовами, а грецькоя, і належить цѐ література не лише 

давньому юврейському народу, а усьому елліністичному світу. 

Ще більш виразно простежуятьсѐ особливості розвитку 

стародавньої літератури в Індії. У процесі канонізації текстів вед, а 

також «Махабхарати» і «Рамаѐни», що увібрали у себе фольклорний і 

релігійний матеріал давнини, відбуваютьсѐ непомітний перехід від 

архаїки до класики, а буддійська література кінцѐ I тис. до н.е. – 

початку I тис. н.е. у процесі поширеннѐ за межами Індії, з'ѐвиласѐ свого 

роду аналогом літератури елліністичної та римської епох. 

Особливу сторінку у літературі Сходу відкрив Конфуцій. Він – 

особа історична (551-479 р. до н.е.). Філософ деѐкий час займав 

службовий пост. У віці 56 років він розпочинаю свої відомі на увесь світ 

«роки мандрів», що тривали майже 14 років. Протѐгом цього періоду 

відвідав десѐть царств. На 69-му році життѐ, повернувсѐ на 

батьківщину. Помер у віці 74 років. «Лунь Яй» – одна із головних книг 

конфуціанства ю результатом роботи учнів Конфуціѐ, ѐкі зібрали й 

оформили роздуми і повчаннѐ свого наставника. 

У спробах охарактеризувати давньоіндійську літературу дослідник 

зустрічаютьсѐ з такими її рисами ѐк ізольованість та самобутність. Вона 

– те широке і складне ѐвище, що продовжувало успішно розвиватисѐ 

поза рамками звичного нам Стародавнього світу. Розквіт 
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давньоіндійської драми, ліричної поезії, прози, активна взаюмодіѐ 

архаїки з літературноя традиціюя новими індійськими мовами, 

припадаю на I тис. н.е. і характеризую її ѐк відособлений літературний 

процес. 

Давньоіндійська література виникла у результаті синтезу 

мистецької спадщини різних племен і народів: арійських, дравідських, 

мунда, населеннѐ долини Інду III тис. до н.е.  

Більшість літературних пам'ѐток стародавньої та середньовічної 

Індії дійшло до нас на санскриті – літературній мові. Втім порѐд зі 

санскритом, що мав декілька різновидів, у літературному побуті досить 

широко були представлені інші мови та діалекти. Так, ми маюмо 

найдавнішу пам'ѐтку індійської літератури «Ріґведа», що була 

написана на межі II-I тис. до н.е., а також деѐкі інші релігійно-

філософські тексти, написані північноіндійськоя, так званоя ведичноя 

мовоя, близькоя до санскриту, але зі значними відмінностѐми. 

Втім, паралельно з літературоя індоювропейськими мовами, вже 

на початку I тис. н.е. на півдні Індії існувала розвинена дравідська 

(тамільська) література. Тому питаннѐ давньоіндійської літератури 

вимагаю врахуваннѐ тіюї обставини, що ми маюмо справу з творами, 

записаними декількома мовами. 

З середини I тис. до н.е. порѐд зі санскритом починаять 

використовуватисѐ у літературі середньоіндійські мови, а з другої 

половини I тис. н.е. одночасно із ними використовуятьсѐ так звані 

пізньосередньоіндійські мови, або апабхранша, предки новоіндійських 

мов. 

Строкатість мов, діалектів та етнічного складу населеннѐ 

Стародавньої Індії не применшую значеннѐ терміну «давньоіндійська 

література», а поѐсняю його функціональне використаннѐ зручністя 

длѐ оглѐду суперечливого конгломерату літературних ѐвищ, що 

відбувалисѐ на території регіону. 

Насамперед давньоіндійська література загалом пов'ѐзана 

юдністя літературної традиції, загальноя естетичноя системоя, а її 

розвиток відрізнѐютьсѐ очевидноя послідовністя і наступністя. Саме 
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цѐ історична юдність дозволѐю сучасному індусу, а також пакистанцеві 

або бангладешця вважати давньоіндійську літературу 

наднаціональноя спадщиноя, бачити у ній літературу предків при 

всьому розмаїтті її етнічних відтінків. 

Тільки завдѐки цій юдності давньоіндійська література змогла 

відродитисѐ у численних новоіндійських літературах, що дозволѐю 

говорити про її винѐткову значущість та прирівнѐти до античної 

літератури Ювропи, стародавньої китайської літератури тощо. 

Внутрішній юдності давньоіндійської літератури не суперечить і 

використаннѐ у ній різних мов. Воно було пов'ѐзане не стільки з 

етнічними, скільки з релігійними, соціальними чи естетичними 

факторами, вело чи не до паралельного існуваннѐ кількох літератур, а 

мало чисто функціональне значеннѐ в межах одніюї літератури. Так, 

ведична мова виступаю у давньоіндійській літературі ѐк особливий 

діалект найдавніших ритуальних гімнів. 

У світовому літературному процесі давньоіндійська література 

відіграла помітну роль, і її значеннѐ до цих пір не вичерпано. Перш за 

все, це одна з великих літератур, що дала чудові зразки творів 

різноманітних жанрів: епосу і лірики, драматургії та оповідної прози. 

Багато з цих творів вже у давнину були широко відомі і мали значний 

вплив на літератури сусідніх з Індіюя країн – від Центральної Азії до 

Далекого Сходу та Індонезії, а починаячи з XII-XIII ст. знайомство з 

ними збагатило і розширило літературну традиція Ювропи. 

Давньоіндійська література – одна з найдавніших літератур світу. 

Тільки югипетська та шумеро-аккадська літератури належать до більш 

ранньої історичної епохи. Крім того, література Стародавньої Індії 

залишаютьсѐ, ѐкщо не брати до уваги порівнѐно нечисленні і розрізнені 

пам'ѐтки хетської писемності, найбільш ранньоя із літератур 

індоювропейськими мовами. 

Сам термін «індоювропейські мови» з'ѐвивсѐ післѐ знайомства з 

давньоіндійської літературоя в Ювропі. На межі XVIII-XIX ст. 

британський філолог У. Джонс, а потім і німецький лінгвіст Ф. Бопп 

виѐвили спорідненість санскриту з мертвими і живими ювропейськими 
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мовами (грецькоя, латинськоя, німецькими, слов'ѐнськими та ін.). Це 

спостереженнѐ не тільки поклало початок сучасному порівнѐльному 

мовознавству, а й відкрило нову епоху у вивченні історичних зв'ѐзків 

народів. Гіпотеза про спільне походженнѐ індоювропейських мов, 

безсумнівно, допомагаю поѐснити подібність ідеології та культури, ѐкі 

відображені у давніх літературних пам'ѐтках, ѐкі були створені 

народами, що говорѐть цими мовами. Тому рѐд творів індійської 

літератури, зокрема тексти Веди, становлѐть особливу цінність длѐ 

подальшого визначеннѐ. 

У давньоіндійській літературі не існувало і принципової 

відмінності між поезіюя і прозоя. Будь-ѐка тема – релігійна, наукова, 

казкова, епічна, історична – могла бути втілена ѐк у віршовій, так і 

прозовій формі, що спричинило поѐву такого своюрідного жанру, ѐк 

давньоіндійський роман, на ѐкий були послідовно перенесені 

принципи орнаментованої поезії, твори з філософії, медицини, 

граматики, астрономії, архітектури, написані віршами, а також широке 

використаннѐ гібридних літературних форм – поюднаннѐ віршів і прози, 

що поширилисѐ ще у найдавніші часи. 

Специфіка літературного процесу з урахуваннѐм регіональних і 

мовних особливостей завдаю певних труднощів при відборі тих 

літературних пам'ѐток, ѐкі могли б по праву зайнѐти місце в історії 

літератури Сходу і виклячно повно представити її величність у цілому. 

Втім винесені на обов’ѐзкове вивченнѐ життювий та творчий шлѐх 

митців Сходу та зразки художніх творів незаперечно визнані у світі. 

Останні дозволѐять аналізуятьсѐ через призму міфологічного, 

релігійного чи культурологічного аспектів та представлѐять літературу 

Сходу і визначаять її специфіку в цілому.  
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ПЕРСЬКА ЛІТЕРАТУРА ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ 

ДО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 
 

 

План 
 

1. Історичні умови виникненнѐ літератури на території Середньої 

Азії. Усна поетична творчість ѐк найдавніша частина словесно-

художньої культури народу. 

2. Авеста – свѐщенна книга зороастризму. Утвердженнѐ 

загальнолядських моральних ідеалів. 

3. Рудакі – основоположник перської класичної поезії; його 

гуманістичні і вільнолябиві ідеї. 

4. Життювий шлѐх Фірдоусі та характеристика його епопеї 

«Шахнаме». 

5. Постать Омара Хайѐма і його творчість. 

6. Основні віхи життѐ Сааді. 

7. Творчий шлѐх Джамі, видатного письменника XV ст. 
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2. Вепринѐк Д.М. Абулькасим Фірдоусі (вивченнѐ в школі) / 

Д.М. Вепринѐк // Світова література 5-8 класи. – К., 1993. – С. 117-125. 

3. Историѐ всемирной литературы: В 9 т. – Т.2. – М., 1984. 

4. Література Середньовіччѐ *Текст+: Посібник длѐ вчителѐ / 

З.В. Кириляк. – Х.: Ранок, 2003. – 176 с. 

5. Классическаѐ восточнаѐ поэзиѐ *Текст+ антологиѐ / составление, 

*предисл., введение, глоссарий, коммент.+ Х.Г. Короглы. – М., 1991. – 

798 с. 
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6. Короглы Х. Пути высокой поэзии: (Рудаки, Фирдоуси, Авиценна) 

// Классическаѐ восточнаѐ поэзиѐ. – М., 1991. – С. 710-719. 

7. Рипка ан. Историѐ новоперсидской литературы (от 

возникновениѐ до начала XX века): Рудаки, Фирдоуси, Омар Хайѐм, 

Саади, Хафиз, Джами // Классическаѐ восточнаѐ поэзиѐ. – М., 1991. – 

С. 710-719. 

8. Шариф А. Литература народов СССР. – М., 1986. – 179 с. 

 

 

Книжна писемність на території азійського континенту виникла 

дуже давно, ще за декілька століть до н.е. 

Центри, де вона з’ѐвиласѐ і побутувала, – Середнѐ Азіѐ і 

Закавказзѐ. Найдавніші пам’ѐтки до нас не дійшли. Вони були знищені 

христиѐнськоя державоя у Грузії й Вірменії, ѐка бороласѐ з 

ѐзичництвом та ісламом, що знищив усіх вчених і все ними створене. 

Перші літературні пам’ѐтки мали релігійний характер (Вірменіѐ і 

Грузіѐ – пов’ѐзані з христиѐнськоя релігіюя), у Середній Азії – із 

зороастризмом (давнѐ релігіѐ Ірану, названа на честь легендарного 

засновника Зороастра). 

У X ст. виникаю писемна література у народів Середньої Азії. 

Найдавніша писемна пам’ѐтка Авеста.  

Це – свѐщенна книга зороастризму та його представників, 

послідовників Заратуштри, котрий виступав ѐк великий реформатор 

маздаїзму, найдавнішої політеїстичної релігії іранців, і підніс культ 

Агура-Мазди ѐк втіленнѐ чистого добра.  

Книга містить стародавні гімни, молитви, вислови, легенди. 

Зберегласѐ лише чверть свѐщенного тексту, що вражаю високоя 

культуроя мисленнѐ його творців, сприймаютьсѐ водночас і ѐк 

пам'ѐтка художньої літератури міфологічного характеру: тут чимало 

поетичних фігур, траплѐятьсѐ спроби початкового римуваннѐ, 

багатство інструментуваннѐ (асоціації, алітерації) тощо. 
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Авеста тісно пов’ѐзана з релігіюя зороастрійців. У XVIII ст. вона 

була вперше у ювропейському науковому просторі описана 

французьким ученим А. Анкетиль-Дяперроном. Час написаннѐ Авести 

не встановлено. Тексти написано золотом на шкурі вола, а сама вона 

складаютьсѐ із 21 книги, у ѐких містилисѐ релігійно-культові і 

міфологічні уѐвленнѐ давніх іранців. Радѐнський сходознавець 

Е. Бертельс вважаю, що первісно Авеста була не лише релігійноя 

книгоя, але, ѐк і Бібліѐ, містила у собі вся наукову і художня 

літературу свого часу. Тексти релігійного змісту займали у ній головне 

місце.  

Існую легенда, за ѐкоя одну книгу Авести наказав спалити 

Олександр Македонський, ѐкий завоявав у IV ст. до н.е. Іран, Середня 

Азія, а іншу він вивіз до Греції, де її переклали грецькоя мовоя.  

Тексти Авести складалисѐ протѐгом XIV ст. вчені вважаять, що 

письмово вона оформиласѐ на початку сасанідського періоду (династіѐ 

Сасанідів – 226-657 рр.). Остаточний текст її відноситьсѐ до VI ст. До нас 

дійшла лише одна частина Авести, ѐка містить 83 000 слів, що 

приблизно складаю 1/4 існуячого канонічного тексту. Складаютьсѐ із 

книг: «асна» (зведеннѐ текстів обрѐдового характеру), «ашти» (гімни 

богам), «Вендідад» (книга про боротьбу з демонами), «Вісперед» 

(літургічні тексти). 

Авеста цікавить літературознавців не ѐк релігійна книга, а ѐк 

пам’ѐтка літератури. Вона дозволѐю дізнатисѐ про життѐ зороастрійців, 

перського народу: понѐттѐ добра і зла, землеробства, хліборобського 

ремесла. У минулому, з ціюя метоя, її було використано Фірдоусі у 

його творі «Шахнаме». 

У середині VII ст. Середнѐ Азіѐ й Іран були завойовані арабами. Їм 

було нав’ѐзано іслам. Утворено централізовану державу – Арабський 

Халіфат.  

Народні повстаннѐ IX ст., ослабили владу Арабського Халіфату і в 

Середній Азії почав розвиватисѐ місцевий феодалізм. 

Бухара (санскрит. монастир) – місто у низинах р. Зеравшан, у 

центрі Бухарського оазису – колиска класичної перської поезії. 
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Вік Бухари перевищую 2500 років. З виникненнѐм міста пов'ѐзані 

різні легенди і перекази. В одній з легенд розповідаютьсѐ, що син царѐ 

Сиѐвуш прибув до Бухари, одруживсѐ на доньці царѐ Афрасіаба і 

побудував там фортеця Арк. У давнину Бухара входила до складу 

одніюї з областей Середньої Азії – Согда, де вже за часів Олександра 

Македонського була розвинена містобудівна структура. Центром 

Бухари ю фортецѐ Арк, де проживали правителі та їхні наближені. 

Через Бухару пролѐгав Великий шовковий шлѐх. 

У X ст. Бухара стала зосередженнѐм високої культури. Тут 

працявали багато вчених, відомі усьому світу письменники, 

художники, такі ѐк історик Наршахі, поети Рудакі, Дакікі, медик і 

математик, енциклопедист Абу Алі ібн Сіна (Авіценна), деѐкий час 

працявав тут поет, учений та філософ Омар Хайѐм та ін. 

Одним із найважливіших джерел перської літератури на всьому 

шлѐху її розвитку була народнопоетична творчість. Цѐ література 

розробила майже всі жанри, властиві народній поезії: великі епічні 

віршовані оповіді (дастан), ѐк увійшли в «Шахнаме» й інші епічні твори, 

обрѐдові та ліричні пісні, прислів’ѐ і приказки, драматизовані дуети. 

Касида – поетична форма, у ѐкій оспівувавсѐ доблесний «син 

пустелі», хоробрий, благородний воїн, щедрий і гостинний господар. 

Складаютьсѐ з 3-х частин:  

1. вступ лябовного змісту; 

2. опис поїздки до прославленої особи, де йдетьсѐ про труднощі 

життѐ в пустелі, прославлѐютьсѐ вербляд і т.д.; 

3. основна частина, прославленнѐ чи засудженнѐ героѐ вірша.  

Також були поширені газелі (ліричні пісні) та рубаї (чотиривірші). 

 

 

Рудакі Абу Абдаллал Джархер (приблизно 858-941 рр.) 
 

Основоположником перської класичної літератури визнано Рудакі 

(приблизно 858-941 рр.), ѐкий вважавсѐ «Адамом поетів». За 

свідченнѐм середньовічних авторів, Рудакі належить більше ста тисѐч 



 

18 

віршів, до нас дійшла лише тисѐча. Він творив ѐк панегірики (касиди), 

та і ліричні вірші (газелі). Із його спадщини повністя збереглисѐ 

панегірик «Мати вина», автобіографічна «Поема про старість», близько 

40 чотиривіршів, а також фрагменти з інших творів (зокрема про 

Синдбада Мореплавцѐ). Особливістя поетичної майстерності Рудакі ю 

бездоганна простота вірша. Його твори пройнѐті протестом проти 

безправ’ѐ, несправедливості, віроя у перемогу добра над злом, 

сповнені співчуттѐм до пригнобленого народу. 

Поет народивсѐ у невеликому селищі Рудак, розташованому у 

підніжжі скелѐстого Зеравшанського хребта (північна частина 

сучасного Таджикистану). За легендоя, Рудакі був сліпим від 

народженнѐ, але антрополог М. Герасимов, ѐкий працявав із 

останками поета, прийшов до висновку, що Рудакі був осліплений 

приблизно у 30 чи у 40 років. 

Хлопець був надзвичайно талановитим. У 8 років знав напам’ѐть 

увесь Коран, що викликало релігійний екстаз у правовірних мусульман. 

А його абсолятний музичний слух і чудовий голос стали предметом 

захопленнѐ мешканців навколишніх селищ. Один із мандрівних 

музикантів Бахтіѐр зробив яного Рудакі своїм учнем, навчив його грати 

на чанзі (чанг – рід лятні), складати і співати під акомпанемент вірші. 

Через кілька років слава про талановитого янака долетіла до Бухари, 

столиці держави Саманідів. 

Про його незвичайні музичні і поетичні здібності ходили легенди, 

його вірші передавалисѐ із вуст в уста. 

Скориставшись запрошеннѐм еміра, Рудакі прибув до Бухари і 

став придворним поетом могутнього правителѐ. Почавсѐ новий етап 

його творчості. Його поезіѐ набуваю зрілості, наповняютьсѐ роздумами 

про сенс буттѐ, про лядську природу. Навколо нього збираятьсѐ 

талановиті молоді поети, він стаю їхнім учителем і духовним 

наставником. 

На відміну від релігійної літератури, де у центрі творів Бог, у 

творчості Рудакі тут знаходитьсѐ лядина. ак правило, це особистість 
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неординарна, видатна: талановитий поет, сміливий воїн, мудрий візир, 

грізний правитель (шах, емір) тощо. 

Мотиви розуму і лядського коханнѐ, котрими була наповнена 

його поезіѐ, засуджувалисѐ служителѐми релігійного культу. 

Не покірність, ѐку проповідував середньовічний іслам, а 

оптимізм, лядѐність, гуманізм і самоцінність особистості характерні 

віршам. 

Оточений почестѐми і увагоя при дворі Саманідів поет завжди 

пам’ѐтав про простих лядей, про свою походженнѐ. Цим поѐсняютьсѐ 

вибір поетичного псевдоніму – Рудакі, пов’ѐзаного з назвоя його 

рідного селища. 

Долѐ поета була трагічна. Назрівав неминучий конфлікт між 

вільнолябивим співцем і деспотичним правителем. Співчутливе 

ставленнѐ Рудакі до народного повстаннѐ в Бухарі викликало гнів 

еміра. Поета було вигнано із палацу, останні роки він провів у мандрах, 

помер самотнім. Про злий фатум Рудакі згадую у вірші «Елегіѐ 

старості». 

Його поезіѐ різноманітна за жанрами і багата за змістом, її умовно 

можна поділити на 3 тематичні групи. 

1. Інтимна лірика (у центрі її лябовні переживаннѐ ліричного 

героѐ, його пристрасні душевні пориви, трагічні ноти неподільного 

коханнѐ). аскравим прикладом можуть бути бейти (двовірші), рубаї 

(чотиривірші), газелі (ліричні пісні). 

2. Філософська лірика (у ній відображено поглѐди Рудакі на 

світотвореннѐ і лядину). Почасти у поетичних рѐдках містѐтьсѐ 

моралізаторські сентенції, ѐкі, на думку поета, повинні допомогти 

лядині стати досконалішоя, позбутисѐ вад (пороків). 

У віршах багато динаміки, діалектичної експресії. 

Варто відзначити, що у віршах Рудакі присутні основні філософські 

понѐттѐ того часу – «чотири елементи» (повітрѐ, вогонь, землѐ, вода), 

ѐкі несуть відповідне смислове і поетичне навантаженнѐ. 
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3. Вільнолябива лірика. Цѐ група об’юдную твори Рудакі, що 

пройнѐті протестом проти соціальної несправедливості, деспотизму і 

насиллѐ. 

З великого літературного доробку Рудакі до нас дійшло близько 

тисѐчі його віршів (бейтів). Повністя збереглисѐ касиди «Мати 

вина» (933), «Вітер від Мульѐна до нас доходить…» та автобіографічна 

«Ода на старість». Відомими ю також близько 40 рубаїв 

(чотирирѐдкових віршів). 

Твори Рудакі пройнѐті протестом проти несправедливості, віроя в 

перемогу добра, сповнені співчуттѐм до лядини, у них оспівуютьсѐ 

радість буттѐ, краса природи. Поезії Рудакі відзначаятьсѐ глибиноя 

філософської думки, високоя художністя поетичних образів. 

Навколо Рудакі зібраласѐ плеѐда поетів. Вони створили два 

літературних центри – середньоазіатський (Бухара і Самарканд) і 

хорасанський (Балх і Мерв). Творчість Рудакі і його послідовників 

пройнѐта справжніми гуманістичними ідеѐми. Поети оспівуять радість 

буттѐ і красу природи, у їхніх віршах знайшла свою втіленнѐ народна 

мудрість. Вони використовували сяжети доісламського періоду, у їхніх 

творах відсутні містичні і релігійні мотиви.  

Найбільшого розвитку перська класична література набула у 

період з кінцѐ X – початку XII ст., коли з’ѐвилисѐ твори широкого 

жанрового діапазону (героїчний епос, рубаї, оди, ліричні газелі, 

філософсько-дидактичні вірші). Поезіѐ X ст., ѐка виникла у момент 

напруженої боротьби за утвореннѐ національної культури, була тісно 

пов’ѐзана з народноя творчістя і підіймала життюві питаннѐ, глибокі за 

своюя суспільноя значущістя. 

 

 

Фірдоусі (близько 940-1020/1030) 
 

Геніальний поет Фірдоусі (близько 940-1020/1030), автор епічної 

пам’ѐтки світового значеннѐ – поеми «Шахнаме», народивсѐ у містечку 

Табаран, що означаю «Райський сад» (нині Фірдоус) у Харасані у сім’ї 
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землевласника. Суперечливі відомості про батьків автора «Шахнаме». 

Майже нічого не відомо про ранній період життѐ письменника. Із 

тексту поеми можна дізнатисѐ, що він був сином селѐнина. Отримав 

гарну домашня освіту. Знаннѐ поета були наскільки широкі, що його 

називали мудрецем, ученим. 

У 994 р. Фірдоусі закінчив багатотомну поему «Шахнаме», над 

ѐкоя працявав протѐгом майже 30 років, і подарував її султану 

Махмуду. За легендоя, 3 дні читав її султан. Про те, ѐке враженнѐ 

справила вона при дворі залишилисѐ перекази. За одним із них, 

Махмуд надіслав поету образливо мізерну винагороду за його праця. 

За іншим, султан наказав кинути Фірдоусі під копита бойового конѐ. 

Втім друзі врѐтували його. Така реакціѐ султана більш ніж зрозуміла: 

йому не міг імпонувати дух епопеї, у ѐкій засуджуваласѐ автократіѐ і 

деспотизм, проповідуваласѐ мріѐ народу про справедливого царѐ.  

За іншоя легендоя, правитель не прийнѐв поему. І тоді Фірдоусі 

написав їдку сатиру на Махмуда, ѐка дійшла до нас в окремих 

рукописах «Шахнаме». З тих пір у перській літературі тема конфлікту 

правителѐ і поета стала одніюя із провідних. 

Фірдоусі довго переховувавсѐ від грізного деспота. Легенда 

розповідаю, що одного разу султан Махмуд повертавсѐ із переможного 

походу і почув уривок із «Шахнаме» про військові подвиги, ѐкий 

вразив його. 

Тоді він вирішив вибачити поету його сміливий вчинок і 

нагородити його. Коли султанський караван із дарами правителѐ 

входив у ворота міста Тус, куди поет повернувсѐ, будучи старим і 

немічним, то через інші ворота виходила похоронна процесіѐ з тілом 

мертвого Фірдоусі. Це сталосѐ приблизно у 1026 році. Султан 

запропонував ці дари доньці поета, завдѐки ѐким у подальшому було 

споруджено будинок длѐ подорожніх (мандрівників). 

Коли Фірдоусі було 65 років, то помер його 37-річний син, раптова 

смерть ѐкого відображена у «Шахнаме» хвиляячоя елегіюя – 

ліричним відступом автора. У легенді також згадуютьсѐ і про доньку 

поета ѐк його спадкоюмиця. 
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Вказівка на вік поета зустрічаютьсѐ у більшості ліричних відступів 

поеми. Найбільш ранні повідомленнѐ містѐть відомості про вік 

55 років. Потім у тексті зустрічаютьсѐ фраза: «У той час, ѐк років мені 

було близько 58, ѐ був ще молодим…», ѐка дозволѐю зробити 

висновок, що у цьому віці Фірдоусі почував себе повним сил і життювої 

енергії. Далі у тексті знаходимо такі вказівки на вік поета ѐк 63, 65, 70, 

71, 76 та 80 років. 

У тексті поеми автор називаю дві дати завершеннѐ поеми – 994 і 

1010 роки. Можна припустити, що це дві різні редакції тексту чи 

останні дати – час врученнѐ поеми султану Махмуду в дар. 

Хоча до Фірдоусі існувало декілька, в основному прозових, 

«Шахнаме», його твір цілком оригінальний. Опрацьовуячи фольклорні 

і письмові джерела, він виклав події у своюму трактуванні. 

«Шахнаме» означаю «Книга царів» і складаютьсѐ із історії 50 шахів, 

почасти легендарних. Композиційно історіѐ кожного царяваннѐ 

виділѐютьсѐ в окрему главу (від декількох десѐтків до декількох тисѐч 

бейтів (двовіршів)). «Шахнаме» структурно можна поділити на три 

нерівних частини: 

1. міфологічну (розповідь про життѐ десѐти перших царів); 

2. богатирську (подвиги Рустама); 

3. історичну (різноманітні епізоди із життѐ царів династії Сасанідів 

(226-651 рр.)). 

У міфологічну частину «Шахнаме» увійшли у переробленому 

виглѐді давньоіранські міфи і легенди. Також тут використано Авесту 

(бог Ормузд втіляю світло, бог Ахріман – зло). Вони описуять життѐ і 

діѐльність перших царів, ѐкі принесли народу паростки культури. Так, 

цар Каямарс вивів лядей із печер і навчив будувати житло; Хушанг 

добув вогонь і залізо та навчив своїх підлеглих оброблѐти земля та 

розводити худобу; Тахмурас навчив їх грамоті і створив писемність; 

Джамшід порадив лядѐм замість шкір носити одѐг, започаткував 

лікувальну справу, суднобудуваннѐ й освоюннѐ морського простору, 

розділив підданих на стани: жерців, писарів, землеробів, ремісників. У 

«Шахнаме» ці царі наділені незвичайноя силоя, деѐкі із них постаять 
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перед читачем в образі тотема (Тотем – первісна форма релігійного 

віруваннѐ, віра у спільне походженнѐ, кровну спорідненість лядей з 

конкретним предметом, твариноя), наприклад Каямарс зображений 

лядиноя-биком. 

Головна думка твору – боротьба добра зі злом, боротьба перших 

царів – шанувальників божества світла і добра Ормузда проти дúвів – 

шанувальників божества мороку і зла Ахрімана. У поемі відображена 

багатовікова боротьба Ірану з Тураном (тобто із тяркомовними 

народами), із Візантіюя та арабами. 

Цѐ художнѐ історіѐ Ірану від доісторичних часів (царяваннѐ 

міфічного Каямарса) до завояваннѐ Ірану арабами у середині 

VII ст. н.е. (історичного останнього Сасаніда Іюздегарда III). Тут же 

відбуваютьсѐ підміна понѐть: Джамшід зажадав, щоб ляди служили не 

добру, а йому особисто. І настаю час розплати. Цар-дракон Зохак 

знищив Джамшіда і встановив тисѐчолітню (без одного днѐ) царство 

своюї влади, освѐчене пороками зла. Повсядно у державі запанувала 

тираніѐ. Та згодом під владоя кровожерливого Зохака пробуджуютьсѐ 

почуттѐ протесту благородних лядей, ѐкі продовжуять творити добро. 

Благочестивий Арманак і передбачливий Карманак під загрозоя 

розправи все ж зуміли зберегти життѐ кожному другому янакові, ѐкі 

були призначені стати жертвоя царя-дракону, котрий щоденно 

годував змій, ѐкі виросли у нього з плечей, мізками вбитих янаків. 

Зохак відчуваю, що розплата неминуче настане, і він знаю свого 

суддя і вершителѐ праведного вироку. Це яний богатир Ферідун. 

Скликані Зохаком сановники-вельможі складаять неправдиве 

зверненнѐ до народу. Коваль Каве приходить до палацу, Зохак 

повертаю йому сина, приреченого на смерть, але підписати нещирі 

похвали на честь Зохака чесний коваль не може. Він першим кидаю 

виклик тирану і вимагаю від Зохака відповіді. Каве звертаютьсѐ до 

яного Ферідуна і саджаю його на престол. 

Ферідун перемагаю Зохака і приковую його ланцягами до скелі 

над прірвоя. Почаласѐ епоха світла і добра. Але згодом цар поділив 
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царство між своїми синами, ѐкі не змогли жити у мирі і почали 

міжусобні війни. 

У міфологічній частині «Шахнаме» показано, ѐк поступово 

збільшуютьсѐ влада лядини над дúвами, над демонами зла, досѐгаячи 

вершини свого благополуччѐ за царѐ Джамшіда. Його царяваннѐ 

показано ѐк «золота доба», коли ляди не знали ні злиднів, ні хвороби, 

ні старості, ні смерті. Згодом Джамшід служіннѐ добру замість 

служіннѐ самому собі, і за це прийшла розплата. Джамшід перемагаю 

посланців злого духа Зохак. За міфом на плечах Зохака від поцілунку 

нечистої сили виросли дві змії, ѐкі лишили тирана спокоя. Щоб 

заспокоїти цих рептилій, їх годували мозком янаків, ѐких відбирали 

почергово серед населеннѐ. Таким чином було винищено багато 

молодих лядей. 

Найѐскравішим епізодом міфологічної частини «Шахнаме» ю 

повстаннѐ під керівництвом ковалѐ Каве проти Зохака. Коваль на чолі 

повстанців іде до палацу Зохака, полонить і приковую його ланцягами 

до гори Демавенд. Так закінчуютьсѐ міфологічна частина «Шахнаме». 

Багатирська частина починаютьсѐ з царяваннѐ Ферідуна. Це 

мудрий, справедливий цар, але у його царстві починаятьсѐ міжусобиці 

між спадкоюмцѐми. Батько вирішив розділити володіннѐ між трьома 

синами: Сальм одержую Рум та всі західні області, Тур – Туран і Китай, а 

уляблений син Ірадж – Іран. Сальм і Тур залишилисѐ незадоволені 

таким розподілом земель, зненавиділи Іраджа і вбили його. Син 

Іраджа, ѐкий народивсѐ від рабині, творить помсту за батька і вбиваю 

Тура. Так почаласѐ ворожнеча між Іраном і Тураном. 

Головними героѐми другої частини епопеї були вихідці із 

південної провінції Ірана Сістана (сістанські богатирі), серед ѐких 

особливе місце відведено Рустаму. Розповідь про нього починаютьсѐ з 

родоводу героѐ. Його батько із роду Джамшіда закохуютьсѐ у красуня 

Рудабу, доньку кабульського правителѐ із роду Зохака і одружуютьсѐ із 

нея. Їхній син, богатир Рустам, втіляю у собі два начала: добро і зло. У 

цьому і причина його трагічної долі. 
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Звитѐги Рустама відображені у «Шахнаме» на фоні героїчної 

боротьби між іранцѐми і туранцѐми (у часи царяваннѐ трьох Каѐнідів: 

Кай-Кубада, Кай-Кавуса і Кай-Хосрова). Рустам веде боротьбу за 

введеннѐ на престол династії Каѐнідів. Його подальші подвиги 

викладені ѐк рѐд прекрасних епічних сцен. Його незвичайна хоробрість 

і мужність – запорука перемоги іранців над ворогом. 

Рустам здійсняю сім подвигів, ѐкі приносѐть його рідній країні 

благополуччѐ. Рустам показаний у «Шахнаме» лише ѐк богатир, але він 

ніколи не виступаю у ролі полководцѐ. Усі свої героїчні подвиги він 

здійсняю заради добра, хоч воно часто повертаютьсѐ злом. Чудодійну 

силу Рустама можна поѐснити його походженнѐм від легендарного 

Зохака (по материнській лінії). 

Він також наділений надзвичайноя силоя, джерелом ѐкої 

виступаю пташка Сімург. 

У «Шахнаме» знайшов свою відображеннѐ поширений у світовій 

епічній літературі сяжет – двобій батька і сина, описаній у дастані 

«Рустам і Сухраб». 

Потрапивши у володіннѐ царѐ Самангана, Рустам одружуютьсѐ з 

його донькоя Тахміне, але проводить зі своюя дружиноя лише одну 

ніч. Від цього шлябу народжуютьсѐ Сухраб, ѐкий ніколи не бачив 

батька. Ставши дорослим, він відправлѐютьсѐ на його пошуки до Ірану. 

Дізнавшись про це, цар Ірану Кай-Кавус зіштовхую батька із сином у 

протистоѐннѐ у надії на те, що яний богатир переможе ненависного 

йому Рустама. 

Рустам вбиваю Сухаба. Помираячи, Сухаб вимовлѐю ім’ѐ батька, 

упевнений, що він помстивсѐ за нього. Трагедіѐ Рустама, ѐкий вбиваю 

сина, описана з великоя художньоя майстерністя. Найколоритніша 

фігура поеми – Сиѐвуш, син царѐ Кай-Кавуса. Фірдоусі відкрив новий 

напрѐмок у давньоіранському епосі: героїчна тематика майстерно 

поюднуютьсѐ з лябовно-пригодницькоя. 

За традиціюя діти іранських царів виховувалисѐ поза домом. 

Вихованнѐ Сиѐвуша було довірено відомому сістанському витѐзя 

Рустаму. Все, чим володів Рустам – відвагоя, винѐтковоя чесністя, 
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вірністя обов’ѐзку, правдолябством – він намагавсѐ прищепити 

своюму вихованцеві і, ѐк наслідок, досѐг ціюї мети. Повернувшись у 

батьківський дім, Сиѐвуш не зумів змиритисѐ з підступністя і зрадоя, 

ѐкі панували при іранському дворі. Напруга сяжету зростаю: 

несподівано помираю його мати, а пристаркуватий батько вводить до 

свого гарему чарівну Судабе. Вражена красоя свого пасинка, молода 

мачуха хоче заволодіти його серцем. Але Сиѐвуш на всі її хитрощі і 

зваби відповідаю лише почуттѐми сина. 

Почуттѐ помсти штовхаю Судабе на злочин: вона чинить наклеп на 

свого пасинка. Цар вирішую випробувати сина вогнем. Сиѐвуш 

виходить із вогня неушкодженим, чим доводить своя невинність. Він 

благаю батька вибачити вчинок Судабе, ѐку за наклеп повинні стратити. 

Трагічна розв’ѐзка твору: Сиѐвуш, ѐкому набридла атмосфера 

двору, іде на Батьківщину матері – у Туран. Втім і тут паную атмосфера 

зла і Сиѐвуша страчуять. 

Про Рустама. З дитинства виѐвлѐютьсѐ казкова сила богатирѐ – 

булавоя він вбиваю білого слона; вибираю собі казкового конѐ Рахша, 

ѐкий одним ударом копита знищую кровожерливого лева. 

Рустам – головна опора у боротьбі іранських царів проти атак 

туранців і їхнього царѐ – чаклуна Афрасіаба. Він розшукав і посадив на 

трон Кай-Кубада, ѐкого післѐ ста років царяваннѐ зміняю Кай-Кавус, 

що згодом просить допомоги у Рустама. Афросіаб зі своїм військом 

здійсняю напади на Іран. Цар Кай-Кавус захоплений у полон, іранці 

звертаятьсѐ до свого заступника і рѐтувальника. Рустам зголосивсѐ 

допомогти. Він на своюму казковому коні поспішаю на допомогу, а 

дорогоя ще й здійсняю сім подвигів: його кінь Рахша вбиваю лева, 

богатир знаходить чарівне джерело, вбиваю дракона Аждоха і відьму-

чаклунку, полонить розбійника Улада, ѐкий знав шлѐх до ув’ѐзненого 

Кай-Кавуса, знищую мазандаринського шаха Аржандива (перетворяю 

його в камінь), визволѐю Кай-Кавуса і повертаю йому зір. 

З великоя майстерністя написано такі частини у «Шахнаме», ѐк 

«Бій Рустама з Ісфандіѐром», «Біжам і Маніже», «Бій Заріра з 

Арджаснол» тощо. 
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У третій, історичній частині «Шахнаме» описуютьсѐ більш пізній 

період: IV ст. до н.е. – VII ст. н.е. більшість його персонажів – історичні 

особи. Сяди увійшли легенди, що поширені в Ірані: про Олександра 

Македонського, про становленнѐ династії Сасанідів і т.д.; порѐд із цим 

збережено і міфічні образи. Хронологічна послідовність подій, ѐкі 

описуятьсѐ, не дотримуютьсѐ; часто на історичну особу, про ѐку 

розповідаютьсѐ, робитьсѐ лише незначний натѐк. Велику художньо-

естетичну цінність третьої частини епопеї маять популѐрні на Сході 

казки про лябовні пригоди Бахрама Гура (Сасаніда Вархрана IV), 

легенда про лябов Сасаніда Хосрова до Ширін. 

«Шахнаме» можна характеризувати ѐк зведеннѐ міфічних та 

епічних оповідей давніх іраномовних племен. Тут відтворено 

різноманітні аспекти їхнього життѐ, а також порушено естетичні та 

етичні проблеми, показана антагоністична боротьба добра і зла 

(Ормузд – Ахріман). Фірдоусі різко виступаю проти бездумного 

кровопролиттѐ, невиправданої жорстокості і насиллѐ, що особливо 

ѐскраво проѐвилосѐ у дастані про Сиѐвуша. У багатьох ліричних 

відступах Фірдоусі надаю велике значеннѐ не походження лядини, а її 

особистим ѐкостѐм. Він розроблѐю етичні норми свого часу: понѐттѐ 

про обов’ѐзок, славу, честь, мужність, вірність. 

Великий інтерес у «Шахнаме» становлѐть жіночі образи. Фірдоусі, 

порушуячи канони ісламу, зображаю жінок не слухнѐними рабинѐми, а 

достойними подругами своїх героїв.  

Велична епопеѐ Фірдоусі «Шахнаме» відіграла велику роль у 

розвитку епічних традицій Близького Сходу та Середньої Азії. Вона 

назавжди увійшла у скарбниця світової літератури. 

 

 

Омар Хайям (18 травня 1048 – 4 грудня 1131) 
 

Найвидатніший перський поет-гуманіст і вчений Омар Хайѐм 

(1048-1131) уславлений ѐк неперевершений майстер рубаї, у ѐких він у 
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довершеній лаконічній формі висловлявав глибоку думку, відображав 

складні лядські почуттѐ.  

Його повне ім'ѐ: Гіѐс-ад-Дін Абу-аль-Фатх Омар ібн Ібрагім Хайѐм 

Нішапурі. Багато складів та слів маю ім'ѐ Хайѐма, та ще багатшим на 

грані ю його незвичайний талант. 

Омар Хайѐм народивсѐ 18 травнѐ 1048 року на сході Ірану, в 

м. Нішапурі – одному з головних культурних центрів Персії. Дату 

народженнѐ (18 травнѐ 1048 р.) змогли встановити порівнѐно недавно, 

розшифрувавши один із складених длѐ Омара Хайѐма гороскопів. Ю 

загальноприйнѐтоя думка, що гороскоп міг скласти і сам поет, котрий 

захоплявавсѐ астрономіюя. 

Нішапурі розташувавсѐ на перехресті караванних шлѐхів і був 

ѐрмарковим містом з кількасоттисѐчним населеннѐм. Караванники 

привозили з усього світу товари, розповіді про далекі країни, рукописні 

книги, чутки та плітки. Гамірливий, барвистий ѐрмарок приваблявав 

городѐн не тільки товарами, а й можливостѐми спілкуваннѐ з купцѐми 

та мандрівниками. 

Неважко уѐвити, що серед тих, хто поляблѐв послухати розповіді 

купців про далекі країни, про лядей, що населѐять їх, був і 

допитливий янак Омар Хайѐм. Але не тільки ѐрмарки допомагали 

Хайѐму задовольнити інтерес до таїн світу. У Нішапурі було багато 

бібліотек, шкіл та медресе (релігійних мусульманських шкіл). І хоча про 

родину Хайѐма нічого певного невідомо, але встановлено, що освіту 

майбутній учений і поет отримав у нішапурському медресе, ѐкий мав 

статус аристократичного навчального закладу. 

Давній Схід знав Омара Хайѐма передусім ѐк видатного вченого. 

Слава про його дивовижні знаннѐ розповсядилась по всій Середній 

Азії. Він був видатним математиком, фізиком, філософом – справжнім 

енциклопедистом свого часу. 

«Учений муж століттѐ», «Доказ істини», «Знавець грецької науки», 

«Цар філософів Сходу і Заходу» – ось такий, далеко не повний перелік 

почесних титулів Омара Хайѐма в зорѐні часи його слави. 
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У 25 років Омар Хайѐм написав свій перший алгебраїчний трактат, 

що уславив його ім'ѐ ѐк ученого. Приблизно у цей же час молодого 

вченого запросили в м. Ісфахан керувати обсерваторіюя, де під опікоя 

головного візира Нізама аль Мулка Хайѐм успішно проводив досліди. 

Він і його колеги були лядьми молодими, вони вийшли на тернистий 

шлѐх науки, щоб збагнути таюмниці Всесвіту. Під шатами Ісфаханської 

обсерваторії Хайѐм написав серйозні праці з математики та фізики, на 

основі глибоких астрономічних спостережень створив календар, ѐк 

запевнѐять фахівці, точніший за сучасний. А ще хвилявали вченого 

паралельні лінії, ті самі, що стали основоя всіюї геометрії Евкліда. Чому 

вони ніколи не перетинаятьсѐ? Чи справді ніколи – навіть у 

безкрайньому просторі? А що ю нескінченість? І хіба стародавні греки 

серйозно сприймали нескінченість – те, що неможливо перевірити 

виміряваннѐми? Сам того не підозряячи, Омар Хайѐм близько 

підійшов до вирішеннѐ проблеми, ѐку через багато років післѐ нього 

розв'ѐжуть учені Лобачевський і Ріман. 

Згодом вчений зазнав гонінь духовенства за свої математичні 

трактати, ѐкі стали приводом длѐ звинуваченнѐ автора у невизнанні 

існуваннѐ Бога і запереченні необхідності релігійної обрѐдовості. 

Конфлікт із представниками ортодоксального мусульманства 

посилявавсѐ різкими критичними виступами поета проти своїх 

гонителів, і це змушувало його час від часу змінявати місце 

перебуваннѐ, рѐтуячись від переслідувань.  

Опір недоброзичливому оточення, що постійно стоѐло на 

перешкоді науковим занѐттѐм Хайѐма, багато у чому визначив 

характер його художньої творчості. З цим пов'ѐзані теми, ѐкі 

порушувалисѐ у полеміці з духовенством, і вакхічні мотиви у різних 

їхніх інтерпретаціѐх. 

З 1092 року, післѐ вбивства Нізам аль-Мулька та смерті Мелик-

Шаха, коли розпочалисѐ внутрішні війни, коли спалахнув різнея та 

погромами релігійний фанатизм, переслідуваний ворогами Хайѐм 

навіть здійснив паломництво до Мекки, щоб довести прихильність 

ісламу (хоча ворогів це не переконало), а повернувшись, почав 
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працявати у Багдаді, в академії Нізамійю. Лише післѐ 25 років 

переслідувань, коли до влади прийшов син Нізамі аль-Мулька, Омар 

Хайѐм повернувсѐ до Хорасану, до рідного Нішапурі, де і провів у 

пошані останні роки свого життѐ. 

Поетичні перлини поета – оригінальні філософсько-ліричні 

чотиривірші (рубаї) були об'юднані сходознавцѐми-перюкладачами, у 

збірку «Рубайѐт», що відома нині в усьому світі. Омар Хайѐм був 

послідовним прихильником цього найскладнішого жанру перської 

поезії. Цей популѐрний на Сході жанр ю народним за своїм 

походженнѐм. Рубаї виконувались у супроводі музичного 

акомпанементу, з розмежуваннѐм паузами. 

Об'юднані у тематичні збірки, ці чотиривірші співали ѐк куплети 

одніюї пісні, у межах ѐкої і розкривавсѐ ліричний образ. Форму рубаї 

часто використовували длѐ філософських роздумів. Значне місце у них 

займаять мотиви коханнѐ і вина, ѐкі трактуятьсѐ ѐк символи: коханнѐ 

– лябов до Бога; вино – напій із джерела мудрості. 

Що стосуютьсѐ кількості чотиривіршів поета, то, на жаль, історіѐ не 

донесла до нас правдивих відомостей. Саме тому число віршів 

варіяютьсѐ від 300-400 до 2000 рубаї. Але більшість дослідників 

схилѐютьсѐ до «золотої середини» – 1200-1400.  

Зміст текстів засвідчую, що Хайѐм писав практично усе свою довге 

життѐ: іноді він пригадую свій вік («скоро тридцѐть», «вже за 

сімдесѐт»). За легендами, складав він рубаї експромтом, що 

підтверджуютьсѐ й аналізом текстів: багато віршів – відгуки на 

швидкоплинні події, жартівливі чи уїдливі репліки у бесіді, навіть 

віршовані відповіді на безглузді запитаннѐ учнів. І ѐкщо врахувати, ѐке 

довге життѐ прожив перський поет і вчений, то цѐ кількість здастьсѐ 

більш ніж скромноя. Вища поетична майстерність, притаманна йому, 

могла підтримуватись тільки постійноя творчоя практикоя. 

Поетична спадщина Омара Хайѐма належить до перської 

літератури Середньовіччѐ. Перська культура була залучена до 

феномену синкретизму в руслі арабської культури.  
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Кожен з віршів Хайѐма містить завершену думку, що виражена у 

точній, ѐскравій художній формі. Перський поет оновив традиційну 

поетичну форму рубаї, ѐка полябиласѐ усім його наступникам. Він 

трансформував чотиривірші у жанр філософсько-афористичний. 

Існуять підробки чотиривіршів. Їхній поѐві сприѐли три 

обставини: 

1. Переписувач нерідко залишав на полѐх кілька власних 

чотиривіршів, створених «під Хайѐма». Інший переписувач через 

сторіччѐ думав, що це вставка пропущена, і переносив ці рѐдки у текст. 

2. Між Хайѐмом і його сучасниками велась полеміка не тільки у 

філософських трактатах, але й у віршах. Чотиривірш-виклик і 

чотиривірш-відповідь складаять один і той самий сяжет, ѐкий, втім, 

належить іншим авторам. Тому вони не випадково присутні у 

рубайѐтах Хайѐма. Аналіз стиля і думок дозволѐю розпізнати ці чужі 

вкрапленнѐ. 

3. Подекуди зустрічаятьсѐ списки віршів, складених по пам'ѐті, 

куди потраплѐять схожі вірші інших авторів. 

У перській поезії доволі усталеноя була традиціѐ афористичної 

мудрості: багато поколінь поетів працявали над створеннѐм ѐскравих і 

юмних словесних формул «на всі випадки життѐ».  

Опираячись на свій аналітичний, гострий розум, використовуячи 

досвід народного і літературного красномовства, Хайѐм створив 

універсальну жанрову форму, здатну поюднувати глибини філософської 

думки, злу епіграму, застільний куплет, лябовний етяд. 

Рубаї Омара Хайѐма порушуять проблеми, що даять уѐвленнѐ 

про світовідчуттѐ і світорозуміннѐ поета: 

1. іронічне ставленнѐ до релігії; 

2. розуміннѐ лядини у юдності духовного і фізичного; 

3. уславленнѐ насолод життѐ; 

4. відданість щирим почуттѐм; 

5. співвідношеннѐ вічності і миті; 

6. віра в абсолятний закон буттѐ – вічний і неперервний рух; 

7. глибоке усвідомленнѐ цінності лядської особистості. 
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У своїх творах перський поет на високий щабель підіймаю лядину. 

Естетичним ідеалом Омара Хайѐма ю лядина творча, вільна, з гострим 

розумом, дотепна. Поетові властиве непрѐме висловленнѐ своїх думок 

натѐком: 

 

Вершини діставсѐ Творець – все це ми. 

І розум на ній і прозріннѐ – це ми. 

Всесвіту коло, каблучці подібне, 

ак чистий, гранчастий алмаз у ньому – ми. 

 

Таке розуміннѐ зближую Хайѐма з геніѐми епохи ювропейського 

Відродженнѐ. Великі гуманісти доби Ренесансу вважали, що «лядина 

– мірило всіх речей», вона – «вінець Всесвіту», і боролись за 

поверненнѐ лядині втраченої гідності. 

Омар Хайѐм пристрасно бажав перевлаштуваннѐ світу і робив длѐ 

цього все, що було у його силах: відкривав закони природи, 

спрѐмовував поглѐд до зірок, проникав у таїни Всесвіту і допомагав 

лядѐм звільнѐтисѐ від духовного рабства. Він вважав, що тільки вільна 

лядина може жити спокійно і щасливо. 

Однак творчість перського поета відбиваю чимало складних 

проблем і суперечностей. Вчений, ѐкий у галузі математики, астрономії 

і фізики зумів випередити час, не завжди розумів закони розвитку 

лядського суспільства. Тому поет, ѐкого спіткало у житті багато 

труднощів, об ѐкі одна за одноя розбивалисѐ його благородні мрії, 

лядина, що пережила багато трагічних моментів, у рѐді своїх рубаї 

виступаю ѐк фаталіст, говорить про невідворотність долі, інколи впадаю 

у песимізм, відчай: 

 

Длѐ чого світу ти? Ніщо ти перед ним. 

Існуюш ти чи ні – примара все і дим. 

Безодні з двох боків буттѐ твого зіѐять. 

А поміж ними – ти, ніщо у світі цім. 
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Хайѐм був лядиноя замкненоя і самозаглибленоя, ставав 

різким у своїх висловляваннѐх, коли мова йшла про несправедливість, 

обман, безчестѐ. Сучасники недаремно остерігалисѐ його гострого 

слова. 

Від Хайѐма-мудрецѐ наврѐд чи варто чекати визначеності, чіткого 

ставленнѐ до лядини, до життѐ і смерті, до моралі, до суспільства і 

Бога. У його віршах ми знаходимо втіленнѐ протилежних, несумісних 

позицій. Він одночасно правовірний мусульманин та вільнодумець, 

безбожник, руйнівник віри. 

На думку М.Рейснера, кожен рѐдок хайѐмівських поезій – це 

«свідченнѐ жорстокої внутрішньої боротьби душі та розуму, добра і 

зла, всепоглинаячої лябові і руйнівної ненависті, породженої 

зневіроя. Усі ці метафори проходѐть перед нашим внутрішнім зором і 

ми маюмо змогу побачити, ѐк із плином часу зміняютьсѐ 

світосприйнѐттѐ Хайѐма, його думки, почуттѐ. ак янацький 

максималізм поступово витіснѐютьсѐ зрілоя врівноваженістя, а потім і 

мудрістя старості». 

Чотиривірші Хайѐма – це полеміка з Творцем про розумність і 

справедливість світобудови. У багатьох його філософських творах 

з’ѐвлѐютьсѐ думка про те, що Бог створив Всесвіт і лядину, а потім 

кинув їх напризволѐще. Оскільки Творець покинув нас, ми не повинні 

виконувати його воля. Потрібна працѐ лядей в одному напрѐмку, щоб 

потроху збільшити загальнолядське щастѐ – і поступово визволитисѐ 

з-під влади лихої долі, звернути кудись із цього шлѐху, покінчити з 

монотонним, безпросвітним існуваннѐм. 

Хайѐмівський шлѐх полѐгаю у тому, щоб не захопляватисѐ 

хибними цінностѐми Буттѐ, не вважати їх значними, оскільки вони і 

відволікаять від істинної цінності життѐ, вони і провокуять злість, 

спалахи жадібності, заздрощів і відчая. Серед цих хибних цінностей – 

марнославство, влада, багатство, хіть, умови длѐ лінощів, бездум'ѐ, 

байдужості. Вони не існували споконвіку, а були створені самими 

лядьми – «сплѐчими», ѐкі вважали ѐскравість буттѐ за юдине існуяче. 

Хайѐм закликав виховувати своя душу у лябові, а свій розум – у дії, 
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осмисленні. Насолоджуватись істинними цінностѐми буттѐ доступно 

усім: це краса природи, веснѐні квіти, вродлива жінка, музика, спів 

пташок, радість розумної суперечки з друзѐми. За таких обставин душа 

швидше згадаю свою призначеннѐ, не паралізуячи себе страхами. 

Хайѐм навчаю так організовувати власні емоції, щоб лише з 

посмішкоя, а не зі слізьми, проходити крізь будь-ѐкі нещастѐ. Зносити 

удари долі – одне, але «пити їх гіркоту» при цьому – зовсім інше. 

Перше неминуче, друге – соромно. Лише лядина, ѐка не впадаю у 

відчай, здатна «прокинутисѐ», стати «мудрецем». Хайѐм закликаю 

лядей просто жити, лябити, сміѐтись, пити вино. Вино – головний 

символ поезії перського автора. «Вино» – те найкраще у житті, чим 

можна усолоджувати свій дух, не відволікаячись на хибні істини. Іноді 

це чисте, прозоре вино, «сік лоз», іноді з конкретизаціюя: «лябовне 

вино», «вино пізнаннѐ». Головна емоціѐ, що супроводжую це «вино» – 

радість життѐ, веселощі. Гедонізм перського філософа очевидний. 

«Вино» у хайѐмівських рубаї інколи трактуять і ѐк символ потоку 

живих пристрастей, і течії часу. Воно часто – «червоне», «багрѐне», 

«криваве вино». «Гірке» або «мутне вино», «осад у чаші», «кров», 

«сльози у чаші» – це тѐжкі переживаннѐ, що поступово накопичилисѐ; 

іноді це – смуга прикрощів, або ж гніт старості. 

За Хайѐмом, основне протиріччѐ у лядині – між її тілесноя 

формоя і душея. Завданнѐ длѐ гармонійної лядини у тому, щоб стати 

вільноя від світу речей і підкорити тілесну форму існуваннѐ духовній. 

Душа важливіша за тіло. Отже, хайѐмівська концепціѐ лядини не нова. 

Лядина складаютьсѐ з цих двох оболонок. 

Лядина – юдність усіх можливих категорій і начал. Лядина 

подібна до Універсаму: вона безкінечно протирічна і складна, цілісна й 

унікальна, потенційно вільна і загадкова. Велич лядини визначаютьсѐ 

тим, що тільки вона знаю про існуваннѐ таїни Невимовного, що тільки 

вона може відчути Юдине і прийнѐти його виклик. 

Лядина повинна бути сміливоя не тільки перед викликом 

Юдиного, не тільки перед таїноя, ѐка постійно усередині і ззовні її. 
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Лядина маю також усвідомлявати, що й на своюму шлѐху пізнаннѐ 

вона зустрічаютьсѐ із загадками, ѐкі сама ж і створяю. 

ак же досѐгти гармонії, юдності духу і тіла? Рецепти Хайѐма 

геніально прості: будь веселий, пий вино, кохай; звільни свій розум і ти 

звільниш своя душу; шукай істину і сенс свого існуваннѐ; намагайсѐ 

жити не за законами суспільства, не за догмами релігії, а лише так, ѐк 

підказую тобі серце; лови мить – бо життѐ швидкоплинне; роби лядѐм 

добро, або не роби нічого; шукай друзів, але не заводь ворогів; не 

заздри славі й багатству інших, а залишайсѐ «бідним дервішем», і 

лише у такому разі ти досѐгнеш висот і пізнаюш сенс свого існуваннѐ. 

Складний і багатогранний світ душевних переживань поета 

відкриваютьсѐ у його поезіѐх. Мотиви рубаї поета відображаять його 

поглѐди і почуттѐ, пов'ѐзані з подіѐми суспільного життѐ, із 

біографічними фактами, значне місце посідаять мотиви, навіѐні 

філософськими роздумами над проблемами буттѐ, суспільного й 

особистого, про сутність лядини. Значна частина мотивів ю відгуком на 

конкретні життюві події, стосунки, почуттѐ, настрої. 

Ідеал Хайѐма – вільна непересічна особистість із чистоя душея, 

світлим розумом, життюрадісна і доброзичлива. Він уславляю 

лядѐність, духовність, ѐкі, на його переконаннѐ, не залежать від 

соціального стану і їх треба шукати скрізь. Цей мотив перегукуютьсѐ з 

широко відомим мотивом пошуків лядини вдень із ліхтарем: 

 

Шукай лядину скрізь: на бідному постої, 

У закутку нужди і в пишному покої. 

 

Уѐвленнѐ про ідеал поета доповняютьсѐ його закликом: 

«Розумним і твердим у цьому світі будь!» Він пропагую життюрадісність 

ѐк юдину втіху: «Будь там, де п'ять вино, Де ю красуні й квіти!» Розум, 

на переконаннѐ поета, ю головноя чеснотоя лядини, ѐка мусила б 

допомагати у житті, сприѐти вдосконалення лядських стосунків. Але 

уславляячи розум, Хайѐм водночас усвідомляю, що у суспільстві 

паную прѐмо протилежне ставленнѐ до ціюї лядської чесноти. Із 
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сарказмом, спрѐмованим проти недоума, і самоіроніюя пише він про 

жалягідне становище освічених лядей у суспільстві: 

 

Оскільки мудрому наш вік ціни не знаю, 

Усі плоди його недоум пожинаю. 

Неси ж мені того, що розум відбираю, 

І може й нас тоді цей вік не занедбаю. 

 

Творчість Хайѐма – пристрасний протест проти аскетизму. У 

полеміці із суфістами поет захищав право лядини на повноцінне 

життѐ, одухотворене творчоя думкоя і не позбавлене земних 

радощів. У самому суфізмі не було юдності у тлумаченні Корану. Про це 

писав у притчі «Про Мусу і молитву пастуха» Румі, ѐкий був одним із 

авторитетних представників суфізму. У різних суфійських ученнѐх 

питаннѐ про шлѐх наближеннѐ до Бога вирішувалосѐ по-різному. За 

одним із них показне неблагочестѐ, демонстративне порушеннѐ 

заборони (наприклад, уживати вино) розглѐдаютьсѐ ѐк засіб викликати 

докір, звинуваченнѐ, що повинно сприѐти приборкання гордині, і так 

відбуватиметьсѐ внутрішню духовне очищеннѐ. 

Існуваннѐ різних учень в ісламі, ѐкі по-різному трактуять закони, 

символічність і багатозначність образів східної поезії ускладняю її 

сприйнѐттѐ. Буквальне розуміннѐ висловлявань Хайѐма веде до надто 

спрощеного висновку про його творчу індивідуальність. Характерні 

риси особистості поета, його віруваннѐ, сумніви, фантазії знайшли 

відображеннѐ у його творах – у життюрадісних мріѐх, гірких роздумах, 

іронічних картинах. Глибоким щирим почуттѐм пройнѐте зізнаннѐ 

поета: 

 

Ні, не гнітѐть мене перестороги і жалі, 

Що вмерти мушу ѐ, що строки в нас малі. 

Того, що суджене, боѐтисѐ не треба: 

Боясь неправедно прожити на землі 
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Незалежність натури поета виѐвлѐласѐ у тому, що він не терпів 

тиску і не потребував порад і посередників у стосунках із Богом, 

усвідомляячи поюднаннѐ у своюму характері і поведінці вад і чеснот: 

 

Недостойний ада, недостойний рая, 

Бог, лише він знаю, що ѐ уѐвлѐя... 

а – такий же дервіш, ѐк гѐур, повіѐ... 

Де ти віра, спокій... Де на рай надіѐ? 

 

Керуячись твердженнѐм, що нічого не діютьсѐ без Божої волі, 

Хайѐм робить висновок: 

 

Немаю у мене гріхів без волі Його, 

Чого ж би ѐ у пеклі горів, скажіть-но чого? 

 

Він відстояю свою розуміннѐ гріха і, порівняячи власні 

уподобаннѐ з тим, що роблѐть ті, хто його звинувачую, доводить, що 

їхні гріхи значно тѐжчі. «Мене юретиком ти охрестив, спідлоба На мене 

зиркаюш, в очах у тебе злоба», – дорікаю він опонентові. Хайѐм 

полемізую з питань гріховності й кари, викладаю своя філософія життѐ, 

і свою розуміннѐ релігійних догм: 

 

Мене впевнѐять – буде пекло, 

Ба, ю й тепера – 

Не вірмо, серце, сій промові; 

Брехнѐ й химера. 

Коли б усі пішли до пекла, 

Хто п'ю й кохаю, 

То взавтра б, наче на долоні, 

Спустіло в раї. 

 

Іноді його висловляваннѐ набували характеру неприйнѐттѐ 

релігійної обрѐдовості: 
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Коли сконая ѐ, вином мене облийте 

І поминального у келихи налийте! 

ак хочете знайти мій прах у день спасіннѐ, 

Долівку заступом у кабаку розрийте! 

 

Тема вина виникала не лише у зв'ѐзку з оспівуваннѐм життювих 

радощів або у процесі посиленнѐ протистоѐннѐ з ортодоксальними 

ісламістами, звучала вона і ѐк гірке визнаннѐ безвиході: «а не шукая 

втіхи у вині, – говорить він в одному з рубаї, – Аж поки лихо не наллю 

мені». Глибоким трагізмом перейнѐто інше визнаннѐ: 

 

а гину, чашнику! Журба мене зв'ѐлила! 

а заздря навіть тим, кого взѐла могила! 

Гріхи покутуя, криваві сльози лля, 

В болоті бабраясь, а вилізти несила! 

 

Невпевненість в істинності релігійних уѐвлень породжую 

філософські питаннѐ про походженнѐ лядини, про сенс життѐ і що таке 

смерть: 

 

В тісному колі, де ввесь вік блукаюм, 

Ми входу й виходу дарма шукаюм. 

Ніхто ще правди не сказав, звідкіль ми 

У нього входимо й куди зникаюм. 

 

У пошуках відповіді на питаннѐ «куди зникаюм» Хайѐм не 

полишаю сумнівів у існуванні пекла і рая. За зразком (чи всупереч) 

індійських віруваннь у перевтіленнѐ душі з'ѐвлѐютьсѐ уѐвленнѐ про 

злиттѐ лядини з природоя і перетвореннѐ її на траву, глину чи річ, ѐку 

з неї зроблѐть інші ляди.  

У віршованих рѐдках, забарвлених легкоя іроніюя, з'ѐвлѐютьсѐ 

образ глинѐного глека чи джбана, ѐкий пам'ѐтаю, ким він був за життѐ, 
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здатен думати і навіть говорити. «Налий вина, а ми укупі вип'юм, поки 

із праху нашого не виліпили джбан», – звертаютьсѐ він до коханої.  

Мотив виникаю у різних ситуаціѐх: автор із сумом констатую, що 

гончар не здогадуютьсѐ, коли місить глину, що в його руках великі 

предки, красунѐ не знаю, ѐке буттѐ її чекаю. «Цей глек, ѐк і мене, колись 

лябов проймала», – зауважую він.  

Мотив одухотвореного глека у деѐких рубаї ускладняютьсѐ 

мотивом рівності лядей від природи. У віртуальному світі немаю 

різниці між володарѐми й рабами: «На джбан, з ѐкого п'ю поденщицѐ 

проста, Пішла султана плоть».  

В іншому рубаї глек високого походженнѐ скаржитьсѐ поетові на 

неприюмні длѐ нього порѐдки у потойбічному світі: 

 

Купив ѐ глечика у гончара в крамниці, 

І він одкрив мені предивні таюмниці. 

Він мовив: «Був ѐ шах, мав щирозлотий келих – 

І став ѐ глечиком длѐ кожного п'ѐниці». 

 

Популѐрність теми підкреслено в одному з видань творів Омара 

Хайѐма малянком на обкладинці книги, де зображено великий глек і 

коло нього поет із книгоя і піалоя в руці. 

Іронізуячи над своюя теоріюя, поет заповідаю: 

 

Коли опатравши, ѐк птиця степову, 

Назавжди смерть мене утопче у траву, 

Зберіть тоді мій прах, зробіть сулія з нього – 

І вчувши дух вина, ѐ знову оживу. 

 

І даю настанову: «Коли зберуть мій прах і зліплѐть глек із нього, а 

хочу, щоб вино в ньому не вибувало». 

Серйозні і жартівливі зауваженнѐ поета, суворі відповіді 

недоброзичливим опонентам і ліричні визнаннѐ, філософські пошуки 

істини і спроби розібратисѐ у питаннѐх світобудови, природи лядини 
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та її буттѐ даять уѐвленнѐ про складний і суперечливий внутрішній світ 

видатного митцѐ, вченого і філософа, ѐкий наприкінці життѐ, прийшов 

до висновку: 

 

а тільки й зная, що знаннѐ шукая, 

В найглибші таюмниці проникая, 

а думая вже сімдесѐт два роки – 

І бачу, що нічого ѐ не зная. 

 

Надзвичайноя глибиноя змісту і майстерністя художніх творів 

Омар Хайѐм здобув світову славу. Його твори перекладені мовами 

багатьох народів світу і читаятьсѐ із зацікавленістя майже через 

тисѐчоліттѐ післѐ їхнього створеннѐ. 

 

 

Сааді (1203/1208-1292) 
 

Земну мудрість і життюву правду вносить у перську літературу 

великий поет із Шірата Сааді (1203/1208-1292), творчість ѐкого 

назавжди увійшла до скарбниці світової літератури.  

Поет народивсѐ у небагатій сім’ї релігійного проповідника, рано 

став сиротоя, втратив батька. Дитинство і яність хлопчика були 

тѐжкими. Незважаячи на це, Сааді вдалосѐ влаштуватисѐ в один із 

найкращих навчальних закладів – відому багдадську медресе (букв. 

місце, де даять уроки, середнѐ і вища школа) «Нізамійс», де він слухав 

лекції видатних істориків, філологів, відомих богословів. Закінчити 

освіту йому не вдалосѐ. 

Протѐгом 25 років він мандрую: відвідую Месопотамія, Малу Азія, 

Югипет, Сирія, Палестину тощо. 

Будучи дервішем (букв. жебрак, чернець-жебрак), перебуваячи у 

середовищі простого ляду і спостерігаячи за їхнім життѐм, Сааді 

зібрав різноманітний і багатий фольклорний матеріал (розповіді, 

легенди, афоризми), ѐкі пізніше використав у своїй творчості. 
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Переживши випробуваннѐ долі (втрату сина), Сааді повертаютьсѐ 

до рідного Шіраза, де проводить дні у повній самотності і напруженій 

творчій роботі. У ці роки він закінчую роботу над своїми кращими 

творами: поетичним «Бустаном» («Плодовий сад», 1257) і написаним 

ритмізованоя прозоя з віршовими вставками «Гулістаном» 

(«Троѐндовий сад», 1258), ѐкі прославили поета не лише в Ірані, але і 

за його межами.  

Обидві поеми присвѐчені місцевому правителя Абу Бакру Ібн 

Сааді, ім’ѐ котрого пізніше поет взѐв собі за псевдонім. Поеми Сааді – 

твори етико-дидактичного змісту. Сам автор розглѐдаю їх ѐк підручник 

життѐ («Слова Сааді – це притчі і настанови, вони знадоблѐтьсѐ тобі, 

ѐкщо застосуюш їх у справі»). 

Життюва мудрість поета сформувалась під впливом багатьох 

незгод і негараздів, пережитих у роки поневірѐнь. Однак це не 

заважало Сааді бачити високе покликаннѐ лядини, ѐка над усім 

возвеличуютьсѐ своюя мудрістя, підіймаютьсѐ над ідеологіюя і 

релігійними забобонами. Мета життѐ, на його думку, у корисній 

творчій діѐльності лядини, спрѐмованій на загальне благо.  

Визначаячи силу влади багатих («у кого золото на терезах, у того і 

сила у руках»), поет засуджую лядей, ѐкі прагнуть легкої наживи. 

Він закликаю правителів до справедливості і милосердѐ не лише 

через неминучість гніву Божого, але і гніву народного. 

Творчість Сааді носить двоїстий характер, що проѐвилосѐ вже у 

перших його поемах. Цѐ риса його творчості полѐгаю у невідповідності 

високих ідеалів і реального життѐ лядей, ѐкі поет описував у своїх 

творах. Головним длѐ нього був заклик: «Роби добро, ѐкщо навіть 

злодій потребую його». 

Велику популѐрність творчості Сааді варто поѐснявати 

насамперед тим, що у його творах відтворяютьсѐ світ внутрішніх 

переживань лядини з усім діапазоном та мінливістя його поглѐдів і 

переживань. Поет зображаю живих лядей з їхніми позитивними і 

негативними рисами, майстерно описую лядські почуттѐ і пристрасті, 

даячи свою авторське ставленнѐ до них етичними заувагами. 
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Сааді залишив велику літературну спадщину. Ним написано 

«П’ѐть Меджлісів» (букв. збори, рада) у релігійно-філософському 

аспекті, «Настанови» царѐм, відповіді на деѐкі складні морально-

богословські проблеми. Особливу чарівність у його творчості маять 

газелі, ѐкі позначені великоя мелодійністя. Головний їхній мотив – 

коханнѐ. Газелі напрочуд прості й у той же час дуже виразні, що 

досѐгаютьсѐ завдѐки метафоризації мови. 

Сааді жив у період монгольської навали. Монгольські хани 

знищили велику кількість лядей, нанесли непоправну шкоду 

пам’ѐткам культури. Цей факт не міг не відбитисѐ і на творчості Сааді, 

ѐкий політичний зміст газелей часто прикривав еротичними мотивами, 

вкраплявав у своя творчість елементи містики. 

 

 

Джамі (7 листопада 1414 – 9 листопада 1492) 
 

Завершую класичну традиція перської літератури Джамі – 

найвидатніший поет, прозаїк, філософ, філолог, музикознавець. 

Повне імѐ поета – Нуріддін Абдуррахман Джамі. Він народивсѐ у 

Харджемі, область Джам (Харасал). Батько і дід поета були суддѐми в 

Ісфахані, але за незалежні судженнѐ і вільнолябство вимушені були 

переїхати у м. Джам, де і народивсѐ Джамі (звідси його псевдонім). 

Незабаром сім’ѐ переїхала у Герат, де Джамі прожив майже все свою 

життѐ. 

Уже в ранньому віці Джамі виѐвив неабиѐкі здібності до 

навчаннѐ. Вищу освіту він одержав у Гераті та Самарканді. З яності 

поет відрізнѐвсѐ незалежноя і гордовитоя вдачея. Навчаячись, він 

ігнорував існуячі порѐдки, ѐкі принижували гідність учнів. 

Одержавши блискучу освіту, Джамі хотів працевлаштуватисѐ на 

державну службу, але зіткнувсѐ з ненависним йому бярократизмом і 

відмовивсѐ від службової кар’юри. Вступив до дервішського ордену, на 

чолі ѐкого стоѐв гератський шейх Кашгарі, ѐкий очолив особливий 

напрѐмок в ісламі – суфізм. 
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Суфізм (букв. шерсть, суф – той, хто носить вовнѐний плащ) – 

містико-аскетична течіѐ в ісламі, що пропоную шлѐхи злиттѐ з Богом 

через аскетизм і внутрішню самовдосконаленнѐ. 

Метоя його послідовників були неухильне слідуваннѐ заповіту 

Мухаммеда, прагненнѐ жити за рахунок виклячно власної праці і 

допомагати ближнім. 

Життѐ Джамі відрізнѐлосѐ великоя скромністя. Він відмовивсѐ 

від посади придворного поета. Багаті дари, ѐкі йому приносили, Джамі 

віддавав на побудову загальнокорисних споруд. 

У 1469 р. у Герат приїжджав майбутній великий поет і державний 

діѐч Навої. Два поети потоваришували. Їхнѐ дружба мала 

благотворний вплив на їхня творчість. 

Літературна спадщина Джамі (перськоя й арабськоя мовами) 

різноманітна. Поет проѐвив себе майже в усіх традиційних жанрах. 

Крім того, ним написано велику кількість творів у прозі, рѐд робіт по 

богослов’я, суфійському вчення, поетиці, риториці, музиці. Цінним 

художнім твором Джамі був «Бахарістан» («Веснѐний сад»), написаний 

під враженнѐм від «Гулістану» Сааді. «Бахарістан» складаютьсѐ з 

оповідань про відомих шейхів, про щедрість і благородство, лябов і 

пристрасті, про відомих поетів, а також вклячаю крилаті вислови 

мудреців і жарти. 

Ліричні твори – газелі, об’юднані у 3 групи: «Перша глава яності», 

«Середнѐ перлина у намисті», «Висновок життѐ», де описані 

переживаннѐ лядини у різні періоди свого життѐ. 

Вершиноя творчості Джамі ю епічна поезіѐ – 7 величних поем під 

загальноя назвоя «Сім престолів» або «Велика ведмедицѐ» (поеми 

«Золотий ланцяг», «Саламан і Абсал», «Дар праведних», «Ясуф і 

Зулейка», «Лейла і Меджнун», «Книга мудрості Олександра 

Македонського»). 

«Золотий ланцяг» трактую рѐд важливих питань суфійської 

філософії. Вона багата ѐскравими і цікавими легендами. 

«Саламан і Абсал» – легенда про палке коханнѐ царевича і його 

годувальниці, ѐка жертвую усім через сильне почуттѐ і врешті-решт 
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гине, а янак закохуютьсѐ у чарівну красуня (Зухру). Легенда маю 

алегоричний смисл: символізую юднаннѐ душі і тіла. 

В основі поеми «Ясуф і Зулейка» лежить відомий біблійний 

сяжет про Йосипа Прекрасного і дружину югипетського вельможі 

Пентефріѐ. Відсторонена Ясуфом Зулейка перемогла його вірністя та 

щирістя почуттів. Ясуф одружуютьсѐ і стаютьсѐ диво: стара Зулейка 

стаю молодоя красунея. Коханнѐ перемагаю усі перешкоди і навіть 

невблаганний час – такий висновок поеми. 

І хоча Джамі наповнив твір суфійським смислом і відобразив 

закоханих в алегоричному плані, протиставив земній реальності вічну 

духовну лябов, читачі сприймаять поему інакше, адже у ній живі 

образи лядей, здатних на глибокі почуттѐ. 

В останній поемі «Семи престолів» – «Книзі мудрості Олександра 

Македонського» втіляютьсѐ ідеѐ справедливого правителѐ, а також 

царства селѐнської общини. 

Герой ціюї поеми, з блискавичноя швидкістя захопивши країни 

Сходу і Заходу і полонивши багато народів, трансформувавсѐ у 

легендарного героѐ з історичноя достовірністя. 

акщо у ранніх літературних пам’ѐтках Ірану про Олександра 

Македонського говоритьсѐ ѐк про руйнівника культури, то пізніше його 

образ стаю легендарно-позитивним. У Джамі він виступаю ѐк мудрець, 

пророк, вихований Аристотелем. 

Джамі вдалосѐ у художній формі відобразити сукупність ідей 

свого часу. Будучи прихильником суфійського вченнѐ, він підтримував 

ті його напрѐмки, ѐкі знаходилисѐ в опозиції по відношення до 

ортодоксального ісламу і феодального режиму, використовую своя 

художня майстерність длѐ захисту пригніченого народу. 

Окремо слід згадати про Трактат про музику Джамі. Він у своїй 

праці узагальняю досѐгненнѐ попередників – аль-Фарабі, Ібн Сини, 

Сафі-ад-Діна Урмаві, Абд аль-Кадира Марагі. Перша частина трактату 

присвѐчена вчення композиції, друга – вчення ритму. Джамі 

розглѐдаю інтервали та інтервальні системи (тетрахорд, пентахорд і 
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великі за обсѐгом звукорѐди аж до 17-ступеневого октавного 

звукорѐду уда), аналізую ладовуя систему макома.  

У вченні про ритм Джамі виділѐю найменшу одиниця (аналогічну 

грецькому «Хронос протос») під назвоя «накр», уводить понѐттѐ 

«ритмічного кола» (аналогічне ювропейському ритмічному остинато). У 

вченні про музичну композиція Джамі приділѐю особливу увагу 

корелѐції (поетичного) тексту і музики.  
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Іран, Середнѐ Азіѐ й Азербайджан здавна маять глибокі і міцні 

історичні і культурні зв’ѐзки. В Азербайджані виникаять філософські 

тексти. Марага, де розташувавсѐ арабський намісник, став клячовим 

центром науки і богослов’ѐ.  

У VIII ст. одержала широкого розвитку арабська поезіѐ, 

створяятьсѐ трактати з астрономії, теології, філософії. 

З X ст. – початок розвитку літератури перськоя мовоя, ѐка стала 

незабаром літературноя мовоя у Середній Азії та Азербайджані. Тут 

набуваю розвитку придворна література. 

Винѐткового розвитку азербайджанська література одержала у 

XII ст. Процвітаю придворна поезіѐ, основними жанрами ѐкої були 

касиди і газелі; створяятьсѐ філософські рубаї (чотиривірші) і маснаві 

(епічні поеми).  
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Поетична спадщина, що дійшла до нас, свідчить про ґрунтовну 

обізнаність поетів у таких галузѐх науки ѐк астрономіѐ, медицина, 

філософіѐ, теологіѐ. Їхні касиди насичені образами і метафорами, їхнѐ 

метрика і рими бездоганні, мова проста і ѐскрава. 

Загальним здобутком длѐ таджицького і азербайджанського 

народів стала поетична спадщина поетеси XII ст. Мехсаті.  

Мехсаті народиласѐ у Гѐндже, була близька до двору 

середньоазійського султана Санджара (1113-1157). Вона вирізнѐласѐ 

дотепністя, уміннѐм творити рубаї експромтом. Її рубаї близькі до 

традицій усної народної поезії, захопляять безпосередністя, 

простотоя, жвавістя стиля. У цих рубаї засуджуютьсѐ 

несправедливість, деспотизм і насиллѐ, в’їдливо висміяютьсѐ 

обмеженість і бездушність. 

Література Азербайджану мала істотні відмінності від літератур 

Кавказу – вірменської і грузинської літератур. Це поѐсняютьсѐ 

насамперед впливом арабської культури. У III ст. Азербайджан увійшов 

до складу Ірану (Персії), а у 2-ій половині VII ст. став провінціюя 

Арабського Халіфату. Арабське пануваннѐ на деѐкий час загальмувало 

розвиток азербайджанської літератури і культури у цілому.  

Примусово насаджувалисѐ мусульманство й арабська мова, що 

протѐгом 200 років була мовоя держави, науки і літератури. Релігійні, 

суспільно-побутові поглѐди, звичаї, віруваннѐ, зразки художньої 

творчості давніх азербайджанців відображені у загальноіранській 

пам’ѐтці Авесті. Деѐкі міфологічні образи Авести збереглисѐ до нашого 

часу ѐк персонажі казкової прози. 

Із доісторичних часів відомий сяжет про закоханих – брата царѐ 

Мідії Зоріадра та доньки володарѐ земель білѐ Каспійського морѐ 

Одатіди. Вони закохалисѐ, побачивши один одного уві сні. Батько 

Одатіди відмовив сватам Зоріадра і вирішив знайти їй іншого 

нареченого. Янак викрав дівчину.  

Сяжет побудовано за мотивами, характерними длѐ поширеного й 

досі жанру дастану – закоханість через сновидіннѐ і викраденнѐ 

нареченої.  
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Нізамі Гянджеві (1141-1203) 

 

Корифеюм східної класики у XII ст. справедливо вважаютьсѐ Нізамі 

Гѐнджеві (1141-1203). Він народивсѐ у Гѐндже, там же одержав 

блискучу освіту. У своїх віршах Нізамі говорить, що він добре знайомий 

з різними науками. Це підтверджуютьсѐ і його творчістя, у ѐкій 

зустрічаятьсѐ посиланнѐ на такі галузі знаннѐ ѐк астрономіѐ, 

астрологіѐ, математика, історіѐ, теологіѐ, філологіѐ тощо. 

Він проѐвив великий інтерес до античної філософії. Нізамі 

блискуче володів перськоя й арабськоя мовами. Був обізнаний з 

літературоя, написаноя цими мовами. Ю підстави стверджувати, що 

поет знав й інші мови. Нізамі писав: «Із кожного рукопису ѐ здобував 

багатство. Крім нових хронік, ѐ вивчав ще й юврейські, і христиѐнські, і 

пахлавійські». 

Нізамі залишив велику спадщину у різних жанрах: газелі (невеликі 

ліричні вірші), касиди (великі епічні твори), рубаї (чотиривірші) та інші 

вірші. Вершиноя його творчості стали епічні твори об’юднані у 

«П’ѐтериця» («Хамсе»), ѐкі принесли поетові світову славу. Це широкі 

словесні полотна, ѐкі відтворили не лише найважливіші події 

історичного минулого, але і дійсність, сучасну поетові. 

Перший твір, ѐкий увійшов у «П’ѐтериця», «Скарбницѐ таюмниць» 

– написана, очевидно, між 1173 і 1179 рр. і відноситьсѐ до дидактично-

філософського жанру, популѐрного у Середній Азії, зокрема у поетів 

Східного Ірану (Хорасана і Середньої Азії). Книга складаютьсѐ зі вступної 

частини і 20 глав, названих макала (бесіда). 

Композиційно поема побудована так, що кожна наступна бесіда 

випливаю і безпосередньо пов’ѐзана з попередньоя. Створяютьсѐ, 

таким чином, неперервний ланцяг думок. Кожна бесіда іляструютьсѐ 

конкретноя притчея, ѐка часто запозичена поетом із усної народної 

творчості. 

«Скарбниця таємниць». Вступні глави поеми містѐть традиційне 

прославлѐннѐ Бога і пророка Мухаммеда, роздуми поета на теми, 

порушені у Корані. 
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Перша бесіда про створеннѐ Адама – виклад ведетьсѐ у дусі 

коранічних легенд, але пройнѐта ідеюя пануваннѐ лядини над світом, 

концепціюя природи лядини, уѐвленнѐм про її життюві завданнѐ.  

Друга бесіда – про дотриманнѐ правосуддѐ.  

Третѐ – про несталість (зрадливість) життѐ. Поет говорить про свій 

час, ѐкий не маю доброчесності. Далі він ставить дуже важливі у 

філософському плані питаннѐ про ставленнѐ лядини до світу. 

П’ѐта бесіда – про старість; подаю опис старості. Необхідно знати 

ціну молодості, говорить Нізамі, і користуватисѐ нея длѐ твореннѐ 

доброчесних справ – старому вони будуть не під силу. Поки ю сила, 

необхідно трудитисѐ, щоб не залежати від інших і мати свій шматок 

хліба. Лише працѐ забезпечую чесне життѐ. 

Далі іде бесіда про старого цегельника. Слабий старий ліпив цеглу 

длѐ будівництва склепів на цвинтарі. Підходить янак радить йому не 

гнути даремно спину – шмат хліба старому завжди хто-небудь подасть. 

Той же відповідаю, що він задлѐ того лише працяю, щоб не простѐгати 

руки до чужого хліба. 

Восьма бесіда розповідаю про створеннѐ світу. Мова тут іде про 

відношеннѐ лядини до світу. Гріх внесено у світ лядини, тому не 

можна піддаватисѐ йому, а йти спокійно своїм шлѐхом. 

У повісті про злодіѐ і лисиця, ідетьсѐ про те, що лядина хоче 

ошукати тварину, ѐка охоронѐю фруктовий сад. Злодія вдалосѐ це 

лише тоді, коли він удав із себе сплѐчого і так приспав пильність 

лисиці. 

Дванадцѐта бесіда – про прощеннѐ із Зулейкоя. Перебороти 

спокуси цього світу може кожний, у кого ю мудрість і сила волі. 

Бесіда про двох мудреців, ѐкі посперечалисѐ, хто з них мудріший. 

Вони випробовуять один одного. Так один із них приніс келих з 

отрутоя. Другий випив, пізнав його складові і знешкодив завдѐки 

протиотруті. Підніс квітку, над ѐкоя пошептав. Перший з перелѐку 

помер. 

Друга поема Нізамі «Хосров і Ширін» була завершена у 1180 р. 

Сяжет цього романтичного епічного твору частково взѐто із 
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сасанідської хроніки. Обидва герої – історичні особи. Цикл (легенд) 

переказів про Хосрова відомий завдѐки авторам IX-X ст. у тому числі й 

Фірдоусі у «Шахнаме».  

Справжню новаторство і сміливість Нізамі-художника полѐгаю у 

тому, що він відводив у своїй поемі головну роль не шаху Хосрову, а 

Ширін – племінниці цариці Азербайджану Міхін-Бану. Поет наділив її 

розумом, красоя, силоя волі. Вона безмежно лябить Хосрова. Через 

свою палке почуттѐ дівчина переносить незгоди. Хосров теж кохаю 

Ширін, але його лябов егоїстична, у ній немаю здатності до 

самопожертви. Лише у фіналі поеми, під впливом самовідданого 

коханнѐ Ширін, зміняютьсѐ і характер чоловіка. 

Хосрову протиставлѐютьсѐ один з найбільш значущих образів 

твору – Фархад, здібний майстер-каменѐр. Палке коханнѐ Фархада до 

Ширін надихаять її на праця і творчість. Фінал суперництва Фархада і 

Хосрова трагічний. Фархад гине. 

Заклячний розділ. Поема завершуютьсѐ розповіддя про те, ѐк 

Ширутю, син Хосрова від першої дружини Маріѐм (доньки 

візантійського імператора), захоплений пристрастя до мачухи, щоб 

досѐгти її лябові, вбиваю батька. Ширін, ѐка залишаютьсѐ вірноя 

Хосрову і післѐ його смерті, губить свою життѐ. 

Поема «Хосров і Ширін» Нізамі мала величезне значеннѐ длѐ 

всього Близького Сходу. Протѐгом століть створявалисѐ десѐтки 

творів, ѐкі були пройнѐті духом гуманістичних ідей Нізамі, його 

художньої творчості. 

Третѐ поема Нізамі «Лейла і Меджнун» була написана у 1188 р. на 

замовленнѐ шірваншаха Ахстана I. В основі поеми лежить давнѐ 

арабська легенда про нещасливе коханнѐ. За спостереженнѐм 

Ю.Е. Бертельса, «нещаслива історіѐ» про Лейлу і Меджнуна набула 

значно більшого поширеннѐ ніж розповідь про Ромео і Джульютту. Це 

можна поѐснити тим, що легенда про Лейлу і Меджнуна в усіх країнах 

Близького Сходу потрапила у народне середовище, припала до серцѐ 

азійському народу і злиласѐ з фольклором. Ще у джерелах IX-X ст. 

наѐвна повість про арабського поета VII ст. Меджнуна і його коханої 
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Лейли. Фабула «Лейли і Меджнуна» була відомоя у перській 

літературі поетам Рудакі, Насіру Хосрову і т.д. 

Лейтмотив поеми «Лейла і Меджнун» – палке коханнѐ двох 

молодих лядей, Кайс полябив Лейлу так палко, що одержав 

прізвисько Меджнун (шалений). Від нещасливого коханнѐ до Лейли 

він гине. Всѐ поема поділѐютьсѐ на рѐд епізодів. У кожному із них 

робитьсѐ спроба благополучно вирішити конфлікт. Але усі вони 

закінчуятьсѐ невдачея, що лише призводить до посиленнѐ пристрасті, 

що поступово створяю підґрунтѐ до особистої катастрофи. 

У вступі Меджнун одержую листа від Лейли. Удень він сидить на 

горі, оточений дикими звірами, Лейла підходить до вершини і 

Меджнуна, заспокояю звірів і йде до нього. Той розповідаю про 

бажаннѐ утекти з Лейлоя. Але та боїтьсѐ ганьби і віддаю йому листа, 

він пише відповідь. 

Вінчаннѐ Лейли. Батько розповідаю Лейлі про завершеннѐ другого 

боя з Ноуфалем і про втечу Меджнуна в пустеля. Лейла ридаю. До її 

батьків тим часом приходить багато сватів. Ібн Салам дізнаютьсѐ про це 

і сам приїздить до племені Лейли з вишуканими подарунками. Батько 

даю згоду на шляб. Лейла у розпачі, але вона вимушена покоритисѐ 

волі батька. Весільний банкет. Ібн Салам її забираю. Меджнун 

дізнаютьсѐ про заміжжѐ Лейли. 

Він розриваю кайдани і втікаю у пустеля, де лежить безсилий на 

землі. До нього під’їжджаю подорожній і кричить йому, що Лейла 

вийшла заміж, що зрадила його почуття і забула про нього. Він 

переконую Меджнуна забути її. Той же б’ютьсѐ головноя об камінь у 

бурхливому нападі безпорадності і жаля. Тоді подорожній 

намагаютьсѐ його втішити словами, що Лейла хоч і заміжнѐ, але все 

одно пам’ѐтаю Меджнуна. 

Головний персонаж згадую подумки тремтливий образ Лейли. 

Згадую їхню дитинство, лябов, вірність, каже, що ніколи не відмовитьсѐ 

від неї. Смерть батька Меджнуна. Меджнун мешкаю з дикими звірами. 

Притча про янака, ѐкого цар кинув до собак. 
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Безсмертна поема «Лейла і Меджнун» залишила глибокий слід у 

східній поезії і викликала велику кількість переспівів у талановитих 

поетів Сходу у різні епохи (більш ніж 20 – перськоя мовоя, 29 – 

тяркськоя тощо). 

Четверта поема «Сім красунь» (близько 1196). У поемі дві сяжетні 

лінії: одна – історіѐ Бахрама, друга – рѐд вставних новел, ѐкі не 

пов’ѐзані з першоя сяжетноя лініюя, а взѐті із усної народної 

творчості, фантастичні казки. Головний герой поеми Бахрам – 

історична особистість. Це – сасанідський цар V ст., легенди про ѐкого 

були відомі на всьому Близькому Сході. У яні роки Бахрам живе у 

замку. Тут він знаходить потаюмну кімнату і бачить на стіні дивну 

фреску: вона зображала його самого, оточеного сімома казковими 

красунѐми. 

Ставши післѐ смерті батька царем, він вибираю собі у дружини сім 

царівен, портрети ѐких він бачив на фресках. Це царівни: індійська, 

туркменська, хорезмська, слов’ѐнська, магрибська, візантійська та 

іранська. Найкращий архітектор будую длѐ дружин Бахрама сім палаців 

із павільйонами, критими куполами. Кожний із куполів маю свій колір, 

ѐкий відповідаю астрологічним ѐвленнѐм про дні тижнѐ і про ту 

планету, ѐка з цим днем пов’ѐзана. Бахрам проводить у кожному 

палаці по одній ночі, одѐгнувшись у шати того кольору, ѐкий 

відповідаю тому дня. У супроводі музики царівни по черзі 

розповідаять Бахраму казки своюї країни. акщо поеми «Хосров і 

Ширін» і «Лейла і Меджнун» присвѐчені темі коханнѐ, то у «Семи 

красунѐх» Нізамі звертаютьсѐ до важливих длѐ нього проблем 

ідеального і справедливого правителѐ. 

Обрамленнѐ новели – життюпис Бахрама. Він необхідний длѐ 

поеми – дозволѐю висловити свою розуміннѐ даної проблеми.  

Вершина і своюрідний підсумок творчого розвитку великого поета 

«Іскандер-наме». Нізамі створив твір енциклопедичний за розмахом і 

синтетичний за жанром. 

Багатопланова історична оповідь поюднуютьсѐ з темоя коханнѐ, з 

оглѐдом філософської концепції буттѐ і роздумами про смисл життѐ. 
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Поема складаютьсѐ з двох частин: «Книга про славу» і «Книга про 

щастѐ». 

Поетичний образ Іскандера у Нізамі відрізнѐютьсѐ від історичного 

прототипу – Олександра Македонського. Герой Нізамі – ідеальний 

правитель. Мислитель, полководець, розумний і справедливий 

державний муж. Він звільнѐю народи від гніту і бід, займаютьсѐ 

благоустроюм міст, радитьсѐ з ученими, філософами. 

У другій частині поеми («Книга про щастѐ») Нізамі показую свого 

героѐ головним чином ѐк вченого, філософа, пророка. У деѐких главах 

той розкриваю його глибоку обізнаність у різних галузѐх науки. 

Іскандер влаштовую у палаці диспути, перемагаю у них сімох відомих 

філософів античності. У вуста Іскандера-мудрецѐ Нізамі вклав свої 

глибокі знаннѐ грецької філософії. 

Ідеї Нізамі про справедливий соціальний порѐдок знаходѐть ще 

більш повне розкриттѐ у частині поеми, у ѐкій поет подаю ѐскраву 

картину ідеального міста-держави, де немаю панів і рабів, де свобода і 

справедливість – головний закон, знищено соціальне зло, голод і 

бідність, де всі займаятьсѐ чесноя працея, добуваячи собі життюві 

блага. Країна справжнього щастѐ, про неї він мріѐв, але її довго не міг 

знайти Іскандер. 

«П’ѐтерицѐ» Нізамі мала значний вплив на розвиток художньої 

літератури Сходу. Починаячи з Хосрова (1253-1325), наслідуячи і 

розвиваячи його традиції, створявали свої перлини такі визначні 

поети, ѐк Джамі, Алішер Навої, Фіцулі і багато інших 

З XIII-XIV ст. в Азербайджані все частіше порушуятьсѐ традиції 

створеннѐ художніх творів перськоя й арабськоя мовами. Перший 

твір, написаний азербайджанськоя мовоя (відноситьсѐ до тяркських 

мов), належить Пурі Хасану (XIII ст.). Його творчість отримала неабиѐке 

визнаннѐ і гучну славу в Азербайджані і Туреччині. Тіюя ж міроя 

важливоя длѐ літературознавцѐ виѐвилась і творчість Бурханаддіна 

(1344-1398) тяркськоя мовоя. 

Бурханаддін Газі Ахмед – азербайджанський і турецький поет, 

учений, державний діѐч. Писав азербайджанськоя, перськоя та 
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турецькоя мовами. Був правителем Сиваса (Туреччина). Мав титул 

султана. 

Обидва ці тяркськомовні поети принесли у поезія нові риси – 

соціальні мотиви, простоту мови, стильове новаторство тощо. 
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Грузіѐ – країна багатої древньої культури. Свого найвищого 

розвитку у політичних, економічних, соціальних і культурних 

напрѐмках Грузіѐ досѐгла у ХІІ ст., в епоху царяваннѐ Давида 

Будівничого (1089-1125), Георгіѐ ІІІ (1156-1184) і Тамар (1184-1213). 

Грузіѐ того часу – могутнѐ феодальна держава з добре розвиненоя 

торгівлея, ремеслом, сільським господарством. 

Економічна могутність обумовила культурний прогрес. За Давида 

Будівничого у Грузії було засновано Гелатську академія. Дещо раніше 

виникла Ікалтійська академіѐ. Країна славиласѐ чудовими пам’ѐтками 
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культової і світської архітектури, прикрашеними чарівними зразками 

настінного розпису. Класичної досконалості тут досѐгло мистецтво 

карбуваннѐ (чеканки). Далеко за межами свого края славилисѐ праці 

грузинських майстрів золотої справи. Витонченими були і оформленнѐ 

рукописних книг. 

Високим рівнем характеризувалосѐ і духовне життѐ суспільства. 

Відповідно у цей час набули поширеннѐ наука і теологічна філософіѐ.  

У ХІ-ХІІ ст., зазначаю видатний дослідник творчості Руставелі, 

академік М. Марр, грузини цікавилисѐ філософіюя, ѐка порушувала ті 

ж світоглѐдні питаннѐ, що й передові уми тогочасного христиѐнського 

світу Сходу і Заходу. На відміну від ювропейців, грузини відгукувалисѐ 

раніше інших на найновіші течії філософської думки і працявали у 

всеозброюнні зразкової длѐ свого часу текстуальної критики 

безпосередньо над грецькими оригіналами. 

На початку ХІІ ст. розквітла світська художнѐ література, 

переважно поезіѐ. Вершиноя грузинської поетичної культури ХІІ ст. по 

праву стала поема Шота Руставелі «Витѐзь у тигровій шкурі».  

 

 

Шота Руставелі (2-а пол. ХІІ ст. – поч. ХІІІ ст.) 
 

В історії світового духовного спадку грузинська література займаю 

особливе місце. Маячи за джерело багатящий фольклор, коріннѐ 

ѐкого сѐгаю ІІ тисѐчоліттѐ до н.е., вона донині зберігаю неповторну 

образність і оригінальне світобаченнѐ міфологічного епосу 

«Аміраніані», пасторалі «Етеріані» і, безперечно, такої синтетичної 

поеми, ѐк «Витѐзь в тигровій шкурі» Шота Руствелі. 

Слід підкреслити, що глибинні духовні зв’ѐзки грузинського та 

українського народів беруть початок за часів Київської Русі. Уже в ХІІ ст. 

Грузіѐ і Україна поріднилисѐ через шляб цариці Тамар і кнѐжича Яріѐ 

– сина Андріѐ Боголябського. За царяваннѐ Тамар (ХІІ-ХІІІ ст.) 

Руставелі створяю своя величну літературну пам’ѐтку – «Витѐзь в 

тигровій шкурі». 
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Вдѐчна лядська пам'ѐть зберегла не лише ім’ѐ творцѐ поеми, а й 

пречудові сказаннѐ про нього. У тих сказаннѐх химерно переплелосѐ 

дійсне з домислом, історично достовірне з казковим. 

Видатний письменник народивсѐ у 2-й половині ХІІ ст. – помер на 

початку ХІІІ ст. – поет, філософ, гуманіст. Навчавсѐ в Ікалтійській 

академії (Східна Грузіѐ), післѐ того був відрѐджений до Візантії длѐ 

продовженнѐ освіти. Був прибічником прогресивної на ті часи політики 

феодальності держави, і ці свої поглѐди художньо втілив у ідеѐх та 

образах поеми. Повний переклад здійснив М. Бажан (1937). Зараз 

існую шість окремих українських видань (останню у 1983 р.). 

Походив Шота із знатного роду власників древнього міста Руставі 

(Руставелі – той, хто родом з Руставі), дитинство і яність його минули у 

тому краї, де «зливаячись, шумлѐть, обнѐвшись, наче дві сестри, 

струмки Арагви і Кури». 

ак син головного скарбника при царському дворі, він з дитинства 

був оточений турботоя і вимогливоя лябов’я царѐ Георгіѐ III, батька 

Тамар. Дослідники припускаять, що майбутній поет володів кількома 

мовами, зокрема і грецькоя, вивчав тогочасні науки в Ікалтійській 

академії (Східна Грузіѐ), цікавивсѐ античноя літературоя, поглиблявав 

свої знаннѐ у Греції. Окрім того, цар Георгій III дбав і про фізичне 

вихованнѐ дітей вельмож. Шота чудово їздив верхи, віртуозно володів 

мечем і луком, був вправним мисливцем. Від батька янак успадкував 

високу державну посаду – пост скарбника. Маячи поетичний талант і 

водночас будучи пов’ѐзаним з придворним середовищем, він 

виступив ѐк співець цариці Тамар. На знак визнаннѐ непересічного 

таланту Руставелі царицѐ нагородила його золотим пером (за іншоя 

версіюя – коштовним перснем зі своюї руки). 

Головним джерелом, звідки дослідники черпаять історико-

біографічні дані про Руставелі, ю пролог до його поеми. ак же склаласѐ 

долѐ поета післѐ написаннѐ твору, на жаль, ніхто достеменно не знаю. 

Народ склав легенди, ѐкі доповняять, розширяять його біографія. 

Цікаво, що деѐкі з них маять під собоя підґрунтѐ. Одна з таких 

легенд розповідаю, що під час навали монгольських орд на Грузія 
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(друга чверть ХІІІ ст.) царські візири, серед них і Шота, організували 

антимонгольську змову. Однак її було викрито і патріотів засуджено до 

страти. Під палячим немилосердним сонцем роздѐгнуті догола ляди 

чекали смерті.  

Але долѐ була милостива до них. У змові брав участь народний 

герой Цотне Дадіані, йому вдалосѐ уникнути арешту. Коли ж він 

побачив стражданнѐ своїх друзів, добровільно зійшов на поміст і став 

серед приречених. Вражені таким благородним поривом, монголи 

відпустили на воля і Цотне, і його соратників. 

Шота Руставелі не міг дивитисѐ на горе і стражданнѐ рідної землі, 

він покинув батьківщину і помандрував до Палестини. Там, у 

Хрестовому монастирі, і знайшов поет вічний спочинок. Це сталосѐ 

близько 1250 року. Свѐті місцѐ Палестини у ХVІІІ ст. відвідав католикос 

Тимофій. Повернувшись до Тифліса, він описав свою паломництво, 

зокрема і деталь, ѐка його дуже вразила. Це була фреска рідкісної 

краси – портрет Руставелі у монастирі Свѐтого Хреста.  

У 1960 р. грузинські вчені – академіки – літературознавець 

Шахідзе, сходознавець Церетелі, поет Абашидзе здійснили наукову 

експедиція до Хрестового монастирѐ (Джерело – «Літературна 

газета»). На одній із колон монастирѐ під грубим шаром фарби і 

штукатурки вони виѐвили портрет Руставелі, ѐкий, без сумніву, ю 

видатним твором мистецтва. Зберігсѐ над портретом напис 

давньогрузинськоя мовоя: «Шоті, ѐкий розписав цей храм, хай 

простить бог гріхи, Амінь». І дещо нижче: «Руставелі». Знайдено також 

запис про грузинського митцѐ у поминальній книзі. 

«Витѐзь у тигровій шкурі» складаютьсѐ з трьох частин: пролог, 

власне поема, епілог.  

Пролог маю особливе значеннѐ длѐ виѐсненнѐ проблематики і 

особливостей поеми. Марр писав, що тут за музикальністя, стислістя 

складу й образності думки ми знаходимо все краще, що вийшло з-під 

пера Шота Руставелі. 

Згідно традиції, пролог побудований за певними структурними 

принципами. Спочатку автор прославлѐю творцѐ Всесвіту, 
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божественно-небесну силу, просѐчи у неї допомоги і прихильності 

(«Образ тел во всей вселенной создал ты, единый бог, будь защитой 

мне, чтоб мощья сатану попрать ѐ мог»). 

Далі автор шанобливо говорить про сильних світу цього, а в 

завершеннѐ повідомлѐю деѐкі відомості про себе, про свій творчий 

задум, викладаю свої поглѐди на поезія і коханнѐ. 

Архітектоніка прологу твору характеризуютьсѐ стрункістя та 

послідовністя. Це – зразкове творіннѐ за змістом, за глибиноя думки. 

Пролог органічно зв’ѐзаний із розповідноя частиноя поеми. У 

ньому, ѐк в увертярі оперного твору, чітко звучить лейтмотив всіюї 

поеми, у ньому сконцентровано її основні ідеї та мотиви. Пролог став 

«клячем» до світу ідей поеми Руставелі, справжньоя окрасоя «Витѐзѐ 

у тигровій шкурі».  

У 7 і 8 строфах прологу автор презентую своя особливість: 

 

а, Руставели, оттого и спел искусно песнь своя, 

Что ѐ той, что правит ратья, жизнь, безумец, отдая. 

а, Руставели, спел стихами, серцем раненым с ним 

дружен… 

 

Руставелі, ѐк автор поеми, двічі названий і в традиційному епілозі 

«Витѐзѐ в тигровій шкурі».  

Таким чином, автором «Витѐзѐ у тигровій шкурі» ю Руставелі 

(архаїчна форма), а в XVIII ст. вперше – Руставелі. 

Руставелі – це не ім’ѐ поета, не прізвище, не псевдонім. Так 

називаютьсѐ володар міста – фортеці Руставі, або ж руставельського 

помістѐ. Можливо, що Руставелі означаю взагалі лядину, ѐка походить 

із Руставі. 

ак уже підкреслявалось, Руставелі на початку поеми звертаютьсѐ 

до Бога. Далі він шанобливо згадую своїх царів-патріотів. У ІІІ строфі 

поет заѐвлѐю, що навіть не знаю, ѐк взѐти не себе сміливість оспівати 

лева цариці Тамар. Слово «лев» використовуютьсѐ метафорично і 

означаю богатирѐ, героѐ, лицарѐ. Левом Тамар міг бути лише її чоловік. 
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В епізоді він уже названий власним іменем – Давид і характеризуютьсѐ 

ѐк воїн, ѐкий лѐкав ворогів Грузії і на Сході, і на Заході. Безперечно, що 

лев із прологу «Витѐзѐ у тигровій шкурі» ю не хто інший, ѐк чоловік 

Тамар – Давид Сослані. 

Четверта строфа особливо возвеличую цариця Тамар:  

 

«Вотаем царицу Тамару, проливаѐ кровавые слезы, 

Чьи хвалы, неплохо подобранные, ѐ уже произносил. 

Чернилами мне послужили агатовые озера (ее глаза), 

а пером – зыбкий тростник (стан), 

Кто услышит – того поразит копье, пронзаящее 

серце». 

 

Майже всѐ цѐ строфа метафорична, проникливо поетична. 

У 9-ій строфі прологу Руставелі говорить про джерела своюї 

поеми: 

 

«Этот дивный сказ, что ныне переделан в песнопенье 

Что, как жемчуг самородный, возлелеят поколеньѐ 

а нашел и спел стихами…». 

 

У даному випадку автор користуютьсѐ широко розповсядженим у 

середньовічній світовій літературі прийомом сяжетного маскуваннѐ, 

штучного відчуженнѐ. Руставелі свідомо переносить сяжет і фабулу 

своюї поеми на іноземний ґрунт. Певно, така необхідність маскуваннѐ 

була викликана прозорими історичними (натѐками) асоціаціѐми 

«Витѐзѐ у тигровій шкурі» і радикальністя соціально-політичних і 

філософських поглѐдів, висловлених у поемі. Саме тому Руставелі 

оголошую джерела своюї поеми «персидський сказ», розгортаю 

розповідь на широкому географічному фоні.  

У пролозі ми зустрічаюмосѐ з розгорнутими авторськими 

поглѐдами на поезія і коханнѐ. Руставелі називаю поезія «галуззя 

мудрості». Він переконаний, що не зважаячи на «божественність», 
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поезіѐ маю земне призначеннѐ, вона повинна приносити користь 

суспільству, естетичну насолоду. Далі Руставелі розглѐдаю природу 

поезії, її специфіку. Він розумію, що цей вид мистецтва вимагаю 

стислого, ѐсного і чіткого висловленнѐ («Длинный сказ поведать кратко 

– этим песнѐ нам ценна), ѐскравості і музикальності («сладостных 

слов», «сладкозвучного ѐзыка»). 

Руставелі чекаю від поета великої майстерності і досконалості. 

Поетична творчість йому нагадую богатирський двобій. Бойовоя 

зброюя поета стали розум, тонкий смак, висока поетична техніка і 

глибина почуттів. Горе тому поету, у кого в розпал творчої праці 

відмовить його зброѐ, зникне поетичне натхненнѐ, запас поетичних 

слів і висловів. Такий поет не зможе благополучно досѐгнути фінішу у 

творчому змаганні. Руставелі називаю і характеризую декілька категорій 

поетів, переваги віддаю поетам епічних жанрів. 

Не менш детально говоритьсѐ у пролозі і про коханнѐ. Руставелі 

розрізнѐю три основні його види. Один із них – божественна лябов. 

Длѐ лядей така лябов несприйнѐтлива, пізнати її не може навіть 

життюво мудра лядина. Відкидаю поет грубо-почуттюву, плотську. Він 

закликаю до високої земної лябові, до глибоких лядських почуттів. 

Руставелі ідеалізую це почуттѐ, ѐке робить лядину благородноя, 

складаю її найвищі переваги (достоїнства). 

Таким чином, всѐ поема Руставелі, з самого її початку, свідчить 

про гуманістичну основу її світоглѐду: у центрі уваги поета – вільна 

лядина і високе, вільне коханнѐ, багатогранна діѐльність. 

 

«Должен истинно влябленный быть прекраснее 

светила, 

Длѐ него приличны мудрость, красноречие и сила, 

Он богат, великодушен, он всегда исполнен пыла… 

Те, не в счет, кого природа этих доблестей лишила». 

 

При порівнѐно простій фабулі «Витѐзѐ у тигровій шкурі» 

архітектоніка поеми досить складна. Коротко зміст можна передати 
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так: амірбар (полководець) Індії Таріюл і дочка індійського царѐ 

Нестан-Дареджан гарѐче покохали одне одного. Оскільки батьки 

Нестан мали намір віддати дівчину заміж за іншого, то Таріюл вбиваю її 

жениха. Цар і амірбар вступаять у гострий конфлікт. За наказом сестри 

царѐ двою негрів-рабів повинні відвезти Нестан в бурхливі простори 

океану. 

Таріюл безрезультатно шукаю своя кохану. Розчарований, він 

покидаю лядей і поселѐютьсѐ в пустелі. Тут його знаходить Автанділ 

(полководець Аравії), ѐкий закоханий в дочку свого царѐ Тінатін. 

Автанділ вирішую допомогти Таріюлу у пошуках Нестан. 

Незабаром її вдаютьсѐ знайти. «Сонцесѐйна» Нестан виѐвилась у 

недоступній Каджитській фортеці. Таріюл за допомогоя Автанділа і 

Прідона беруть її штурмом і визволѐять кохану. Витѐзі повертаятьсѐ у 

рідні краї, одружуятьсѐ зі своїми коханими, зміцняять свій братський 

сояз і успішно керуять державоя. 

Послідовність викладу цих подій у поемі суттюво відрізнѐятьсѐ від 

нашої короткої оповіді. Розпочинаютьсѐ поема розповіддя про Аравія 

(про царѐ Ростевана, Тінатін і Автанділа). Пристаркуватий іменитий цар 

Аравії Ростеван, не маячи сина-спадкоюмцѐ, віддаю престол своїй 

юдиній дочці, прекрасній, мудрій Тінатін, ѐка палко покохала лицарѐ-

полководцѐ і царедворцѐ Автанділа. А той відповідаю їй палкоя 

взаюмністя. 

Одного разу під час поляваннѐ Ростеван і Автанділ помітили на 

березі білѐ джерела таюмничого лицарѐ, ѐкого переповняю скорбота. 

Цар виѐвив бажаннѐ познайомитисѐ із ним. Втім усі спроби заговорити 

з витѐзем не мали успіху, і він безслідно зник. Ростевана охопив 

смуток. Тоді Тінатін доручила Автанділу відшукати невідомого. У 

результаті трьохлітнього пошуку він знаходить загадкового 

незнайомцѐ, ѐкий розповів Автанділу своя трагічну історія. Останній 

же обіцѐв допомогти витѐзя. І дійсно, йому вдалосѐ натрапити на слід 

коханої Таріюла. Врешті-решт побратими (Таріел, Автанділ, Прідон) 

рѐтуять ув’ѐзнену Нестан. 
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У поемі Руставелі подано 2 сяжетні лінії – Індіѐ і Аравіѐ, – ѐкі тісно 

переплітаятьсѐ. 

Розповідь юдина, цільна і динамічна. Сяжетні ситуації природно 

слідуять одна за іншоя. Органічно вписані епізоди (поляваннѐ, історіѐ 

царѐ Прідона, купецька країна Гулантаро тощо) збагачуять основну 

сяжетну лінія поеми. 

Епізоди містѐть багато мотивованих деталей і складних ситуацій, 

кожна із ѐких із великим художнім смаком і почуттѐ міри вливаютьсѐ у 

юдиний сяжетний розвиток. 

ак приклад, можна розглѐнути один із початкових епізодів – 

розповідь про поляваннѐ. 

Під час бенкету на честь Тінатін, Ростеван раптово засумував. 

Помітивши це, Автанділ, жартуячи, сказав цареві, що він маю причини 

длѐ смутку, адже Тінатін спустошила царську скарбниця, роздавши все 

багатство. Цар відповів, що його смуток викликаний зовсім іншими 

обставинами, тим, що у нього немаю сина, ѐкий би був схожий на нього 

сміливістя і спритністя. У відповідь на це Автанділ, вихований 

Ростеваном, сміливо пропоную йому позмагатись. На великому 

поляванні Автанділ переміг царѐ, ѐкий щиро радів успіхам Автанділа. 

Відпочиваячи під деревом, мисливці раптом помітили витѐзѐ – 

чужоземцѐ, ѐкий сидів білѐ ріки у смутку. Ростеван забажав 

познайомитись із ним. 

Розповідь про поляваннѐ ю цілісним, повністя завершеним і 

цікавим епізодом. Він маю всі необхідні сяжетні компоненти: 

експозиціѐ, зав’ѐзка, кульмінаціѐ і розв’ѐзка. У той же час розповідь 

про поляваннѐ стала органічноя частиноя ѐк додаткового сяжетного 

елементу «Витѐзѐ у тигровій шкурі» (пригода Автанділа), так і 

центральної, основної лінії розповіді (повість про невідомого витѐзѐ). 

Цей епізод даю можливість отримати цілісну характеристику 

характеру Автанділа. 

Епізод поляваннѐ вклячено у канву розповіді длѐ того (і це 

головне), щоб Ростеван і Автанділ у природній обстановці зустрілисѐ з 

невідомим витѐзем (Таріюлом). 
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Втомившись післѐ напруженого поляваннѐ сязерен і вассал, 

відпочиваячи в затишку, випадково помітили білѐ ріки воїна, ѐкий 

плакав. Отже, епізод поляваннѐ стаю відправним пунктом сяжетної 

розповіді.  

З такоя ж безпосередністя переплітаятьсѐ й інші сяжетні лінії, 

мотиви, окремі ситуації і епізоди «Витѐзѐ у тигровій шкурі». Діѐ поеми 

розвиваютьсѐ у швидкому темпі. 

«Витѐзь у тигровій шкурі» – у першу чергу гімн палкому і вільному 

кохання. Саме таке коханнѐ – джерело морального благородства 

Нестан і Таріюла, Тінатін і Автанділа. Воно надаю смислу їхньому життя і 

кличе на подвиг. 

Коханнѐ зблизило трьох чудових героїв: Таріюла, Автанділа і 

Прідона. Воно розбило мури Хатайя і Каджетську фортеця, а також 

надало великої сили ув’ѐзненій у фортеці Нестан. 

Коханнѐ, оспіване у «Витѐзі у тигровій шкурі», переконливо 

особисте, лядське і високе. Цѐ лябов немаю нічого спільного ні з 

східноя містикоя і еротикоя, ні із західноювропейськоя 

безпредметноя лицарськоя лябов’я. 

В основу руставелівського коханнѐ покладено сім’я. Великий поет 

послідовно розвиваю ідея вільного, не насильного юднаннѐ чоловіка і 

жінки, ѐке базуютьсѐ на почутті взаюмного коханнѐ. 

Руставелі відкидаю середньовічну точку зору на заміжжѐ жінки. 

Відстояю пріоритетність і благо добровільного юднаннѐ, ѐке опираютьсѐ 

на високому почутті. 

Торжество лябові, описане у «Витѐзі у тигровій шкурі» було б 

неможливим без братської відданості і товариської взаюмодопомоги 

героїв поеми. Про дружбу, братську вірність говоритьсѐ у багатьох 

блискучих афоризмах поеми. 

 

«Надо другу ради друга не страшитьсѐ испытаний, 

окликатьсѐ сердцем сердцу, мостить лябовья путь»,  

  



 

65 

«Кто себе друзей не ищет, самому себе он враг»,  

«Человеку ближний нужен в дни несчастьѐ и 

невзгод». 

 

Великий інтерес викликаю фінал «Витѐзѐ у тигровій шкурі», де 

герої поеми, розгромивши зовнішніх ворогів і встановивши внутрішні 

порѐдки у своїх володіннѐх, знищили всілѐке насиллѐ і безправ’ѐ. У 

державах Таріюла, Автанділа і Прідона реалізувалисѐ ідеали повної 

свободи і соціального рівноправ’ѐ. 

 

«Милость ровно рассыпалась, точно снега полоса, 

Вдовы, сироты богаты, смолкли нищих голоса. 

Мать сосут ѐгнѐта дружно, длѐ злодеев власть – гроза, 

И паслись в их царствах мирно волк и рѐдом с ним 

коза». 

 

Цим поетично-фантастичним апофеозом Руставелі маляю 

утопічну картину соціальної свободи і благоденства. 

У мріѐх Руставелі бажав настаннѐ того часу, коли всі відчуять себе 

вільними, будуть спільно користуватисѐ благами природи, жити 

щасливо на цьому світі. Цѐ мріѐ Руставелі свідчить про вражаячу 

глибину і мудрість подумів і бажань поета-гуманіста. 

Художню слово поеми таке ж прекрасне і багате, ѐк чудовий по 

своїй глибині і новизні ідейний зміст твору, ѐкий був написаний 

живоя, розмовноя народноя (новоя грузинськоя) мовоя. 

Поема характеризуютьсѐ величним віршем, ѐсним, чітким і 

емоційним стилем. Вона прикрашена ѐскравими метафорами і 

порівнѐннѐми, незвичайними епітетами, різноманітними 

паралелізмами, повторами, звуковоя поліфоніюя тощо.  
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Література тяркськоя мовоя у Середній Азії створяваласѐ на базі 

багатої фольклорної спадщини чисельних тяркських племен, що 

проживали на безкраїх просторах від Алтая до Середньої Азії. Давні 

писемні пам’ѐтки тярків, ѐкі збереглисѐ, у тому числі узбеків, умовно 

поділѐятьсѐ на дві групи: історико-епічні й етико-дидактичні. Із 

прийнѐттѐм тярками ісламу стало поширяватисѐ арабське письмо, ѐке 

стало поступово витіснѐти уйгурську мову. 

У 1889 р. дослідник Сибіру М.М. адринцев у Північній Монголії 

знайшов епітафічні написи, зроблені рунічним алфавітом, пізніше такі 

ж написи було знайдено на р. Юнісей. Звідси і назви пам’ѐток – орхоно-

юнісейські. 

Виклад ведетьсѐ від особи померлого: «С вами в тереме, мои 

жены – о горе! – с вами мои собственные сыновьѐ, ѐ разлучилсѐ! 

Солнце и Луну на голубом небе ѐ перестал видеть! От моей земли, – о 

горе! – от вас ѐ отделилсѐ! Моим ханом, моим Элем, – о горе! – не 

насладилсѐ! От моего хана, от моего Элѐ, – о горе! – ѐ отделилсѐ». (IX-

X ст. – «Книга ворожби») 

1072-1077 – «Словник тяркської мови» арабськоя мовоя. 

1069-1070 – «Наука про щастѐ». 

Традиції узбецьких поетів першої половини XV ст., ѐкі поклали 

початок літератури староузбецькоя мовоя, розвинув і довів до 

досконалості великий майстер слова, мислитель, громадський і 

політичний діѐч Алішер Навої (1441-1501). Він народивсѐ у сім’ї 

чиновника, ѐкий захоплявавсѐ мистецтвом і поезіюя. Освіту одержав у 

Гераті. Ще з дитинства Алішер захоплявавсѐ поезіюя, про що мовитьсѐ 

у його книзі «Мова птахів». Коли Навої виповнилосѐ 15 років, він уже 

був відомий своїми поетичними зразками, ѐкі він створявав на фарсі і 

давньоузбецькоя мовоя. 

Дружба Алішера Навої ще зі шкільних років з поетом Хуайном 

Байкароя (ѐкий пізніше став султаном) багато у чому вирішила доля 

Навої ѐк державного діѐча. У 1472 році він одержав титул еміра 

(воюначальника) і був призначений візиром (титул міністрів і вищих 

сановників). 
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3 січнѐ 1501 року Алішер помираю. Його учень, історик Хондемір, 

так оповідаю про смерть поета: «Коли по місту поширилась тѐжка 

звістка – вона стала причиноя ридань усього народу». Тисѐчні ярби 

простих лядей, ремісників, селѐн, майстрових проводжали труну 

поета до мавзолея, збудованого у Гераті за планами і кресленнѐми 

самого Навої (нині м. Тер, Афганістан). 

Почав своя поетичну діѐльність Навої з лірики. Свої вірші він 

об’юднав у чотири збірки (дивани): 

1. «Дива дитинства» – містить вірші, написані поетом між 17 і 

20 роками життѐ; 

2. «Рідкості яності» – складаютьсѐ із віршів, написаних у віці від 20 

до 35 р.; 

3. «Дива середнього віку» – від 35 до 45 років; 

4. «Повчаннѐ старості» – від 45 до 60 р. 

Остання збірку лірики Навої склав за 3 роки до смерті і вклячив у 

неї найкращі свої твори. 

Основа лірики Навої – роздуми про лядину, що ю втіленнѐм 

доброчесності чи вад, а не просто абстрактна істота. Вади лядини 

розкривали майже всі поети східного середньовіччѐ. Нетерпимість до 

лядських недоліків випливала із глибоко гуманізму служителів музи. 

Саме цим поѐсняютьсѐ створеннѐ колосального за об’юмом 

дидактичної літератури Навої, ѐкий стоѐв у керма влади, здавалосѐ б, 

міг і не помітити всього того, що він піддав критиці. 

У багатій спадщині Навої особливе місце займаю «Хамсе» 

(«П’ѐтерицѐ»), написана на сяжет творів Нізамі. Усі 5 поем було 

написано майже за 2 роки (1483-1485). 

Першоя частиноя «П’ѐтериці» ю поема «Турбота праведних». 

Вона поділѐютьсѐ на 64 глави, в одинадцѐти із ѐких возвеличуютьсѐ Бог 

і прославлѐютьсѐ пророк. Дванадцѐта – присвѐчена Нізамі й Еміру 

Хосрову, а тринадцѐта – Джамі, вчителя і наставник Навої. У 14-15-ій 

говоритьсѐ про значеннѐ слова. У них виражено естетичне кредо 

поема. Далі у поемі викладаятьсѐ основні принципи суфізму. 
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Багато глав, ѐк і в Нізамі, носѐть назву «бесіди». Кожна «бесіда» 

поділѐютьсѐ на 2 частини: у першій висловляютьсѐ основна думка 

автора, у другій наводитьсѐ притча, мета ѐкої проіляструвати ця 

думку. 

Роздуми на моральні теми почасти вклячаять актуальні життюві 

проблеми того часу, що подекуди надаю їм гострого критичного 

характеру. Так, характеризуячи владу правителѐ, поет різко виступаю 

проти насиллѐ, критикую спосіб життѐ шаха, ѐкий більшість свого часу 

віддаю бенкетам і пиѐтиці. Такоя ж гостроя, ю «бесіда», присвѐчена 

духовним шейхам (наставникам). Виступи Навої проти духівництва 

носѐть характер прѐмого викриттѐ, виклику. Також рішуче 

засуджуютьсѐ моральне зубожіннѐ верхівки суспільства. 

Поема «Турбота праведних» досконала за формоя. Блискучі 

прийоми ілястрації моралістичних сентенцій притчами, оповіданнѐми, 

взѐтими із народної творчості. Роблѐть її захопляячоя. 

Друга частина «П’ѐтериці» Навої – поема «Лейла та Меджнун», 

присвѐчена палкому кохання янака Кайе до Лейли, дівчини, ѐка 

навчаласѐ разом із ним у школі. Своя лябов до неї янак видав тим, 

що побачивши Лейлу післѐ розлуки з нея через її хворобу, впав 

непритомний. За це його прозвали «Меджнуном» («безумним»), 

наскільки так відверто виѐвлѐти лябов до дівчини було не прийнѐто. 

Батько Лейли вважав, що Кайс зганьбив його доньку і вирішив відразу 

ж знайшли жениха длѐ неї, щоб припинити слухи. Лейла помираю від 

горѐ. Меджнун, вражений жорстокістя рідних коханої, теж помираю. 

Навої слідую тут легендам про Меджнуна, ѐкого він вважав історичноя 

особистістя. Реалістичні деталі твору (суюта сватаннѐ, оплакуваннѐ 

ріднея Лейлі і так далі) конкретизуять образ героѐ. 

Третѐ частина «П’ѐтериці» – поема «Фархад і Ширін». Один із 

головних героїв Хосров Парвіз – особа історична. Це – представник 

останніх царів іранської династії Сасанідів. У 590 р. він вступив на 

престол, а у 628 р був убитий за наказом свого сина Шируйю, ѐкий 

вирішив захопити владу. Майже достовірне і ім’ѐ коханої Хосрова – 

Ширін. Про неї згадуять візантійські, сирійські й арабські хроніки. 
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На сяжет «Фархада і Ширін» писали багато поетів: Нізамі, Емір 

Хосров тощо. Навої відійшов від традицій наслідуваннѐ, переосмислив 

основний сяжет і створив новий варіант поеми: він прославив не царѐ 

Хосрова, а Фархада – трудівника. Це навіть підкреслено у назві поеми – 

«Фархад і Ширін».  

Звертаячись до відомого сяжету, Навої уважно вивчив твори 

своїх попередників і різноманітні фольклорні джерела. На думку 

поета, він не вичерпав усього багатства поеми, тому зізнаютьсѐ: 

«Суперником ѐ стати їм не відважусь. На шлѐх другий ѐ повість 

повернув». До того ж Навої був упевнений, що «бездонне море слів, 

ніхто із нас не може вичерпать його глибин». Поет вважаю, що треба 

вникнути і в літопис давніх літ («Ти може ще знайдеш скарб, що 

пропустив попередника поглѐд…») 

На відміну від Нізамі і Хосрова Дехлеві, Навої у центр оповіді 

ставить Фархада, образ ѐкого затінѐю Ширін. 

Більшу частину поеми Навої присвѐчую розповіді про народженнѐ, 

вихованнѐ і життѐ Фархада до зустрічі з Ширін. Навої зміняю також і 

соціальний стан свого героѐ. Він – царевич, юдиний, випрошений у Бога 

син китайського правителѐ – Хакана (маютьсѐ на увазі Туркестан, герої 

поеми не китайці, а східні тярки). 

Фархад у Навої – царського походженнѐ, він досконало володію 

ремеслом каменѐра. 

У поему вклячено казкові елементи. Навої використовую їх, щоб 

показати силу, хоробрість і винахідливість героѐ. Фархад 

відправлѐютьсѐ у Греція і вбиваю там дракона, ѐкий охоронѐю 

незліченні скарби, оволодіваю магічним перснем Соломона, перемагаю 

залізних воїнів і захопляю чарівну чашу Джамшіда. У Вірменії він 

знаходить дівчину незвичайної краси. Він допомагаю каменѐрам 

будувати канал і постаю здібним каменѐрем. Почувши про його 

подвиги, Ширін приходить подивитисѐ на героѐ і закохуютьсѐ у нього. 

Підступний шах Ірану Хосров, що претендував на руку Ширін, вдаютьсѐ 

до хитрощів,ув’ѐзняю героѐ і завдѐки неправдивим чуткам про смерть 

Ширін доводить його до самогубства.  
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Навої детально розповідаю про дитѐчі роки свого героѐ, ѐкий 

«особливоя дитиноя ріс», відрізнѐвсѐ від усіх незвичайним розумом, 

красоя, високими моральними ѐкостѐми і освіченістя: «Пізнав він усі 

глибини юства: і математики, і божества…». 

Разом із ним Фархада від народженнѐ гнітить ѐкась скорбота, не 

зрозуміла ні йому, ні оточуячим. Щоб ѐкось її розвіѐти, батько Фархада 

наказую побудувати длѐ царевича чотири палаци, присвѐчені чотирьом 

порам року. Оскільки Фархад уже у 10 років знавсѐ у багатьох науках, 

то він старанно вчивсѐ і ремеслам, бере активну участь у будівництві і 

оздобленні палаців. Так він осѐгаю таюмниці архітектури, загартуваннѐ 

сталі, стаю майстерним каменѐрем і художником. 

Одного разу, оглѐдаячи батькову скарбниця, Фархад знаходить 

таюмничу скриньку і дізнаютьсѐ, що її можна відкрити, лише 

здійснивши героїчний подвиг. 

Разом із військом Фархад відправлѐютьсѐ у Греція, ѐка 

знаходитьсѐ під владоя злого духа. Він здійсняю рѐд подвигів і вбиваю 

дракона, перемагаю злого духа Ахрімана, звільнѐю від чар замок 

Іскандера. Післѐ цього Фархад зустрічаютьсѐ з мудрецем Сократом, і 

той пророкую йому незвичайну доля. Повернувшись додому, він за 

допомогоя обручки Сулеймана (перснѐ біблійного царѐ Соломона), 

здобутого у Греції, відкриваю скриньку і знаходить у ній чарівне 

дзеркало Іскандера. У дзеркалі він бачить кам’ѐнистий і суворий берег 

морѐ і виснажених працея лядей, що марна намагаятьсѐ зробити у 

скелѐх судноплавний канал. Потім у дзеркалі з’ѐвлѐютьсѐ зображеннѐ 

небаченої красуні, у ѐку Фархад миттюво закохуютьсѐ. Лише тоді 

розкриваютьсѐ таюмницѐ дивної скорботи героѐ. 

Фархад не відаю, де живе його таюмнича красунѐ, і тому сум його 

стаю ще жахливішим. Щоб поправити знівечене сумом здоров’ѐ, цар 

відправлѐю Фархада на острів, ѐкий славитьсѐ прекрасним кліматом. 

Під час подорожі корабель, на ѐкому пливе герой, потраплѐю у страшну 

буря і Фархад лише завдѐки щасливого випаду залишаютьсѐ живим. 

Післѐ різноманітних пригод він потрапив на те місце, ѐке колись 

побачив у дзеркалі Іскандера. Спостерігаячи за тѐжкоя працея 
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каменѐрів, Фархад, охоплений співчуттѐ до працяячих, забуваю про 

свій сум і , зробивши молот, починаю успішно працявати. Про чудового 

майстра дізнаютьсѐ царицѐ Вірменії Махін-бану, а її племінницѐ Ширін, 

ѐка повірила усім серцем, що цей молодий чужинець добуде воду, 

приїжджаю на будівництво. 

Так уперше зустрічаятьсѐ герої, і у серці Ширін спалахую коханнѐ 

до незнайомцѐ. Фархад старанно приховую свою царське походженнѐ, 

але Махін-бану підозряю, що він – не простого роду. 

На свѐті, по завершення робіт, його випробовуять учені діви; на 

всі їхні питаннѐ він відповідаю з такоя майстерністя, що Махін-бану 

остаточно переконуютьсѐ у своїх підозрах. Цінуячи розум, красу і 

майстерність Фархада, царицѐ погоджуютьсѐ на шляб закоханих. 

Але у цей час про красу Ширін і її вибір дізнаютьсѐ могутній шах 

Ірану Хосров. Обурившись тим, що перша красунѐ Сходу виходить 

заміж за простого каменѐра. Хосров сватаютьсѐ до неї, одначе одержую 

ввічливу відмову. У гніві він іде війноя проти Вірменії. Але Ширін і її 

народ надійно сховані у побудованій Фархадом фортеці, ѐку він 

мужньо оборонѐю. «Кохаячи Ширін, Її народ ляблѐчи, Він вів себе ѐк 

чоловік, Ворогів гублѐчи…» Розуміячи, що всі спроби оволодіти 

фортецея марні, Хосров іде на підступність. Фарада обманом 

присиплѐять і беруть у полон. Між Хосровом і Фархадом відбуваютьсѐ 

цікавий словесний поюдинок. У запитаннѐх Хосрова розкриваютьсѐ 

дрібна і заздрісна натура шаха, ѐкий не маю найважливішої лядської 

ѐкості – здатності кохати. 

Фарад сміютьсѐ над погрозам шаха: він не боїтьсѐ смерті і залябки 

прийме смерть за Ширін. Доки живий Фархад, Ширін і її маленький 

народ ніколи не підкорѐтьсѐ шаху. Зрозумівши це, Хосров підсилаю до 

нього чаклунку з несправедливим повідомленнѐм про те, що Ширін 

померла. Не бажаячи жити без Ширін, Фархад розбиваю собі голову об 

каміннѐ і таким чином губить свою життѐ. Місто втрачаю свого 

захисника і Ширін вимушена погодитисѐ стати дружиноя шаха. Але у 

Ширін закохуютьсѐ син шаха Шируйю. Бажаячи оволодіти Ширін і 

троном, він убиваю свого батька. Поховавши з почестѐми Фархада у 
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розкішному мавзолеї, Ширін востанню прощаютьсѐ з коханим, лѐгаю 

поруч і помираю. Названий брат Фархада, ѐкий прийшов із Китая, 

змушую Шируйю відшкодувати усі збитки. Поема закінчуютьсѐ тим, що 

брат Фархада облаштовую країну, призначивши вірменам мудрого і 

справедливого шаха. 

«Щоб заново країну відбудував він, І багатство щоб потроїв він, 

Де справедливість ю, Там гніту нема!..» 

Навої вніс суттюві зміни у традиційний сяжет. У його версії 

прославлѐютьсѐ чесна працѐ, справедливість, ідеальна лябов. 

Усі ці ѐкості властиві Фархаду, лядѐність ѐкого протиставлѐютьсѐ 

злодійству і підступності шаха Хосрова. На той час це був сміливий 

виклик владі. 

Хоча сяжет поеми будуютьсѐ за законами східної романтичної 

поезії, пригодницький елемент у ній лише необхідний композиційний 

прийом, ѐкий дозволѐю автору з максимальноя повнотоя розкрити 

особистість ідеального героѐ, вільного від мусульманської ідеології. 

Усій його вчинки визначаю не релігійна мораль, а благородні 

порухи, співчуттѐ і жаль до лядей. Фархад у Навої – вчений-

енциклопедист, освічений у науках і мистецтві, і гармонійно розвинута 

особистість. Він був «ѐк богатир непереможний», прекрасний собоя і у 

той же час не хизувавсѐ ні походженнѐм, ні ученістя. Дуже важливо, 

що Фархад відмовлѐютьсѐ від трону, вважаячи себе непідготовленим 

до справ управліннѐ. Навої тим самим виступаю проти звичаїв, 

прийнѐтих на Сході, ледве не з пеляшок коронувати на царство, що ѐк 

правило, призводило до феодальних міжусобиць. 

Вірний переконання, що не можна назвати лядиноя того, хто не 

турбуютьсѐ про народ, Навої у ході оповіді показую, ѐк Фархад 

підпорѐдковую свої особисті інтереси народним. Так, він допомагаю 

народу Греції визволитисѐ від гніту Ахрімана. Влаштовую справи 

грецької держави, а потім у тому края, де живе його таюмнича кохана, 

у співчутті до замучених роботоя лядей, сам виконую їхня роботу. 

Фархад – активна особистість, ѐка намагаютьсѐ діѐти, а не просто 

співчувати лядѐм, реалізовуячи отримані у дитинстві знаннѐ і 
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навички. Коли на торгове судно, ѐке підібрало його в морі, напали 

пірати і мореплавцѐ покірно стали чекати неминучої смерті, Фархад не 

розгубивсѐ і зумів врѐтуватисѐ сам і врѐтувати лядей. Він наказав 

запалити просочені у горячу речовину обмотані ганчір’ѐм палиці і 

кидати їх на вороже судно, щоб підпалити його. 

У Фархаді багато спільного з лядиноя Відродженнѐ. Про це писав 

Жирмунський у статті «Алишер Навои и проблемы Ренессанса в 

литературах Востока». Продовжуячи думку Конрада про «світовий 

літературний гуманізм» ѐк про «ще одну епоху великої спільності 

літератур», Жирмунський на прикладі творчості А. Навої показую 

історико-типологічні риси гуманістичної літератури. Загальне у поезії 

Навої і поезії ювропейського Відродженнѐ він знаходить у звільненні 

особистості лядини від церковного світоглѐду, а також у трактуванні 

коханнѐ, ѐка наближаласѐ до неоплатонічної філософії і пантеїзму. 

У створенні четвертої частини «П’ѐтериці» поеми «Сім планет» – 

Навої також критично підійшов до використаннѐ аналогічних творів 

своїх попередників: Нізамі й Еміра Хосрова. Він докорѐв їх у тому, що 

хроніку вони проігнорували, відійшли від реальної дійсності, надавши 

перевагу художньому домислу. 

Останнѐ частина «П’ѐтериці» – поема «Іскандерова стіна» – 

присвѐчена Олександру Македонському, образ ѐкого здавна вражав 

уѐву лядей. Навої проводить у своюму творі дві лінії: Іскандер – 

державний діѐч та Іскандер – мудрець. У цьому творі Навої фактично 

узагальнив свій багатий досвід управліннѐ країноя. Поема служила 

настановоя тим, кому була присвѐчена – султану Хусейну Байкаре і 

його сину-спадкоюмця. Вона стала скарбницея політичної мудрості 

Навої, узагальненнѐм його державного досвіду. 

В останні роки життѐ Алішер Навої відійшов від державних справ і 

цілком захопивсѐ літературоя і наукоя. Із його творів пізнього періоду 

варто відзначити «Історія іранських царів». Написану у формі 

підручника, збірку афоризмів «Коханий сердець», працѐ з теорії 

літератури «Терези розмірів» тощо. 
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Навої вивів узбецьку літературу на світову орбіту. Він відкрив 

узбецькому народу можливість творити своя культуру рідноя мовоя, 

що підтвердилосѐ подальшим розвитком узбецької літератури.  
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апонське мистецтво, витоки ѐкого сѐгаять VIII тис. до н.е., 

складалосѐ і розвивалосѐ за особливих природних та історичних умов. 

апоніѐ розташована на чотирьох великих островах. Тривалий час 

вона була неприступноя і не зазнавала нападів ззовні. 

апонське середньовічне мистецтво виросло під могутнім впливом 

корейської і особливо китайської культур. апоніюя була засвоюна 

китайська писемність. Сяди завозили витвори китайського і 

корейського мистецтва, ѐпонські письменники наслідували 

китайських. Але все це не заважало ѐпонцѐм по-своюму сприймати  

китайські ідеї й пристосовувати їх до способу свого життѐ. 

Природа острівної країни порівнѐно з китайськоя камерна, 

мініатярна, але і не спокійна. апоніѐ – країна гір, морів та вулканів. 

Творіннѐ лядських рук часто знищувалисѐ землетрусами і тайфунами. 

апонці з давніх-давен привчали себе до простого домашнього 

побуту. У кімнатах постійних речей було мало, але кожна з них – чи то 

квітка у вазі, чи то картина, чи то лакований столик у порожньому 

приміщенні набували особливої виразності і привертали увагу.  

Вагоме значеннѐ мав і пейзаж. ак правило, білѐ ѐпонського 

будинку розвивали невеликий сад, ѐкий ніби розсував межі будови. 

апонські сади підкорѐлисѐ законам гармонії, милували око, служили 

длѐ філософського споглѐданнѐ. 

Пейзажні сувої, розписи на ширмах і розсувних дверѐх разом із 

садом білѐ ѐпонського храму доповнявали один одного, свідчачи про 

особливості ѐпонської культури – її прагненнѐ до гармонії з природоя. 

Перші відомості про апонія Ювропа отримала в епоху 

Середньовіччѐ, відкривши її разом зі сміливцѐми-мандрівниками ѐк 

країну небаченої чемності та казкового багатства. Ці уѐвленнѐ 

домінували й тоді, коли в XVII-XVIII ст. спочатку португальськими, а 
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потім голландськими купцѐми та місіонерами були оприляднені 

численні факти з життѐ та історії ціюї далекої длѐ ювропейців держави. 

Двері в самобутній світ ѐпонської культури відкриваю епоха 

Дзьомон (VIIІ-І тис. до н.е.), свідок перших серйозних кроків лядини в 

усвідомленні себе в природі, в узагальненні та впорѐдкуванні ранніх 

уѐвлень про світ. Це час прориву з меж жорстокого існуваннѐ у 

творчість, результатом ѐкого стали сонѐчний годинник – символ 

вічності – та кераміка дзьомон (величезні парадні посудини й 

побутовий посуд), пластика й символічна орнаментаціѐ ѐкої свідчать 

про виникненнѐ певного космогонічного коду. Обожненнѐ творчого 

акту народило міф про творців ѐпонської землі – подружжѐ Ідзаначі та 

Ідзанамі, про походженнѐ від богині сонцѐ Аматерасу, 

найшановнішого божества, роду імператорів, поклавши початок ері 

міфотворчості, астральним культам. Відтоді апоніѐ мала йти 

визначеним богами шлѐхом (синто – шлѐх богів), тобто вклонѐтисѐ 

силам природи й предкам, сприймаячи світ через почуттѐ  

задоволеннѐ від спілкуваннѐ з ним. 

Синтоїзм став суто ѐпонськоя релігіюя, ѐка навіть післѐ 

проникненнѐ в країну інших релігійних вірувань залишаласѐ значущоя, 

завжди асиміляячись з ними у виглѐді впливового ментального 

знаменника. Відповідно до неї ѐпонці з давніх часів бачили свою 

призначеннѐ в гармонізації світу. Вже в одному з ранніх законодавчих 

документів «Конституції з 17 статей» Сьотоку Тайсі (574-622 рр.), що 

правив апоніюя понад 30 років, ми читаюмо: «Шануйте гармонія й 

візьміть за основу – не діѐти наперекір». Гармоніѐ посіла особливе 

місце в системі ѐпонської культури ѐк головний організуячий принцип 

лядської життюдіѐльності. 

ак зазначаять ѐпоністи, відчуттѐ органічної злитості з природоя 

підкріплявалосѐ не лише одухотворяячим її синтоїзмом, пізніше 

доклав до цього зусиль і буддизм, ѐкий стверджував, що «все в 

природі – твій батько і твоѐ мати». Переконаний у живому зв’ѐзку 

всього з усім ѐпонець знав, що порушеннѐ усього зв’ѐзку загрожую 

вселенському організмові, й відповідно коригував свої думки, почуттѐ 
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та вчинки, тим більше, що родоплемінний устрій, ѐкий живив синтоїзм, 

оріюнтував на сприйнѐттѐ довкіллѐ через колективне переживаннѐ, де 

панувала загальна згода богів і вождів. 

Прадавнім словом, ѐким ѐпонці ще на зорі своюї історії означали 

поетичний твір, було «ута» – піснѐ. І це цілком закономірно і поезіѐ у 

ѐпонців справді народиласѐ в усній народній творчості у виглѐді пісні. 

Назва «ута», піснѐ, так міцно закріпиласѐ за поетичними творами цього 

виду, що піснея продовжували називати і вірші, написані окремими 

авторами, тобто коли виникла поезіѐ літературна. У цей період 

складаютьсѐ нове уѐвленнѐ про поетичну творчість. У народній поезії 

пісня (ута) «співали» (утау); і це стосувалосѐ в однаковій мірі і самого 

складу пісні і її відтвореннѐ. Вірші, написані окремими поетами, 

продовжували називати піснея (ута), але їх уже не «співали», а 

«читали» (йому), розуміячи під словом «читати» читаннѐ вслух і це 

відносилосѐ ѐк до написаннѐ вірша, так і його читання. 

Понѐттѐ «поет» у народній поезії позначалосѐ словом «утабіто» – 

«співець», у літературній поезії – «читець». І таке уѐвленнѐ 

підтримувалосѐ до кінцѐ ХІХ ст. 

Народна творчість була джерелом поезії літературної не лише в 

історичному відношенні, а й у тому сенсі, що останнѐ, навіть ставши 

самостійноя галуззя поетичної творчості, продовжувала 

користуватисѐ різноманітними образами і прийомами, створеними в 

народній поезії. Коли Наріхіра (ІХ ст.), поет раннього середньовіччѐ, 

звертавсѐ до своюї коханої: 

 

О, ѐкби кохала мене ти, 

Лѐгли б з тобоя в курені 

Завитому плящем! 

І стали б моїм узголов’ѐм 

Одѐгу твого рукава… 
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Він повторявав лише один із постійних образів народної 

лябовної пісенної лірики – рукава одѐгу, ѐкі закохані перетворяять в 

свою «узголів'ѐ». 

Процеси класової диференціації суспільства сприѐли формування 

ѐпонської літератури, що відокремилисѐ від фольклору, а з поѐвоя 

писемності стала самостійним видом художньої творчості. Значну роль 

у цьому відігравала «віра в душу слова», його магічну владу, на ѐкій 

одвічно трималасѐ землеробська обрѐдовість. Найдавніші з відомих 

письмових пам’ѐток книги «Кудзіки» (620), «Кодзіки» (712) та «Ніхончі» 

(720), присвѐчені історії, догматиці й ритуалам. Крім того, їхньоя 

важливоя функціюя було зміцненнѐ державного устроя, тому 

міфологічна частина епосу мала доповняватись історичноя, що, 

наприклад, у «Кодзіки» веде читача від часів легендарного імператора 

Дзімму до правліннѐ імператриці Суйко (593-628 рр.) 

Пізніша літературна обробка не позбавила ранні епічні твори їхніх 

початкових рис, послідовного викладу уѐвлень про світобудову, сили 

природи й суспільні норми тогочасного життѐ. Загальноя тенденціюя 

цих літературних пам’ѐток ю поступовий перехід від богів до героїв і 

земних правителів: встановляютьсѐ прѐма спадковість влади 

ѐпонських імператорів від богів, що пізніше з політичноя метоя 

широко використовуятьсѐ офіційноя ідеологіюя. І все ж перед нами 

прекрасні зразки стародавньої поезії, де пісні органічно входѐть у 

прозовий текст і пов’ѐзані з ним змістовно. Вони не маять ще стрункої 

метричної системи, характерної длѐ класичного ѐпонського 

віршуваннѐ, до того ж їм властиві фольклорні форми художньої 

виразності й справжньої народної мудрості. Не випадково міф із книги 

«Кодзіки» про богиня сонцѐ Аматерасу, ѐка сховаласѐ в небесній 

печері, а потім знову ѐвила себе світові, ю не просто розповіддя про 

смерть і воскресіннѐ, а фіксаціюя факту розуміннѐ діалектичної 

природи буттѐ. 

Першоя власне літературноя пам’ѐткоя того часу стала велика 

поетична антологіѐ «Манйося» (друга половина VIIІ ст.), що через 
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різноманітність змісту, тематики, стиля пісень віддзеркалила 

літературне життѐ свого часу в процесі його розвитку. 

Аналіз даного матеріалу свідчить, що лядина досѐгла того рівнѐ, 

коли, освоївшись у власній ментальності, стала відкритоя до широкого 

сприйнѐттѐ напрацьованого в контактах з іншими народами, котрі 

створили на контингенті досить складну, розвинену культуру. 

Китайські вірші, складаннѐ ѐких вважалосѐ необхідним длѐ членів 

імператорської родини й вищої аристократії, у художньому плані 

досить часто поступалисѐ ѐпонським. Та все ж китайська література 

поступово завойовую художній простір. Одна за одноя за указом 

імператора в VII-VIII ст. з’ѐвлѐятьсѐ поетичні збірки, написані 

китайськоя мовоя, – «Рьоунся», «Бунка скорейся», «Кейкокуся», що 

продовжили традиція, започатковану «Кайфусо» – першоя ѐпонськоя 

антологіюя поезії китайськоя мовоя. 

Таким чином новостворена культура, аристократична за 

характером і класовими спрѐмуваннѐми, мала досить універсалій, аби 

стати взірцем у подальшому культурному розвиткові країни. 

Прекрасна ілястраціѐ цих процесів – література часів пануваннѐ 

придворної аристократії (до кінцѐ ХІІ ст.), періоду Хейан (за назвоя 

тогочасної столиці). Її умовно можна розділити на «чоловічу» та 

«жіночу», де перша представлена творами історико-політичного й 

релігійного характеру китайськоя мовоя, друга повістѐми, ліричними 

щоденниками, есе. 

Авторами першої були вклячені в систему придворного релігійно-

естетичного ритуалізму чоловіки, другої – жінки, роль ѐких у житті 

аристократичного суспільства надзвичайно зросла. Талановиті 

письменниці – жінки приносѐть у літературу складний світ лядських 

почуттів, найтонших переживань.  

Вони органічніше вписувалисѐ в суспільство, що переживало 

період загальної фемінізації: жіночність позбавлених життювих турбот 

чоловіків знайшла виѐв у їхній манірній пластиці, слізливості, 

захопленні різного роду гаданнѐми; найвищим досѐгненнѐм  
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вважалосѐ створеннѐ нових відповідних деталей, форм одѐгу та 

аксесуарів до нього, пошириласѐ відраза до військової служби. 

Природність оспіваних поетесами почуттів та стосунків 

зумовляваласѐ значноя автобіографічністя творів, збагачених 

інтимноя інформаціюя. Перед нами розкриваютьсѐ феномен «коханнѐ 

з першого слова», характерний длѐ прийнѐтого в той час першого 

знайомства чоловіка з жінкоя через завісу, що закривала її внутрішні 

покої. Тут слово й прихована за ним думка стаять основними 

оріюнтирами у визначенні лядської суті, та порѐд із цим існую висока 

формалізованість лябовних стосунків, що регламентую теми розмов, 

листів, сяжетів віршів, час і місце зустрічей. На думку тогочасних 

учених, «церемоніальність поведінки, властива середньовічній лядині 

взагалі, незалежно від місцѐ її проживаннѐ, буквально пронизувала 

весь устрій життѐ хейанської аристократії». Кожне слово й учинок 

переставали бути цінними самі по собі. Передбачаютьсѐ, що в будь-

ѐкий момент на тебе спрѐмовані сотні очей і кожна репліка, не 

говорѐчи вже про лябовне захопленнѐ, ю предметом придворних 

пересудів, без чого життѐ аристократії просто немислиме. 

Замість релігійної етики паную етикетність поведінки та естетичне 

освоюннѐ дійсності. Неабиѐку роль у цьому (останньому) процесі 

відігравала природа, основна цінність ѐкої полѐгала  в її здатності 

генерувати в індивідуумі текст. Домашнѐ освіта, що стала основоя із 

занепадом суспільної освіти, живиласѐ тим інтелектуально-

психологічним змістом, ѐкого постійно надавало ходіннѐ в 

аристократичному середовищі інтимної інформації, що, врешті-решт, 

забезпечувала його відтвореннѐ. 

Не можна обминути й той факт, що одночасне прийнѐттѐ в 

тогочасному суспільстві пантеїзму, визначеннѐ божественної іскри в 

лядині, народженнѐ ідеї співчуттѐ до всього живого, поширеннѐ 

релігійної терпимості й естетизму створявали атмосферу, сприѐтливу 

длѐ емансипації особливості в її внутрішньому житті. Напрацьоване 

буддизмом відчуттѐ минущості всього існуячого прикрашало 

витончений культ вишуканої меланхолічності. Одній поезії, що 
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продовжувала культивуватисѐ, було не під силу зафіксувати ці 

процеси, тому на культурну арену виступила проза, відома під назвоя 

«моногатарі» (повість). Першими стали побудовані на казкових 

сяжетах денкі-моногатарі (чарівні повісті), пізніше – ута-моногатарі, 

оповіді навколо віршів і ситуацій їх виникненнѐ. 

Твором, що визначив основні родові риси майбутньої 

національної культури, була «Ісе-моногатарі» («Повість про Ісе», на 

межі ІХ-Х ст.), ѐка не випадково вважаютьсѐ одніюя з трьох вершин 

художньої літератури епохи «Хейан» порѐд з «Кокінвакася» 

(«Антологіѐ») – зібраннѐм зразків ѐпонського танка та «Ґендзі-

моногатарі» («Повість про Ґендзі»). Повість присвѐчена лябовним 

пригодам відомого поета Аривара Нарихіра, вірші про ѐкі взѐті із його 

фамільних зібрань. У 125 маленьких главах, кожна з ѐких складаютьсѐ з 

одніюї чи кількох танка й небагатьох прозових рѐдків, змальовуятьсѐ 

образи лядей, котрі проводѐть свій час, музикуячи, віршуячи, 

милуячись природоя, маять бездоганний естетичний смак, будуять 

лябовні стосунки за законами витонченості. Використані в повісті 

художні засоби, настрої, характери знайшли свій розвиток у жанрі 

щоденника й романах.  

Щоденники були настільки популѐрноя літературноя формоя, 

що до неї вдавалисѐ навіть чоловіки, приховуячи свою авторство за 

жіночим іменем; ліричні записи за аристократичним регламентом 

залишалисѐ прерогативоя жінок. Стали відомими «Щоденник 

метелика» Мітицуна-нохаха, «Фрейліна Ідзумі» Ідзумі Сикібу та ін. 

З жанру щоденника починала й видатна письменницѐ ціюї епохи 

Мурасакі Сикібу, однак величезний інтерес до внутрішнього світу 

лядини, мотивів її поведінки і вчинків привели її до більш гнучкої та 

об’юмної літературної форми – роману. 

Написаний нея роман «Ґендзі-моногатарі» став вершиноя 

розвитку хейанської літератури, увібравши ввесь відомий літературний 

ѐпонський досвід. Вражаю масштабність твору: в ньому близько 

300 дійових осіб, 30 із них проходѐть через уся оповідь, час дії 

охопляю 70 років. Історіѐ Ґендзі – це історіѐ його почуттів, лябовних і 
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родинних стосунків, що розгортаятьсѐ на фоні придворного побуту й 

природи. Син незнаної наложниці імператора, принц за походженнѐм, 

він виховуютьсѐ в заможній феодальній родині. Мінамото, куди 

віддали його батьки, аби вберегти від небезпеки, ѐкоя, за 

пророкуваннѐми, могла загрожувати йому велика державна 

діѐльність. Прийнѐвши ім’ѐ Ґендзі, тобто «лядина з роду Мінамото», 

принц перетворяютьсѐ на звичайну лядину й, таким чином, ю 

прекрасним героюм длѐ роману. Перед нами постаю його життѐ, 

сповнене пристрастей і захоплень – не випадково його в критиці 

порівняять з Дон Жуаном. Наділений доброя душея й чарівноя 

зовнішністя, ѐк справжній хейанець, маячи смак до безтурботного 

життѐ, Ґендзі пізнав високі титули, лябов двору, захопленнѐ жінок, 

щасливе коханнѐ. Та гучна слава й життювий успіх відступаять перед 

обставинами життѐ й плинністя часу. На останніх сторінках роману 

читач бачить героѐ, що зануривсѐ в спогади про минуле й прагне 

самотності. 

Новаторство роману проѐвлѐютьсѐ буквально в усьому: у 

відстояванні його пріоритету над історичними хроніками, визнанні 

високих художніх смаків хейанців, продемонстрованих у творі, у 

майстерності психологічних характеристик персонажів та 

нетрадиційному трактуванні коханнѐ ѐк почуттѐ не завжди ідилічного, 

в індивідуалізації характерів та використанні психологічного 

паралелізму між станом природи й душі. І за всім стоїть основна 

авторська ідеѐ про відповідальність за вчинки й неминучість 

страждань. 

Художній смак став неодмінноя частиноя народжуваної 

ѐпонської ментальності, про що ѐскраво свідчать витончені розваги 

знаті, передусім ута-авасе (поетичні змаганнѐ). Розділені на дві групи, 

поети складали вірші на визначену тему, ѐкість ѐких оцінявав суддѐ. 

Переможець не лише ставав відомим при дворі, а й часто 

підвищувавсѐ в посаді чи в ранзі. Напруженість змагань була такоя 

великоя, що декотрі учасники вмирали з горѐ. 
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Нової ѐкості набуваю література апонії з поѐвоя в 

аристократичному суспільстві, що дедалі більше відривалосѐ від свого 

патріархального коріннѐ, відособлявалосѐ від життюдайних народних 

джерел і деградувало, морально-етичних ідей, народжених 

самурайством. Їх поѐва дала поштовх духовному зростання ѐпонців, 

ѐскравоя віхоя ѐкого став новий жанр літератури гункі (воюнні епопеї), 

що у ХІІІ – поч. ХІV ст. даю її найкращі зразки: «Сьокукі» («Записки про 

роки Сьокя»), «Хейке-моногатарі» («Повість про Тайра») та ін. Кожний 

такий твір, продовжуячи традиції хейанських оповідань про війну 

(кассендан), вся увагу спрѐмовував на показ ратних подвигів нових 

героїв літератури, залишаячи поза інтересом їхню повсѐкденне життѐ.  

Із цього періоду у ѐпонській культурі з’ѐвлѐятьсѐ спроби 

теоретичного осмисленнѐ художньої творчості, передусім поезія. 

Зароджуютьсѐ теоріѐ віршуваннѐ, у ѐкій уперше визначаятьсѐ його суто 

ѐпонські естетичні принципи. На ѐких була побудована творчість поетів 

– аристократів, котрі, втікаячи від сумної реальності життѐ до світу 

поетичних образів, шлѐхом гри слів і фантазії створявали сповнену 

натѐків і асоціацій витончену красу.  

Але під тиском докорінних суспільних змін така поезіѐ почала 

поступатисѐ місцем віршам форми ренга («нанизані строфи») й новому 

жанрові хайкай, поезії городѐн. Вони виникаять у той час, коли нага-

ута (довгі вірші), призначені длѐ співу, втрачаять свій вплив, а 

популѐрними стаять тапка – короткі п’ѐтивірші з 31 складу. На 

поетичних зібраннѐх один із поетів виголошував перші три рѐдки тапка 

з 17 складів, відомі ѐк хайкай, а другий додавав до них два останні. Так 

з’ѐвилисѐ зчеплені вірші ренга.  

Жорстка регламентаціѐ кількості рѐдків і складів, тем і лексики 

виробила вражаячий кодекс умовності. У танка міститьсѐ лише натѐк, 

чуттювий спалах уѐви. Написаннѐ мініатярних віршів займаю з цього 

часу важливе місце серед елітарних художніх занѐть, а з уведеннѐм 

школоя Данрін (ХVІІ ст.) у хайкай розмовної мови стаю доступним і длѐ 

народу. 
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У цей час починаютьсѐ збираннѐ класичних книг, формуваннѐ з 

них бібліотек. Віршований жанр ренга, представлений додзьо ренга 

(аристократичний) і дзиге ренга (плебейський), продовжую 

дотримуватисѐ розробленоя аристократичноя поезіюя ідеї краси ѐк 

штучно виплеканої ілязорної довершеності, незважаячи на зростаннѐ 

індивідуальних начал у творчості, маю колективного автора – учасників 

поетичних змагань. Та це ніѐк не заважало загальному процесу 

оновлення літератури, новий етап ѐкого припадаю на ХVІІ-ХVІІІ ст. 

Подальший розвиток ѐпонської літератури багато чим 

зобов’ѐзаний кангакусѐ, ѐкі створили в процесі своюї наукової 

діѐльності мову, адекватну новим реаліѐм часу. Більшу свободу 

здобула поезіѐ хайкай. Ще наприкінці ХVІ ст. самурай Мацунага 

Тейтоку виголосив її нові принципи й за наказом імператора 

нагороджений титулом «Хана-по мото» (квіткова печатка) став 

наставником своюї епохи, маячи право здійснявати контроль над 

усіма поетичними школами, видавати їхнім учнѐм дипломи та 

позбавлѐти їх. У цей період існувало три школи хайку: Теймон, Данрін 

та Сьофу (на чолі з Мацуо Басьо – 1644-1694). Деѐкий час процвітала 

школа Данрін, ѐка в ситуації одвічної заборони вживаннѐ в поезії 

іноземних слів і таким чином викляченнѐ з неї більш ѐк половини 

словникового запасу, звернуласѐ до розмовної лексики, у тому числі й 

до слів іноземного походженнѐ, здатних передавати найтонші няанси 

значень. 

Найвидатнішим поетом хайкай був Басьо, ѐкий щиро вірив, що 

поезіѐ здатна поліпшити життѐ й самих лядей. Він спростив танка, 

перетворивши їх у карбовані мініатяри, позбавивши дешевого гумору 

й вульгаризмів, фальші й банальності. «Мандрівник! Це слово стане 

ім’ѐм моїм. Перший дощ осінній…» – ці поетичні рѐдки  філософсько-

спокійні й скромні, у час нестримної розкоші та моральної 

легковажності кликали до пошуку істини у світі духовному, пускали 

глибоке коріннѐ в душах тисѐч послідовників поета. 

На хвилі протесту проти сліпої залежності в культурі від 

китайських зразків, обґрунтованого ѐпонськими вченими вагакусѐ 
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зростаю значеннѐ національної літератури, ѐк давньої, так і щойно 

народженої. Великого поширеннѐ набуваю жанр укійо-дзосі (записки 

про тлінний світ) – оповіданнѐ, новели, повісті побутового, іноді 

відверто еротичного характеру. Його засновником і найѐскравішим 

представником був Іхара Сайкаку, ѐкий писав прозу в стилі Хайкай. 

Започаткувавши три основні напрѐми записок: косьокумоно (про 

чуттюве коханнѐ та лябовні пригоди), букемоно (про життѐ самураїв), 

тьонінмоно (про життѐ городѐн з проповіддя ощадливості й 

накопиченнѐ), він зробив першу в ѐпонській літературі спробу 

показати вплив середовища на формуваннѐ лядини й на її доля. 

Читач бачить це і в його ранніх повістѐх «Історіѐ лябовних пригод 

самотнього чоловіка», «Історіѐ лябовних пригод самотньої жінки», і в 

створених на схилі свого віку, де зображеннѐ злиденного існуваннѐ 

бідноти піднѐте на вершину реалізму («Рахунок лядських сердець») 

та ін. На початку XVIII ст. з установленнѐм в Еде контроля над 

тематикоя творів літератури та мистецтва й з вилученнѐм 

побутоописового напрѐму Сайкаку був заборонений. І все ж таки більш 

змістовна й вища в художньому плані дидактична й пригодницько-

фантастична проза, що прийшла на зміну, не змогла викреслити укійо-

дзосі з літературної спадщини апонії. 

Драматургіѐ XVII-XVIII ст. оріюнтуваласѐ на два види театру: 

Дзьорурі – театру лѐльок з одним читцем, та Кабукі – де ролі 

виконувалисѐ акторами. 

Сформувавшись на поч. XVII ст., обидва вони починали з п’юс 

одного характеру, найвідомішим автором ѐких був Тікамацу 

Мондзаемон (1653-1724). Більше ста його п’юс, багатоактних 

історичних драм, насичених фантастичними ситуаціѐми й описами 

надлядських подвигів героїв, ѐдром своїм мало юдиний конфлікт – між 

почуттѐм і моральним обов’ѐзком. Спробував себе Тікамацу й у 

побутовій драмі, в ѐку ввів сповнені гумором, жваві діалоги й тонку 

психологічну характеристику персонажів. Не випадково одним із 

сяжетів його п’юс стали самогубства закоханих, що не могли 

поюднатисѐ через різні обставини, передусім через суспільні забобони. 
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Драматург віддав данину й баладам дзьорурі, в ѐких реальність буттѐ 

сѐгнула завдѐки специфіці лѐлькового театру максимального 

символізму, ввів сяжети й теми, до ѐких не зверталисѐ два його 

геніальні літературні попередники – Басьо і Сайкаку. Гуманістична 

манера його письма протистоѐла церемоніальному стиля театру Но, з 

велично-повільними танцѐми, містично-спокійними масками, 

приглушеними голосами акторів. 

Першій згадці про лѐлькові вистави в апонії більше тисѐчі років. З 

тих пір вони еволяціонували від вуличної популѐризації буддійських 

творів до складного театрального синтезу музичних п’юс романтичного 

змісту – дзьорурі, з великими механічними лѐльками, що потребували 

в управлінні трьох лѐльководів. 

Широкі маси міського населеннѐ захоплявалисѐ театром Кабукі, 

на підмостках ѐкого ставилисѐ п’юси з життѐ феодальної знаті й 

простоляду Середньовіччѐ, серйозна альтернатива традиційним 

розвагам народу (виступи акробатів, жонглерів, клоунів тощо) 

Виникненнѐ цього традиційного ѐпонського театру пов’ѐзуять з 

ім’ѐм храмової танцівниці Ідзумо-но Окуні, ѐка, поюднавши різні 

традиційні танці, народні балади, віршовані імпровізації, гру на 

музичних інструментах, створила ѐкісно нове театральне дійство, що 

на стаціонарній сцені виконувалосѐ жіночоя трупоя Окуні-кабуні 

протѐгом 26 років, до заборони в 1629 році будь-ѐких вистав з участя 

жінок. Відповідно виникаю амплуа анногата, чоловіків – виконавців 

жіночих ролей, ѐкі, витрачаячи роки на досѐгненнѐ довершеності в 

перевтіленні, вражали своюя жіночністя. 

Прагнучи дати чуттюве задоволеннѐ, Кабуні спиравсѐ на 

перебільшеннѐ в гримі, костямах, висловах і вчинках авторів, тѐжів до 

ѐскравої декоративності. 

Мистецтво потураю смаком городѐн, втрачаячи іноді справжній 

дух творчості. Не змогла стати гідноя спадкоюмицея побутової повісті 

ухійо-дзосі оповідна література, ѐка виникла в цей час, представлена 

багатотомними книгами длѐ читаннѐ (йоміхан), оповіданнѐми в 
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малянках (куса-дзосі), книгами дотепності (сѐребон), а також 

комічними (коккей-бон) і сентиментальними (ніндзьо-бон) книгами.  

Отже, літературна поезіѐ виникла у VІІ-VІІІ ст. у придворному 

середовищі. Воно складалосѐ із представників старовинних знатних 

родів, корені ѐких сѐгали ще общинно-родового устроя, один із ѐких 

фактично владарявав, а інші навколо них групувалисѐ чи з ним 

суперничали. Не варто думати одначе, що автори ліричної поезії того 

часу – суцільна знать, аристократи. Звичайно, серед поетів раннього 

середньовіччѐ немало і таких, ѐк прославлений акамоті (VIII ст.) – 

представник старовинного знатного роду. Хітомаро (VII ст.) – поет, 

традиціюя піднесений до висоти «геніѐ ѐпонської поезії», жив лише 

«милостинѐми» своїх знатних покровителів. Поетів, схожих на 

Хітомаро, було багато. Коли один із поетів того часу сказав: 

 

Мені тѐжко… 

Що це? – Від дощу, 

Що безперестанку ллю? 

А у мене в Сано, в Камагасакі, 

І хати немаю! – 

 

Ці слова не були лише поетичноя метафороя: багато поетів 

розуміли, що таке бідність, злидні, навіть в тих випадках, коли самі її не 

відчували, бо бачили вони нужду навколо себе, в народі. Тому поѐва в 

Окура, ѐкий належав до знатного роду, «Діалогу про бідність» не 

випадково. 

Та все ж передовсім більшість цих поетів оспівували коханнѐ. 

Саме лябовна лірика – була основноя частиноя ѐпонської придворної 

поезії раннього середньовіччѐ. Про коханнѐ говоритьсѐ і там, де зовні 

ніби і немаю слів про лябов, де здаютьсѐ, що поета надихаю лише 

природа. Природі присвѐчено дуже багато віршів, так що можна 

говорити про лірику природи ѐк про цілий напрѐм в ранній ѐпонській 

поезії, але і в ній звучать ті ж мотиви коханнѐ, лише виражені в образах 

природи. 
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Поезіѐ раннього середньовіччѐ була найтіснішим чином зв’ѐзана з 

повсѐкденним життѐм того середовища, в ѐкому вона створяваласѐ і в 

ѐкому побутувала. 

Раннѐ літературна поезіѐ в апонії культивувала по суті одну 

поетичну форму: «танка» – «коротка піснѐ». Це було пов’ѐзано з тим, 

що вірш мав характер експромту, тобто творивсѐ з конкретного 

приводу, до того ж тут же, на місці.  

Коли читаюш романи того часу, де дійові особи спілкуятьсѐ за 

допомогоя «танка», наочно переконуюшсѐ, що приводом длѐ 

складаннѐ вірша могла стати будь-ѐка життюва ситуаціѐ, будь-ѐке 

спостереженнѐ, враженнѐ, роздум. Можна сказати без перебільшеннѐ, 

що в придворному середовищі «танка» була одним з традиційних 

способів вираженнѐ емоції і почуттѐ. Іншими словами, це була поезіѐ 

побуту придворних кіл ѐпонського суспільства того часу. Такий 

характер поезії обумовляю те, що у вірші йдетьсѐ про конкретний 

випадок, з приводу ѐкого вона написана. Тому в багатьох випадках 

знаннѐ ціюї ситуації ю необхідноя умовоя длѐ повного розуміннѐ 

вірша. 

Стислість форми «танка» і її специфічність визначали і її поетику, і 

її доля. 

акими цікавими і художньо-повноцінними не були перші її 

зразки, на основі їх незабаром склалисѐ шаблони, ѐкі підмінили живу 

поетичну творчість механічноя версифікаціюя. 

По-друге, у цій поезії були канонізовані теми. У поетичних 

антологіѐх цих століть, матеріал розташовувавсѐ за розділами: пори 

року, коханнѐ, розлука, мандрівки, привітаннѐ. З часом були 

канонізовані самі образи, пов’ѐзані з темами, наприклад, квіти  сливи – 

длѐ теми «весна», куваннѐ зозулі – длѐ теми «літо», вологий рукав 

(кінцем широкого рукава втирала сльози) – длѐ теми «розлука» і т.д. 

Стандартизовані були і емоції, пов’ѐзані з цими образами. До нас 

дійшла велика кількість віршів, створених за цими шаблонами, ѐкі не 

мали внутрішнього поетичного життѐ. 
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Новий розквіт ліричної поезії ставсѐ в інший час і в іншому 

суспільному середовищі. Це було в VІІ-VІІІ ст. коли настала епоха 

феодального абсолятизму. У цей час розквітло місто з його 

ремісничим і торговельним населеннѐм. Нова поезіѐ і була поезіюя 

ѐпонського міста ціюї епохи. 

Але місто було неоднорідне: була в ньому і своѐ «верхівка» – 

купці; були і міські «низи» – найманий і ремісничий ляд; була і міська 

інтелігенціѐ – учителі, лікарі, художники, письменники. 

Нова поезіѐ з’ѐвиласѐ головним чином у двох середовищах: серед 

міських низів і інтелігенції. У першому вона була переважно 

гумористичноя чи сатиричноя, у другому – ліричноя. 

Одначе і в першому, і в другому випадку цѐ поезіѐ зберегла в собі 

ту ж основну рису, ѐка була характерна «танкам»: це передовсім була 

поезіѐ експромту: в міських низів – повністя, в творчості поетів – 

значноя міроя. 

Можливість експромту давала простота форми. Нова поезіѐ 

створила ще більш коректну форму, ніж «танка» – названу «хокку» (у 

танка 31 склад, в хокку – 17). 

Нова поезіѐ відмовиласѐ від поетики класичного «танка» – 

відкинула не лише канонізовані образи, але і її тематику. Юдиним 

відгуком колишньої стандартизації лишиласѐ вимога, щоб в «хокку» 

був відображений «сезон», тобто ѐкоясь конкретноя деталля вказано 

пори року. Але і цѐ вимога не була обов’ѐзковоя длѐ всіх жанрів 

«хокку», зокрема длѐ сатиричних. 

Сатиричне «хокку», поезіѐ міських низів могло створяватисѐ з 

будь-ѐкого приводу: вдалосѐ приказчику вдало обдурити господарѐ, 

комусь обвести кругом пальцѐ жадібного монаха, веселим 

підмайстрам добре погулѐти, дружині вдало обдурити чоловіка – на 

все готове «хокку». Гостре слово було в великій пошані в цьому 

суспільному середовищі, і в сатиричне «хокку» потраплѐю каламбур. 

акщо врахувати, що при цьому на ситуація, ѐка лежить в основі 

«хокку», зважаячи на стислість форми, даютьсѐ лише натѐк, а 

розуміннѐ самої ситуації вимагало хороших знань міського побуту ціюї 
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епохи, зрозуміло, що переклад «хокку», ѐкий би зберігав їх стислість, 

гостроту і разом з тим поетичне звучаннѐ, майже неможливий. 

Інший характер носила поезіѐ «хокку» у професійних поетів – а 

серед них було немало чудових. Один із них – знаменитий Мацуо 

Басьо (1644-1694) – визнаний класиком не лише цього жанру, але і 

ѐпонської поезії в цілому. 

Народивсѐ майбутній поет у 1644 році в м. Уено провінції Іга (нині 

прифектура Міѐ) в небагатій родині Мацуо Йодзаемона, де вже було 

двою дітей. Новонародженого звали Кінсаку. Коли він досѐг повноліттѐ, 

за ѐпонськоя традиціюя, йому дали нове ім’ѐ – Мунефуса. Сім’ѐ, в ѐкій 

виховувавсѐ талановитий хлопець, була досить освіченоя, знала 

китайських класиків, батько і старший брат викладали каліграфія. 

Починаячи з 1663 р., Мацуо служить у наступника головного 

воюначальника в Уено (той був 1642 р. народженнѐ). Підлітки 

подружилисѐ, разом захоплявалисѐ поезіюя. Йосітада діливсѐ з 

товаришем знаннѐми, ѐкі отримував на уроках з найкращих учителів – 

поетів. 

Перший вірш Мацуо, ѐкий дійшов до нас, датуютьсѐ 1662 роком. У 

1665 році Йосітада і Мунефуса беруть участь у складанні колективної 

поеми разом із найкращими поетами провінції Іга, зокрема славетним 

Кітамуроя Кігіном, ѐкий післѐ несподіваної смерті Тода Йосітада 

опікував майбутнього поета у вивченні ѐпонської класичної літератури. 

Оселившись у Кіото, Мацуо наполегливо займаютьсѐ віршуваннѐм. 

На той час в апонії існували різні школи поезії. Теймон (її 

прихильники оріюнтувались на класику, розширяячи нетрадиційний 

поетичний канон обережним веденнѐм жартівливої «непоетичної» 

лексики) і Данрін (поети ціюї школи виступали проти попередніх 

канонів, сміливо експериментували і в темах, і в лексиці, і в формі). 

Спочатку Басьо був прихильником давнього стиля Теймон, адже Кіото, 

стародавнѐ столицѐ апонії, оплотом саме ціюї школи. Але з переїздом у 

1672 році в нову столиця, місто Едо (так тоді називалось Токіо), 

захопивсѐ новим напрѐмом. 



 

93 

Згодом з’ѐвлѐютьсѐ нова, третѐ поетична школа, ѐка поюднала в 

собі кращі риси попередніх. 

Отримала вона назву Сьомон («справжнѐ, гостинна»). У 

становленні її брав участь Мацуо Мунефуса. 

У 80-х рр. поет звертаютьсѐ до класичної китайської поезії VІІІ-

ХІІ ст.: віршів Лі Бо, Лу Фу, Ханішанѐ, просѐкнутих духом буддійського 

вченнѐ, ідеюя значимості будь-ѐкої порошинки Всесвіту. Спадщина цих 

корифеїв мала вплив на творчість Басьо. Пощастило йому осѐгнути 

«геніальну простоту» найвидатнішого на той час поета апонії, дзен-

буддиста Сайгьо. Починаячи з 1680 року, Мунефуса ґрунтовно вивчаю 

філософія дзен. Але у творчості, за його словами, він дотримуютьсѐ 

думки буддиста Кукаѐ (774-835): «Не силкуйсѐ йти стежкоя 

стародавніх, але шукай те саме, чого шукали вони». 

В Едо поетові жилось важко, він влаштовуютьсѐ на державну 

службу у відомство будівництва водних шлѐхів та незабаром залишаю 

її. Стаю вчителем поезії. У 1680 році один з учнів, Самоу, умовив батька, 

багатого рибника, подарував вчителеві хижку білѐ невеличкого ставка. 

Мацуо писав з цього приводу: «Мудро сказав в давнину один 

чоловік: «Столицѐ здавна осереддѐ слави і багатства, та важко в ній 

прожити тому, в кого немаю грошей. а також так думая, бо ѐ злидар». 

Убоге житло, в ѐкому оселивсѐ поет, отримало з його легкої руки 

назву Бананова хижка, можливо, тому, що поруч росла бананова 

пальма (ѐпонськоя – «басьо»). А вже з 1682 року поет почав 

підписувати свої вірші новим псевдонімом – Басьо. Восени 1684 р. 

Басьо вирушаю у довгі мандри (вони тривали понад 10 років). 

Наслідком їх були твори, у ѐких проза чергувалась із віршами. 

Найвідоміші з подорожніх щоденників – «Кістки, вибілені вітром у 

степу» (1684-85), «Папери з дорожнього кошика» (1687-91), 

«Стежками Північної апонії» (1689-91), «Записки у хижці Примарного 

життѐ» (1960). 

Тривалі мандри, злидні, занѐттѐ з учнѐми виснажували здоров’ѐ 

поета. Передчуваячи смерть, він зупинѐютьсѐ в м. Осака у своїх учнів. 

Післѐ тѐжкої хвороби 28 листопада 1694 року Басьо помер. Із майже 
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двох тисѐч учнів лише вісімдесѐт встигли прибути на похорон Учителѐ. 

Поховано Басьо у Дзедзе, ѐк він і заповідав. 

Головна ідеѐ поезії Басьо – побачити в малому велике. Його 

естетичні поглѐди формувались під впливом філософії, зокрема вченнѐ 

дзен, ѐке проголошую абсолятну цінність всього сумного на світі. 

Вершиноя його пізнаннѐ ю саторі (осѐѐннѐ, просвітленнѐ), коли 

лядина, мобілізуячи всі духовні сили, ніби розчинѐютьсѐ у дійсності і 

пізнаю істину. 

У стані саторі слід схопити мить найбільшого духовного 

піднесеннѐ. І часто дорога до ціюї миті дуже довга і важка. Та твір 

тільки тоді чого-небудь вартий, коли в нього вкладено вся душу. 

«Кожен із віршів, що їх ѐ склад за все життѐ, був написаний ѐк 

передсмертний вірш», – писав незадовго до смерті Басьо. 

В основі поетики Басьо лежить естетичний принцип «сабі». Це 

вища гармоніѐ длѐ дзенського митцѐ, його ідеал. Із часом цѐ категоріѐ 

стала символом «ѐпонської краси». Початково «сабі» – «смуток 

самотності», хоч дослівного перекладу цього слова не існую. Спокій, 

приглушеність барв. елегійний смуток характеризуять мистецтво 

«сабі», ѐке кличе до зосередженого споглѐданнѐ, до відмовленнѐ від 

повсѐкденної метушні. 

Поетика, ѐка ґрунтуютьсѐ на принципі «сабі», знайшла свою 

втіленнѐ у збірниках, створених у 1684-1691 рр. Басьо і його учнѐми: 

«Зимові сни» (1684), «Веснѐні дні» (1686), «Заглухле поле» (1689), 

«Гарбуз-горлѐнка» (1690), «Солом’ѐний плащ мавпи» (1691). 

В останні роки життѐ (1690-1694) Басьо проголошую ще один 

естетичний принцип – «карумі» (легкість). Він передбачаю плинність, 

плавність, легкість: «Не захаращуйте віршів, не ходіть навколо та 

навкруг, і тоді у вас вийде те, що треба». В поезії цього стиля 

знаходѐть місце картинки із буднів лядей, наповнені м’ѐким гумором. 

Їй притаманна простота, народність. «Карумі» ліг в основу двох 

поетичних збірників Басьо: «Мішок вугіллѐ» (1694) та «Солом’ѐний 

плащ мавпи» (книга друга), ѐка вийшла по смерті поета в 1698 році. 
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Кожен вірш Басьо – гармонійне ціле. Його учень Хатторі Дохо 

писав: «Вченнѐ Майстра говорить про те, що треба піднести свою серце 

пізнаннѐм вищої істини і вернутисѐ у світ простих лядей. Інакше 

кажучи, досѐгнувши просвітленнѐ, треба повернутись у цей марний 

світ. 

У 1680 році було створено вірш, ѐкий поет опрацьовував ще 

протѐгом декількох років. Він відбирав, відшліфовував кожну фразу, 

кожне слово, вивірѐв його необхідність у створенні задуманого 

поетичного образу, гармонійності. У вірші все надзвичайно просто. 

Природні, чітко визначені деталі, за ѐкими – не тільки поетична 

майстерність автора, його настрій, світосприйнѐттѐ, а й безмежне поле 

длѐ творчої фантазії читача. 

 

На всохлу гілку 

сів ночувати крук. 

Глибока осінь. 

 

Ю необхідність дещо деталізувати естетичне кредо Басьо. Длѐ 

естетики Басьо характерні два основні принципи – сабі і карумі. Длѐ 

сабі визначальними ю такі моменти буттѐ, коли плин часу 

припинѐютьсѐ, внаслідок чого з’ѐвлѐютьсѐ відчуттѐ виходу в 

безмежність та юднаннѐ з нея. Інакше кажучи, хоку Басьо – це 

схоплений гострим поглѐдом поета, зупинний і закріплений у поезії, 

але вічно живий момент буттѐ: «сабі» в його початковому значенні 

перекладаютьсѐ ѐк «сум самотності». У значенні літературного терміну 

воно не маю буквального перекладу. Краса, згідно з принципом «сабі», 

маю виражати складний зміст у простих, але чітких формах. Мистецтво 

сабі закликаю до зосередженого споглѐданнѐ, до відмежуваннѐ від 

повсѐкденної суютності (саме тому хоку потрібно було читати декілька 

разів поспіль). Одніюя з найкращих ілястрацій сабі ю хоку «Старий 

ставок»: 
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Віковий ставок. 

Жабенѐтко стрибнуло. 

Сплеснула вода. 

 

Цей трирѐдок став у апонії хрестоматійним, бо не тільки 

відповідаю всім формальним вимогам хоку, але й найповніше виражаю 

дух сабі. Сам текст створяю враженнѐ повної свободи, розкутості. В 

оригіналі це ще й відчуттѐ своюрідної мелодики, ѐка відтворяю стан 

спокоя та раптової дії. Одначе длѐ створеннѐ такого органічного 

поюднаннѐ форми і змісту Басьо довелось разом з учнѐми 

експериментувати декілька днів. Спочатку було знайдено акцент, 

головну деталь (рѐдки другий і третій), а далі пошуки потрібної 

поетичної картини, ѐка б відображувала застиглу і водночас сповнену 

життѐ мить, були досить складними.  

Один із учнів Басьо запропонував поставити в перший рѐдок 

вираз «ѐмабукі ѐ» (ѐскраво-жовті квіти, що ростуть на берегах ставків). 

Але одніюя з вимог сабі була вимога спокоя. аскраво-жовтий колір 

порушував це відчуттѐ. Нарешті було знайдено вираз «фуруіке ѐ» – 

«старий ставок», ѐкий саме відповідав потрібному поетичному 

настроя. Незайману тишу порушую миттювий сплеск води, післѐ чого 

почуттѐ безмовності ще більше посиляютьсѐ. 

Отже, в поезії знаходить відображеннѐ і психологічність, відома 

під назвоя суперечностей. аскраве вираженнѐ знаходить і почуттѐ 

глибокої самотності, котре неможливо затамувати, бо подібне 

приховуваннѐ ще більше ѐтритиме душевні рани. Природа, що 

допомагаю передати лядські почуттѐ, постаю не тільки предметом, а й 

одним із засобів поетичного вираженнѐ.  

ак зауважив Тахакама Кьосі, «хайку не просто оспівуять пейзажі; 

хайку – це література, ѐка оспівую світ природи і світ лядських діѐнь, 

ѐвища, зумовлені змінами весни – літа – осені – зими та лядського 

життѐ. Ці ѐвища здавна позначаятьсѐ чотирма іюрогліфами: квіти, 

птахи, вітер, місѐць». Незмінноя властивістя хоку ю те, що картини 

природи в них такі, ѐкоя вона ю насправді, а почуттѐ глибоко 
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приховані, вони вгадуятьсѐ через натѐк на стан природи. Зміна пір 

року сприѐю зміні настроїв, їхньому спрѐмування. Традиційно збірки 

хоку впорѐдковуять за порами року. Подібним чином укладені також 

збірки Басьо. 

Карумі (легкість) – поетичний принцип, ѐкий Басьо проголосив 

наприкінці життѐ в колі своїх учнів: «Віднині ѐ схилѐясь до віршів, ѐкі 

були б прозорими, ѐк річка Сунагава (Піщана річка)». Це запевненнѐ 

зовсім не означаю принципу поверховості. Вірші,естетичноя основоя 

ѐких ю карумі, маляять картини побуту простих лядей, вони сповнені 

доброзичливим гумором і теплим співчуттѐм до простих трударів: 

 

Вдома у мене 

комарі напрочуд дрібненькі! 

Хоч за це подѐкую гість. 

 

Філософський підтекст цього хоку тісно пов'ѐзаний із ѐскравоя 

образноя картиноя життѐ біднѐка. Згадка про дрібних комарів 

створяю уѐвленнѐ про його убогість. Гостинність длѐ ѐпонського 

жителѐ ю, ѐк і в представників інших народів світу, обов’ѐзком, 

традиціюя. Ліричний герой трирѐдника може запропонувати своюму 

гостеві так мало, що за це, на його думку, навіть дѐкувати не варто.  

Але дрібна комашнѐ допікаю подорожньому набагато менше, 

аніж велика. Це і ю тим юдиним, що завдаватиме гостеві найменшої 

неприюмності. Ті ж, хто знайомивсѐ з основами давніх філософій, 

можуть знайти у цьому хоку і відгомін даоської ідеї свободи (її 

невтомно пропагував Лі Бо, один із тих, на кого в своїй творчості 

оріюнтувавсѐ Мацуо Басьо).  

Не викликаю сумніву втіленнѐ в цій поезії конфуціанської ідеї 

обов’ѐзку та інших елементів китайських і ѐпонських філософій, 

зокрема буддійського вченнѐ про «некорисливість корисного». 

Під творчим впливом митцѐ його учні уклали антологія 

найкращих зразків хоку, сім збірок поезії Басьо та інших представників 

стиля «сьофу»: «Зимові дні» (1684), «Веснѐні дні» (1686), «Заглухле 
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поле» (1689), «Гарбуз-горлѐнка» (1690), «Солом’ѐний плащ мавпи» 

(книга перша, 1691) – книги написані в манері сабі. Пам’ѐтками нового 

стиля (карумі) стали збірки «Мішок вугіллѐ» (1694) і «Солом’ѐний 

плащ мавпи». 

Відтворити світ у його красі й величі, на думку Басьо, було навіть 

не завданнѐм, а долея поета. В одній із книг («Слово про три типи 

поезії», 1692) він поділѐю своїх колег ставленнѐм до слова на три групи. 

До першої відносить митців, ѐкі творили длѐ перемоги в турнірах, а 

отже, не розумілись на справжній поезії. Другу становили, на його 

думку, заможні митці, ѐкі не відчували матеріальних нестатків. Їх 

поезіѐ була тільки гроя. І лише третя групу поетів (Басьо вважав, що в 

усій країні їх менше десѐтка) становлѐть митці, котрі «прагнуть 

удосконалити свій розум, звільнити свою серце і готуютьсѐ стати на 

істинний шлѐх».  

Таким «істинним шлѐхом» стали длѐ Басьо подорожі, що 

допомагали йому «удосконалити свій розум, звільнити свою серце». 

Подорожуячи, поет написав п’ѐть щоденників досконалоя ліричноя 

прозоя, у ѐкій миттюві враженнѐ-нотатки подавались упереміж із 

власними і чужими віршами. 

У ліриці й прозі Басьо перед читачем постаю не тільки своюрідна 

природа апонії, а й народ її з притаманними його національному 

характеру надіѐми та  ідеалами. Наврѐд чи можна з певністя твердити, 

що лейтмотивом творчості митцѐ був «сум самотності». Не рідкісними 

були й поезії, сповнені оптимістичного звучаннѐ, ѐк це хоку: 

 

Вода висохла, 

каміннѐ оголилось! – 

А відчуттѐ зими нема. 

 

Помер Басьо під час одніюї з мандрівок до міста Осака 1694 року, 

залишивши у спадок прийдешнім поколіннѐм неперевершені взірці 

хоку – одного з найцікавіших жанрів ѐпонської поезії ХVІІ ст. 
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З давніх-давен на відміну від танка, хоку (хайку, хайкай) вважали 

не жанром, а окремим видом ѐпонського мистецтва, ѐкий можна було 

порівнѐти за духом з деѐкими елементами китайського та ѐпонського 

живопису, що даю простір длѐ фантазії глѐдача, але не маю ознак 

довершеної картини. У малянках тушшя (сумі-е) художники нерідко 

залишали «чистий простір». Подібний композиційний прийом тільки 

на іншому рівні існую і в хоку.  

Першим, хто, з позицій ювропейської естетики, визначив хоку ѐк 

один із жанрів літератури, став «батько» сучасного хайку Масаока Сікі. 

Але суперечки з цього приводу не припинились. Так, авторитетний у 

царині хайку ХХ ст. Такахама Кьосі писав: «ак настане час, коли апоніѐ 

досѐгне значного розвитку і ювропейці будуть досліджувати ѐпонську 

літературу, вони, мабуть, вельми здивуятьсѐ, дізнавшись, що в апонії ю 

такі речі, ѐк хайку, тобто вірші, що оспівуять квіти та птахів, … вірші, ѐкі 

з різних і під різними кутами зору оспівуять різноманітні ѐвища, котрі 

виникаять завдѐки змінам пір року». Тобто, Кьосі безперечно 

стверджую, що хоку – це жанр літератури. 

Іншої думки дотримуютьсѐ один із кращих ювропейських 

дослідників ѐпонської літератури Р. Блайс, ѐкий зауважую: «Хайку не ю 

вірш, не ю література; це рука в ѐкомусь жесті, це напіввідчинені двері, 

це дочиста витерте дзеркало». Найкраще уѐвленнѐ про хоку даять не 

категорично-заперечливі твердженнѐ дослідника, а його порівнѐннѐ. 

Хоку – це художню відбиттѐ в літературі ѐвища, ѐке одночасно можна і 

доповнити, і залишити без змін ѐк таке, що не потребую доповнень. 

Жест руки можна змінити, двері можна або зачинити, або відчинити, в 

чистому дзеркалі можна побачити ѐкесь відображеннѐ.  

Але й самі собоя всі згадані предмети створяять уѐвленнѐ про 

щось конкретне. Завдѐки самодостатності змісту, хоку не тільки 

відбрунькувались від танка (і, зрозуміло, від ренгу), а й стали 

щасливим суперником малих жанрів ѐпонської поезії. Певноя міроя 

цьому сприѐла і вільність у висловляванні думок, і застосуваннѐ 

простонародної лексики. Тут могли мати місце і жарт, і сатира, і 

гротеск. Але глибину змісту поети хоку намагалисѐ зберігати:  
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Вже досить холодна! – 

Уперсѐ ногами в стіну, 

дрімаячи по обіді. 

 

«Вже досить холодна» – Басьо навіть не додаю слова «осінь», 

воно напрошуютьсѐ саме собоя. У подальшому йдетьсѐ про робітника, 

ѐкий, відпочиваячи, впираютьсѐ ногами в стіну. Поза досить незвична і 

може викликати навіть іронічну посмішку. Але чи потрібно навіть у наш 

час розтлумачувати цей хоку, скажімо, будівельникові, ѐкий, захотівши 

перепочити післѐ обіду, не може лѐгти на прогрітій сонце засушеній 

траві духмѐного літа? Робітник, чий образ Басьо створив з допомогоя 

юдиного штриха, аж так «незаможний», що працяю без взуттѐ. Осінній 

холод особливо відчуваютьсѐ саме тоді, коли перебуваюш у стані 

перепочинку післѐ гарѐчкової праці, від ѐкої вкриваюшсѐ потом. Стіна 

здаютьсѐ теплішоя від землі. І знову не так, і не в ногах справа. Басьо 

створяю уѐвленнѐ про кризу в лядській душі, що ладна притулитись до 

казна-чого, навіть до стіни, ѐка в літературі ю символом прикінцевості.  

 

Соловей на гілці – 

це, мабуть, її душа? 

Спить плакуча верба. 

 

 

               *** 

 

Зашелестіли додолу 

пелястки гірської троѐнди? 

Ні, це малий водопад. 

 

 

               ***  
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І зимуваннѐ – свѐто, 

ѐкщо в твоюму серці – 

квітуча слива! 

 

 

               *** 

 

Шеретую бабусѐ рис. 

Старезна, а все ж радію, 

що хризантеми розквітли! 

 

 

               *** 

 

Дорого моѐ! 

Нема нікого назустріч 

Лиш осінній смерк. 

 

 

               *** 

 

Посадив бананову пальму. 

Тепер ви мені не цікаві, 

Перші пагони очерету. 

 

 

               *** 

 

Вдома мене 

Комарі напрочуд дрібненькі! 

Хоч за це подѐкую гість. 

 

               ***  
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ак гірко, коли подумаюш: 

Живе лядина – і врешті-решт 

Стаю бамбуковим паростком. 

 

               *** 

 

Росинки – крап – крап. 

Може, спробувати ними 

Змити бруд зі світу. 

 

Жорстокі формальні вимоги привезли з часом до поѐви у поезії 

жанру танка холодних наслідувань, епігонства, манірності.  

Подібна «зацикленість» залишила дуже мало місцѐ длѐ ѐскраво 

виражених бурхливих емоцій нового феодального дворѐнства, ѐке 

активно боролось за владу в ХІІ-ХІV століттѐх.  

Уже з цього часу танка вимагав оновленнѐ. Тим не менш він не 

тільки не був забутий, але й залишивсѐ одніюя з найпопулѐрніших 

віршових одиниць апонії. Це зауваженнѐ маю свої поѐсненнѐ.  

Одним з них ю той факт, що танки стали тіюя підвалиноя, на 

основі ѐкої з’ѐвилось декілька нових, віршових жанрів. 

Перший з них – жанр великого обсѐгу – так звані ренгу (інша назва 

– ренку, повна – хайкай-но ренга). По суті, ренгу були колективними 

поемами, ѐкі складалисѐ з 36 танків (жанр касен), або навіть із 100 

(жанр хѐкуїн).  

Незважаячи на те, що складаннѐ ренгу мало свої особливості, їх 

творці за основну одиниця поетичного виміру мали саме танка. 

Інший жанр, хокку (хайку, хайкай), безпосередньо пов’ѐзаний із 

багатозначністя, символічністя смислу, ю дуже коротким у плані 

обсѐгу.  

Він виокремивсѐ з танків і, по суті, може вважатись відтвореннѐм 

у відмежованому виглѐді їх перших трьох рѐдків. Цей взаюмозв’ѐзок 

(танка – хокку) можна проіляструвати схематично: 
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У цьому містечку 

Стільки всілѐких запахів! 

На небі – літній місѐць. 

«Парко! Ох, парко!» – 

Білѐ хвірток голоси. 

 

Все разом – танка. Перші три рѐдки – хокку. Два останні танки 

маять назву агека, але самоцінноя літературноя одиницея в 

розумінні жанру не виступаять.  

У цілому хокку підвладні тим же самим законам, що і танку, але 

можуть мати дещо інше проблематико-змістовне значеннѐ (зокрема 

гумористичне і сатиричне). 

Складаннѐ танок у їх класичному виглѐді продовжувалось до 

початку другої половини ХІХ ст. – кінець ХІХ ст. позначивсѐ в ѐпонській 

літературі стрімким розвитком романтизму. апонська молодь відкрила 

длѐ себе нові поетичні горизонти, окреслені англійськими митцѐми: 

Байроном, Шеллі.  

Особливо ж приваблявала молодих ѐпонських літераторів 

творчість поетів «озерної» школи, зокрема її найѐскравішого 

представника Вордсворта, ѐкий оспівував недоторкану і не 

спапляжену подихом цивілізації природу, радощі життѐ на її лоні. «Всі 

ніби сп’ѐніли від світла нових голосів і мрій. Яна уѐва пробудиласѐ з 

довгого сну…», – помітив у передмові до збірки «Молоді пагони» 

(1897) один з перших ѐпонських романтиків Сімадзакі Тосон.  

Саме в цей час оновляятьсѐ традиційні поетичні жанри і 

створяятьсѐ нові. Під впливом романтичної поезії Ювропи з’ѐвлѐютьсѐ 

новий жанр сінтайсі, в ѐкому всілѐке порѐдкове обмеженнѐ було 

відсутнім. У цей же час почавсѐ і рух за оновленнѐ танки, за створеннѐ 

у цій давній віршованій формі творів близьких до сучасності, до 

широкого кола читачів.  

Цей рух бурхливо розквітнув у період буржуазної «револяції» 

Мейдзі (1868-1912), відображаячи прагненнѐ минулих авторитетів і 

ліквідації старих феодальних традицій і порѐдків.  
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У цьому ж руслі, але до деѐкої міри і в противагу надмірній 

«ювропеїзації» виникаять літературні течії, представники ѐких 

виступали за збереженнѐ властивого длѐ ѐпонської літератури 

художнього мисленнѐ й збагаченнѐ творів новими ідеѐми та новими 

засобами поетичного вираженнѐ.  

Саме на цей час і припадаю творча діѐльність новатора в царині  

жанру танка Ісікави Такубоку, ѐкий зумів надати цьому жанру нової 

наснаги, наповнити його традиційні форми новим змістом, а подекуди 

творчо переосмислити й саму форму. 

 

 

Життя і творча діяльність Ісікави Такубоку (1885-1912) 
 

Ісікава Такубоку (справжню ім’ѐ – Хаджіме) народивсѐ 28 жовтнѐ 

1885 р. в селищі Тамаѐма префектури Івате (о. Хонся) в сім’ї 

буддійського свѐщеника. Дитинство письменника пройшло в 

маленькому селі Сібутамі. Це село розташоване в одному з 

найбідніших землеробських районів апонії, ѐкі, тим не менш, багаті 

живописними гірськими пейзажами, оздобленими блакиття річок. На 

часи проживаннѐ в цій місцині майбутнього поета тут існували густі гаї, 

сповнені звуків пташиного царства, до ѐких лябив дослухатись 

Хадзіме. Пізніше, обираячи собі літературний псевдонім, митець 

зупинив свій вибір на назві птаха (такубоку в перекладі з ѐпонської 

мови означаю дѐтел). 

Поетичний талант Такубоку почав формуватись ще в шкільні роки. 

В цей час він із захопленнѐм читаю поезії тогочасних ѐпонських 

романтиків, що публікувались у часописі «Ранкова зорѐ», ѐкий 

видавало поетичне об’юднаннѐ «Спілка нової поезії». За порадоя 

більш досвідчених у літературній справі митців, Такубоку починаю 

працявати в жанрі «довгого» вірша – сінтайсі. 1903 рік – з’ѐвлѐятьсѐ 

друком його вірші. Натхнений цим, він полишаю навчаннѐ в гімназії і 

їде до Токіо, де стаю членом спілки нової поезії. 
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1904 – рік стрімкого злету популѐрності його ім’ѐ досить відоме 

серед широкого кола авторів.  

Життѐ поета було досить складне. Він один утримував сім’я, 

оскільки батько розоривсѐ і позбувсѐ роботи. Хаджиме вдень 

працявав у різній школі, вночі писав роман про життѐ вчителів. Проте 

того не вистачало на прожиттѐ усіюї родини. У пошуках матеріальних 

статків янак багато мандрую. 

У 1905 р. виходить перша поетична збірка «Прагненнѐ» 

(«Російська тематика» у вірші «Пам’ѐті адмірала Макарова»). 

Незважаячи на власні поневірѐннѐ Ісікава Такубоку залишивсѐ 

лядиноя, ѐка жила відчуттѐми всього народу. ак поет він відчував 

необхідність захищати позиції трудового ляду тими засобами, ѐкі були 

в його розпорѐдженні, – силоя слова. 

На цей час романтизм перестаю задовольнѐти вимоги часу. Адже 

навіть набагато раніше в творчості Теккана вже відчувавсѐ потѐг до 

реалістичного зображеннѐ і поетичного переосмисленнѐ сучасності. 

Наслідуячи свого вчителѐ, ѐкий з часом звернувсѐ до прози, Ісікава 

Такубоку деѐкий час також звертаютьсѐ до цього літературного роду. 

Він багато і не безталанно працявав у жанрах повісті, статѐх 

щоденника. 

У 1908 р. митець переїздить до Токіо і, маячи на цей час досить 

велику сім’я продовжую боротьбу з нестатками. Відчуваячи потѐг до 

творчої діѐльності, він шукаю роботу в царині, близькій до літератури і, 

врешті-решт, знаходить її у видавництві газети. У цей же час поет знову 

звертаютьсѐ до жанру танка. 

Наприкінці 1910 р. виходить збірка танки Ісікави Такубоку 

«Жменѐ піску», в ѐкий увійшли пісні попередній років, сповнених 

пошуків і страждань. Об’юктивно підійти до розуміннѐ головної ідеї 

творів ціюї книжечки може допомогти передмова до виданнѐ написана 

самим автором. Симптоматичноя зокрема, ю його згадка про веснѐну 

морську подорож до міста Йокогама. 

ак згадувалось, длѐ ѐпонців весна асоціяютьсѐ з цвітіннѐм сакури. 

Вона ще не розквітла, коли митець виїздив із Хакодате, але він дістав 
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змогу милуватись її квітом в одному з портів, де пароплав робив довгу 

зупинку. В Йокогамі, куди нарешті прибув поет, на деревах сакури вже 

було листѐ – квіт відійшов.  

Всѐ весна, таким чином, продовжувалась длѐ Такубоку всього 6 

годин – того невеличкого проміжку часу, протѐгом ѐкого пароплав 

знаходивсѐ білѐ пристані. 

На час виходу збірки «Жменѐ піску» поет був уже важко хворим 

на туберкульоз легенів (прогресуваннѐ ціюї недуги призвело до смерті 

Ісікави). Концентраціѐ часу, ѐку гостро відчував митець, знайшла 

відображеннѐ у рѐдках, сповнених трагізму і печалі. Вже сама назва 

збірки – «Жменѐ піску» – вклячаю в себе мотив швидкоплинності часу, 

бо цілком співставна з малянком: пісок просотуютьсѐ скрізь пальці, а 

подекуди – і з пісочним годинником, розрахованим на відлік не днів і 

годин, а хвилин. Подібним до цього художнім образом, ѐкий, 

щоправда, символізую розбиту доля чи важке життѐ, ю згадка про 

частину чогось цілого (уламок дерева, скелі тощо). У творах Такубоку ці 

образи зустрічаятьсѐ досить часто,  а іноді навіть разом: 

 

Сиджу на прибитому хвилея до піщаного пагорбу 

Уламкові дерева. 

Один, Шукаячи слів. 

 

Іноді Такубоку називаять песимістом. Деѐку рація подібне 

твердженнѐ, зрозуміло ж, маю. Але воно не може сприйматись ѐк 

абсолятно беззаперечне. Адже в його творчості зустрічаятьсѐ і 

бринѐть не позбавлені почуттѐ втрати мотиви життѐ, наприклад, тонкої 

лірики: 

 

а повз на пагорб сипучими пісками, 

Згадуячи, 

Біль мого першого, такого давнього коханнѐ. 
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Деѐка песимістична тональність танків Ісікави поѐсняютьсѐ 

особливостѐми його долі. Таким ю і його бідацьке життѐ, і важка 

хвороба, і втрата сина, матері тощо. Але досить нерідко хмарне 

світосприйнѐттѐ поета перетворяютьсѐ на своя протилежність, 

віддзеркаляютьсѐ полиском жаги життѐ і звершень: 

 

Знак «велике» написавши на піску разів сто, 

а покинув думки про смерть. 

Відтак подавсѐ додому. 

 

Ці та подібні до них художні образи належать до категорії так 

званих «вічних» образів. Вони відзначаятьсѐ доступністя розуміннѐ, 

постійністя використаннѐ і «інтернаціонального» вживаннѐ. 

Збірка «Жменѐ піску» розподілена митцем на рѐд циклів. 

Перший з них – «Пісні про лябов до себе» – торкаютьсѐ теми 

неповторної цінності особи і самотності лядини у світі, де точитьсѐ 

майже непримиренна боротьба між представниками різних соціумів. 

Пісні подібної тематики зустрічаятьсѐ і в наступних циклах – «Дим», «В 

обіймах осіннього вітру», «Ті, котрих мені не забути» та ін. Але 

значноя міроя їх визначаю і тема зв’ѐзку з батьківщиноя, рідноя 

землея, спілкуваннѐ з друзѐми. 

«Жменѐ піску» – приклад новаторства ѐпонської поезії, завдѐки 

дійсному реалізму, ѐкого досѐг Ісікава Такубоку. Зламавши рамки 

тематичного канону танки, що обмежував поетику цього жанру 

ліричними переживаннѐми, він сміливо ввів у зміст своїх творів тему 

буднів життѐ ѐк власного, так і простого ляду, ѐкому він щиро 

співчував: 

 

Жалем горнетьсѐ серце мої до нещасних краѐн, 

Що до останнього клаптика земля своя продаять 

За чарку саке.  
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«Потрібно писати вірші, міцно стоѐчи обома ногами на землі. 

Потрібно писати про почуттѐ, ѐкі дійсно пов’ѐзані з реальним життѐм. 

Потрібно писати вірші, необхідні длѐ нас, від ѐких підіймавсѐ б запах 

нашої повсѐкденної їжі,а не рідких, вишуканих страв», – так 

декларував поет свою естетичне кредо. 

Поезії Такубоку притаманний потѐг до внутрішнього очищеннѐ, 

боротьби за покращеннѐ морального стану суспільства. Саме тому в 

його творах досить часто зустрічаятьсѐ образи гір, пагорбу, ѐкі 

символізуять важкий шлѐх до досѐгненнѐ ціюї мети. Зрозуміло, що 

подібні поглѐди вимагали активної життювої позиції. Саме тому в 

творах митцѐ неодноразово звучить тема револяції. Іноді Такубоку 

прославлѐю її відверто, але частіше звертаютьсѐ до більш близьких 

йому поетичних образів:  

 

Нестерпне мені це спокійне море! – Очі відвожу 

геть, 

І обпалила мій поглѐд 

Смуга червоних заграв. 

 

У цьому, ѐк і в багатьох інших танках, поет говорить про своя 

лябов до червоного кольору ѐк символу боротьби. І навпаки штиль, 

спокійне море виступаять у цьому символами застоя і консерватизму. 

Помер 13 квітнѐ 1912 р. Дочка ѐка народиласѐ післѐ його смерті, 

через рік лишиласѐ круглоя сиротоя. У травні 1913 р. померла його 

дружина. Найкращі українські переклади належать Г. Туркову. 

1984 – зб. поезії Такубоку (серіѐ «Перлина» світової лірики). 

 

акби таке 

у руки діло, 

щоб аж горіли очі! 

А вже коли б зробив – 

тоді й померти можна. 
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               *** 

 

Вона не стала  

утирати сльози –  

піску лиш показала жменя… 

І вже не годен 

ѐ її забути! 

 

 

               *** 

 

Дурна дитѐча звичка: 

прокинутись і, утопивши очі в стеля, 

лежати довго-довго… 

Така печальна звичка. 

Не дорікай мені за неї, мамо! 

 

 

               *** 

 

Сльоза, упавши на пісок, 

всотала в себе  

тисѐчу піщинок. 

ака вона важка, 

цѐ намистина – моѐ сльоза! 

 

 

               *** 

 

Вийшов опівночі 

на балкон. 

На запущених інеюм поручнѐх 

пучки пальців охолодив.  
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               *** 

 

Зарозумілий приѐтель мій!.. 

Розмовлѐячи з ним, 

ѐ притакував, 

а здавалосѐ, 

давав милостиня.  
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З середини XIX ст. у науці утвердиласѐ думка, що найбільш 

ранньоя пам’ѐткоя індійської літератури ю веди. Та на початку 20-х 

років, коли індійський археолог Банерджі в ході розкопок у річищі Інду 

встановив, що цеглини, використані при будівництві досліджуваного 

ним монастирѐ, були використані і при будівництві ѐкихось споруд 

раніше. Ці обставини викликали проведеннѐ у районі невеликого 
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селища Махенджо-даро широкомасштабних археологічних робіт. Уже 

їхні перші результати відсунули початки цивілізації в Індії до середини 

III тис. до н.е. 

Розкопки дали величезний фонд пам’ѐток матеріальної культури, 

ѐкі свідчать про високорозвинене духовне життѐ, зокрема твори 

мистецтва, рештків культових споруд, печатки із певними 

зображеннѐми і надписами ѐк свідченнѐ розвиненого письма. 

Установлено, що за своюя структуроя мова, ѐка зафіксована у 

цьому письмі, близька до аравійських мов. У таких, наприклад, творах 

мистецтва, ѐк портрет жерцѐ, сановника, фігура танцівниці, торс 

чоловіка, іграшковий візок тощо, виражені реалістичний характер 

творчого осмисленнѐ образу, почуттѐ художньої міри, проѐвлѐютьсѐ 

деталізаціѐ відображеннѐ. 

Маятьсѐ свідченнѐ і про сяжети, щоправда до сьогодні з не 

розкритим змістом, але вповні очевидні. Наприклад, на одній із 

печаток зображено трилике божество, увінчане рогами, навколо нього 

у певному порѐдку розташовані слон, тигр, носоріг, буйволі коза. Поза 

божества близька до тіюї, в ѐкій набагато пізніше зображувалисѐ 

божества індуїзму, буддизму, джайнізму. На обличчі божества – маска 

тотема. Можливо передбачити наѐвність між самим тотемом і 

оточуячими його тваринами певних зв’ѐзків, зафіксованих у 

міфологічному сяжеті. 

Дані, ѐкі існуять на цей час, дозволѐять констатувати наѐвність у 

часи індійської цивілізації таких важливих структурних елементів 

літератури, ѐк образ і сяжет. Цілком природно припустити існуваннѐ 

фольклору, безпосереднього попередника літератури і міфології. ака 

складаю арсенал давнього мистецтва взагалі. Але поки наука не 

володію ніѐкими відомостѐми про те, ѐким могло бути мистецтво у 

народів, ѐкі створили індійську цивілізація, ѐк і про період, ѐкий 

настав післѐ занепаду одніюї із найдавніших цивілізацій лядства, і про 

його причини. 

Веди. Немаю підстав констатувати, що складало зміст 

літературного процесу у часи між кінцем існуваннѐ індійської 
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цивілізації і так званої ведійської цивілізації, ѐка одержала своя назву 

від вед, комплексу давніх пам’ѐток словесності народів Індії, ѐкі були 

зібрані на межі II-I ст. до н.е. Тривалий час веди розглѐдалисѐ лише ѐк 

пам’ѐтка власне релігійна. Функціонально аналогічна Біблії чи Корану. 

Одначе досить рано з’ѐсувалосѐ, що значеннѐ їх виходить далеко за 

межі релігії, тим паче, що веди становлѐть серцевину цілого комплексу 

пам’ѐток давньої словесності народів північно-західної Індії, ѐке 

звично називаютьсѐ ведичноя літературоя. Значна їхнѐ кількість 

зберегласѐ завдѐки усній передачі і ѐка одержала письмову фіксація 

значно пізніше їхнього виникненнѐ. Саме слово «веда» означаю 

«знаннѐ» і в індійській традиції використовуютьсѐ длѐ означеннѐ 

сукупності 4 зведень (зводів) релігійно-культової поезії – «Ріґведа» 

(«Знаннѐ річей»), «аджурведа» (Знаннѐ жертвопринесеннѐ»; аджус – 

жертва), «Сама-веда» («Знаннѐ мелодій», саман – мелодіѐ, ѐкоя мав 

виконуватисѐ той чи інший гімн, у час жертвопринесеннѐ) і 

«Атхарваведа» («Знаннѐ атхарванів»; атхарван – назва роду жерців). 

Найважливіші із них «Ріґведа», що складаятьсѐ із 1028 творів, ѐкі 

одержали у літературі назви гімнів, очевидно за аналогіюя з античноя і 

христиѐнськоя поезіюя. Маятьсѐ свідченнѐ, що «Ріґведа» була відома 

у 21 редакції. 

За своїм змістом, жанровоя і родовоя характеристикоя ці гімни 

різноманітні. Переважна більшість – це зверненнѐ до богів, але 

траплѐятьсѐ твори, ѐкі представлѐять собоя ранні форми епосу, 

лірики, драми, сатири. Особливо виразні епічні ознаки у суктах 

(піснѐх), присвѐчених центральній фігурі ведичної міфології Індрі, 

постать ѐкого постаю в образі могутнього ведмедѐ, царѐ богів, 

наділеного і комічними функціѐми, і земними властивостѐми. 

Наприклад: 

 

а восславля дела Индри, 

Те дела, с которых громовержец начал, 

Он сразил змеѐ и освободил воды, 

Вспорол бряхо холмов. 
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Он сразил змеѐ, покоившегосѐ на холме. 

Тваштар сковал длѐ него сверкаящий Гром, 

И ринулись к океану освобожденные воды, 

Ревущие словно коровы при виде телѐт. 

 

В образах цього сукта, його сяжеті закарбовано надія, ѐка мала 

велике значеннѐ длѐ народу, ѐкий створив «Ріґведу». 

Найприкметнішим ю зміст 12 сукта. Захистивши богів силоя 

розуму, пристрахавши небо і земля свою жорстокістя, Індра закріпив 

земля, ѐка хиталасѐ, змірѐв повітрѐний простір, підтримав небо, 

визволив сім рік, породив вогонь між двох каменів, визволив корів із 

полону, захопив здобич.  

Індра володію кіньми, коровами, колісницѐми, сільськими 

общинами. Він породив сонце і ранкову зоря, управлѐю водами. Без 

зверненнѐ до нього у війні не перемагаять ні народи, ні бойові 

дружини. 

У названому сукті означало практично усі важливі легенди, у ѐких 

Індра – центральний персонаж. Даний сукт містить позитивну 

характеристику божества. Але в інших, наприклад у 119 сукті, Індра 

постаю хмільним хвальком чи забіѐкоя, схильним до перелябства. 

Зміст суків у «Ріґведі» дозволѐю розглѐдати їх ѐк давнішні зразки 

ліричної поезії. У них подана обширна гама почуттів лядини тих часів, 

де виѐлѐютьсѐ ставленѐ до природи, суспільства і визначаютьсѐ місце 

лядини у ньому (наприклад, «Похвала щедрості»: «Боги не створили 

часу, щоб він був нашоя смертя. Сповнена гіркоти. Той, хто у відчаї 

просить їжу, молить того, хто багатий»). Автори не лише закликаять до 

милосердѐ, але й протестуять, і навіть погрожуять, натѐкаять на 

можливість перетвореннѐ багача у злидарѐ. 

«Ріґведа» містить зразки ще одного роду літератури – драматургії. 

До них належать сукти у формі діалогу. Зокрема Пурураваса, 

смертного царѐ, і Урваті (небесної діви), ѐкий цікавий, ѐк з художнього, 

так і історико-літературного боку: цар Пуруравас, розшукавши своя 

дружину Ірваші, ѐка зникла післѐ 4 років життѐ на землі, умовлѐю її 



 

115 

повернутисѐ до корів. Але оскільки зберігсѐ лише уривок, тому ми не 

можемо скласти повного уѐвленнѐ про сяжет. 

За жанровими ознаками гімни поділѐятьсѐ за такими змістовими 

ознаками: а) ті, що описуять стан, б) даять оцінку, в) восхвалѐять, г) 

засуджуять. 

Міфологічні персонажі поділѐятьсѐ на такі групи: а) божественні 

сили природи; б) боги, ѐкі відтворяять патріархально-родові 

відносини; в) низькі боги, і ѐк правило, ворожі лядині; г) предки і 

мудреці; д) божества-абстракції. 

 

 

Ріґведа «Похвала мудрості» 

 

Боги не создали голод, чтобы был он нашей смертья, – 

И за сытым смерти тапуатаѐ. 

Богатство щедрого никогда не истощитсѐ. 

Тот, у кого еды много, ожесточает душу своя против 

Горемыки, жаждущего пищи и страждущего, 

Приходѐщего к нему за помощья, 

Хотѐ в прежние дни тот помогал ему. 

Такому не будет утешителѐ. 

Тот щедр, кто дает просѐщему, 

Тому, кто в отчаѐнным просит, скитаѐсь, пищи. 

Успех придет (к щедрому), помогаящему в жаркой 

схватке, 

И на будущее он получает друга.  

Тот не друг, кто другу не подает, 

Товарищу, кто пришел с просьбой о пище, 

Пусть уйдет от такого – дом такого не его дом. 

И пусть лучше ищет чужестранца, кто утешит его. 

Пусть тот, кто богам, поможешь тому, кто ищет помощи. 

И пусть дает он ему спокойно смотреть на дальний путь. 
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Вращаятсѐ богатства, словно колеса колесницы 

Приходѐт то к одному, то к другому. 

 

Хараппська цивілізаціѐ (III-II тис. до н.е.). За результатами 

археологічних досліджень представлена ѐк найдавніший етап у 

розвитку індійської цивілізації. 

Період, що розпочавсѐ післѐ занепаду Хараппи і тривав до VI ст. 

до н.е., не залишив ѐкихось істотних матеріальних пам’ѐток. Про нього 

свідчать ведичні релігійні тексти, стародавній епос «Махабхарата» й 

«Рамаѐна», час написаннѐ ѐких припадаю на період правліннѐ династії 

Маур’їв. Вважаютьсѐ, що автором «Рамаѐни» ю Вальміні, а складаннѐ 

«Махабхарати» приписуютьсѐ мудрецеві Валсі. Однак ці епічні 

шедеври ю результатом колективної народної творчості впродовж 

багатьох віків. Запис «Рамаѐни» здійснено не раніше II чи III ст. до н.е., 

а «Махабхарати» – приблизно в IV ст. до н.е. У цей час також уже 

існувала лірична поезіѐ «Тхера-чатха» («Вірші ченців»), «Тері-чатха» 

(«Вірші черниць»). На основі рѐду матеріалів дослідників індійської 

культури визначаять існуваннѐ у ті часи драми і драматичних 

творів,зокрема деѐкі драматичні вистави за мотивами стародавнього 

епосу. 

Рамаяна. В Індії за нея закріпиласѐ назва «Адикавѐ» (перша 

поема) події пов’ѐзані з історіюя династії Ікшваку (VI ст. до н.е.). 

Писаласѐ (III-IV ст. до н.е.). 

Подіѐ розгортаютьсѐ у царстві Айодхье. У царѐ Дашаратхі тривалий 

час не було спадкоюмців. Багато здійснив він жертвоприношень заради 

народженнѐ сина, і, нарешті, змилостивилисѐ над ним боги: дружини 

царѐ Каушальѐ, Кайкейні Сумітра народили йому чотирьох синів – 

Раму, Лакшману, Бхарату і Шатручхну. Брати зростали разом і ніжно 

лябили один одного. Рама переважав братів силоя, розумом і 

красоя. Вже в яності він здійсняю рѐд великих подвигів, перемагаячи 

ракшасів. Коли цар Джанака, ѐкий володарявав у сусідньому з 

Айодхье царстві, влаштував длѐ своюї доньки змаганнѐ лицарів, Рама 

взѐв участь у них. Ніхто із суперників не міг навіть піднѐти лук царѐ 
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Джанакі, а Рама не лише піднѐв його, але, стрілѐячи, так натѐгнув 

його, що лук зламавсѐ. Сіта обираю Раму своїм чоловіком. Щасливо 

живе яне подружжѐ в Айодхье. 

Ішли роки. Настав час, коли Дашарахта відчув, що став старим длѐ 

служіннѐ справам царства, вирішую поручити свої повноваженнѐ 

своюму первістку. Молодша дружина Дашаратхі, Кайкейні, заперечую 

проти такого рішеннѐ, згадавши цареві, що колись вона врѐтувала 

йому життѐ, і вимагаю, щоб він виконав своя обіцѐнку, задовольнивши 

її бажаннѐ. 

Вона хоче, щоб Дашаратха передав трон народженому нея сину 

Бхараті, а Раму відправив на 14 років у ліс. Цар, охоплений горем, 

виконую її вимогу. Обурений вчинком матері, Бхарата відмовлѐютьсѐ 

від царства і ставить на трон сандалі Рами у знак того, що трон зайнѐто. 

Рама ж разом з Лакшманом і Сітоя ідуть, виконуячи батьківську воля, 

у ліси. Дашаратха, не перенісши горѐ розлуки, незабаром помираю. 

У той час могутній Равана насиллѐм підкорив вся земля, став 

загрожувати самим богам. Ніхто не міг противитисѐ його волі. У своїй 

гордині він зневажив лядину. Захопившись красоя Сіни, Равана 

викрадаю її і відносить у свій палац. Довго довелосѐ Рамі шукати Сіту, 

аж поки за допомогоя царѐ мавп Сугриви він дізнаютьсѐ, що вона у 

палаці Равани. 

У супроводі величезного війська мавп Рама відправлѐютьсѐ у 

похід. Післѐ того, ѐк мавпи побудували міст через океан, військо оточую 

Лапку. Починаютьсѐ битва, у ѐкій перемагаю Рама. Термін вигнаннѐ 

минув. Не порушивши волі батька, Рама повертаютьсѐ на батьківщину. І 

стаю царем. 

Махабхарата. Уже в ведах ю твори епічного характеру. Вони, 

безсумнівно, належать тим племенам і народностѐм, ѐкі творили 

ведичну літературу. У міру свого просуваннѐ на схід і на південь ці 

народності у своїх контактах з іншомовними племенами і 

народностѐми приймали багато що із духовного життѐ, і в своя чергу, 

впливали на неї. Не доводитьсѐ сумніватисѐ у тому, що у їхніх 

суперників або соязників були і свої епічні твори. Уже у суктах 
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«Ріґведи» названі деѐкі племена, у тому числі бхарати, епічна 

спадщина ѐких знайшла відображеннѐ ѐк у великих індійських епопеѐх 

«Махабхарата» і «Рамаѐна», так і у творах класичної літератури. 

Один із найвеличніших у світовій літературі епічний твір 

«Махабхарата» («Сказаннѐ про великих бхаратів») у його сучасному 

виглѐді нараховую близько 100 тис. рѐдків. 

Проблема ґенези усіюї епопеї до сьогодні залишаютьсѐ 

нерозв’ѐзаноя. Вважаять, що її основа (ѐдро) з’ѐвиласѐ у перші 

століттѐ до н.е., хоч зародженнѐ її сяжету відноситьсѐ до більш 

раннього часу. 

Племена бхаратів ворогували із племенами тріасу. Післѐ тривалої 

боротьби бхарати одержали перемогу на ріці Джамні і зробили своюя 

столицея місто-фортеця Хастінапур. Коли змінилосѐ післѐ цього сім 

поколінь, цар бхаратів із сьомого поколіннѐ одруживсѐ із дівчиноя із 

племені тріасу. У них народивсѐ син, ѐкого звали Куру. Він заснував 

сонѐчно-місѐчну династія. Цѐ династіѐ розділиласѐ на роди кауравів і 

пандавів, ворогуваннѐ ѐких через поділ спадщини стала предметом 

епічної оповіді. 

Цар Панду помер, залишивши п’ѐтеро синів. Оскільки всі вони 

були ще малими, за них став правити їхній дѐдько Дхритараштра. Діти 

обох гілок (родів Панду і Куру) зростали разом. Але незабаром яні 

пандави стали переважати кандавів у військовій доблесті. Кращим із 

кандавів був Арджуна, третій брат, влучний стрілок із лука. 

Чим більше удосконалявалисѐ пандави у військовому мистецтві, 

тим гострішоя ставала заздрість кауравів, поки, нарешті, не 

обернуласѐ у ненависть. Сталосѐ так, що у війні із сусідніми племенами 

пандави здійснили багато подвигів, принісши перемогу їхньому 

рідному племені і дѐдько Дхрітараштра призначив старшого із 

Ядхіштхіру своїм співправителем. Старший син Дхрітараштри 

Дурьодхана, заздрісний і озлоблений, вимагаю від батька вигнаннѐ 

пандавів. Брати разом із матір’я попливли вниз по річці Ґанзі і там, де 

її води зливаятьсѐ з водами амуни (Джамни), збудували дім. Підступні 

каурави намагалисѐ спалити хату, але пандавам вдалосѐ врѐтуватисѐ. 
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Вони знайшли притулок у країні пан чалів, жили напівголодні у бідній 

хижі гончара. 

Цар пандавів, Друнада, збираютьсѐ видати заміж своя доньку. 

Звідусіль сходѐтьсѐ багатирі, у пошуках щастѐ на сваѐмваре (свѐто, на 

ѐкому наречена обираю жениха). З’ѐвилисѐ на сваѐмвару і пандави, 

одѐгнувшись ѐк брахмани. Лише той, хто натѐгне тугий лук і влучить у 

ціль, зможе стати чоловіком царівни. Але нікому із присутніх не 

вдалосѐ виконати ця умову. Лише Арджун мітко прострелив мішень. 

Царівна обрала його своїм чоловіком. Царі, роздратовані тим, що 

Друнада готовий був віддати заміж своя доньку за брахмана, 

спробували вбити його, але пандави зашкодили їхньому злому умислу. 

Довелосѐ Карні та іншим кауравам визнати себе переможеними, 

але вони затаїли післѐ цього гірку образу. Драунаді стала спільноя 

дружиноя п’ѐтьох пандавів. Дѐдько Дхринтараштра примиривсѐ з 

племінниками і віддав їм половину царства. 

Успішно воявали пандави із сусідами; зростало їхню царство, 

разом із ним росла і чорна заздрість кауравів. Підступний Дурьодхана 

запропонував старшому братові (Ядхіштхірі) зіграти в кості. Той 

погодивсѐ. Увійшовши в азарт гри, він не зумів розгледіти шахрайство і 

програв не лише царство, але і братів своїх і Драунаді (дружину). 

Тріумфуячий Дурьодхана оголошую пандавів своїми рабами, принижую 

Драунаді, але за пандавів виступаю Дхрітараштра (дѐдько) і вимагаю 

повернути їм воля. Згідно умови гри, вони втрачаять право на царство 

і повинні відправитисѐ на 13 років у вигнаннѐ, до того Дхрітараштра 

обіцѐю повернути їм царство, ѐкщо останній рік вони зуміять прожити 

на батьківщині непізнаними. 

Довгі 12 років блукаять пандави, здійсняять численні подвиги. 

Настаю 13-ий рік. Брати поступаять на службу до царѐ Вірата: один – 

вчителѐм гри в кості, другий – поваром, третій – вчителем танців, 

четвертий – коняхом, п’ѐтий – пастухом, Драунарі – служницея в 

цариці. 

Одного разу каурави напали на пастухів царѐ Варати і викрали 

череду найкращих корів. У погоня з викрадачами кинувсѐ Арджуна, 
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знищив викрадачів і повернув назад багатство царѐ Вірати. Неможливо 

було приховати доблесті Арджуни і стало відомо, що у Вірати служили 

саме пандави. Але 13-ий рік підходив до завершеннѐ, брати вимагаять 

від дѐдька виконати обіцѐнку. Дурьодхана змушую дѐдька порушити 

дане слово. Пандавам не залишаютьсѐ нічого іншого ніж силоя 

повернути свою царство. На полі Куру відбуваютьсѐ жорстока сутичка, 

ѐка триваю 18 днів і завершуютьсѐ перемогоя пандавів. Царем стаю 

Ядхіштхіра. Але оскільки він вважав себе повинним у смерті багатьох 

своїх родичів, то збираютьсѐ піти у ліс і віддатисѐ покаѐння.  

До нього приходив мудрець Вьѐса і радить здійснити ашвамедху, 

тобто принести в жертву конѐ. Таке жертвопринесеннѐ очищаю від усіх 

гріхів. Призначений длѐ пожертви кінь відпускаютьсѐ на воля і 

впродовж року з володарем обходить землі. Кожний, на чия земля 

ступить у цей час кінь, повинен визнати своїм володарем того, хто 

здійсняю ашвамедху. Ядхшитхіра погодивсѐ, його супроводжую 

військо на чолі з Арджуном. Хто не бажаю покоритисѐ пандавам, 

мусить відстоявати своя незалежність. За цей час усі країни від морѐ 

до морѐ покорилисѐ Ядхіштхірові. У жертвопринесенні беруть участь 

всі підкорені царі. Пандави позбавлѐятьсѐ гріхів. Вьѐси вирішив 

нагородити жерців золотом. 

Історична достовірність Курукшетрської війни до сьогодні не 

виѐснена. Вважаютьсѐ, що основоя длѐ епосу могла бути боротьба за 

владу між різними династіѐми у залізну добу, коли існувала держава 

Куру, тобто в період між 1200 та 800 р. до н.е. Опис одного з 

династичних конфліктів міг стати серцевиноя Джаї, навколо ѐкої 

розросласѐ Махабхарата. 

Джатакі. Цей специфічний жанр літератури раннього буддизму 

виконував важливе пропагандистське завданнѐ роз’ѐсненнѐ основ 

буддійської віри тим, хто відноситьсѐ до вищих верств суспільства, 

опираячись на їхній власний досвід. 

У кожній із 547 джатак, ѐкі дійшли до нас, ю «зачин», у ѐкому 

викладаютьсѐ привід,ѐкий спонукав Будду розказати дану історія, 

потім іде сама оповідь про ѐкийсь епізод із його життѐ, далі слідую 
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кінцівка, у ѐкій він поѐсняю, ѐким персонажам минулого відповідаю 

персонаж, про ѐкий згадувалосѐ у зачині. Оповідь, розміщена у такому 

обрамленні, може і не мати відношеннѐ до буддизму, а може бути 

байкоя, притчея, фольклорноя новелоя, а інколи багатоплановоя 

повістя. Найѐскравішим зразком цього жанру може бути 349-а 

джатака (у неї закладено зерно, із ѐкого «виросла» «Панчатантра»). 

«Не було в них приводу длѐ суперечки…» – осуд брехні. 

Одного разу, почувши, що в жерців збираять непристойні 

слухи,закликав їх Будда до себе і запитав: «Чи правда, брати, що 

збираюте ви всілѐку брехня про тих братів, ѐкі схильні до суперечок, 

лайок, та так, що суперечки, ѐких можна було б уникнути, спалахуять і 

розгорѐятьсѐ все більше і більше?» 

«Це правда», – відповіли вони. Тоді докорѐв він братів і мовив: 

«Брати, злобні речі подібні до удару гострим мечем». Міцна дружба 

швидко руйнуютьсѐ наклепом, і мові, ѐкі прислуховуятьсѐ до неї, 

залишаятьсѐ відчужені від друзів, ѐк це сталосѐ з биком і левом». І 

договоривши це, розповів він давня історія. Коли Брахмадатта правив 

у Бенаресі, Бодхісаттв народивсѐ у подобі його сина. Оволодівши у 

Такшашілі всім премудростѐм, він післѐ смерті батька справедливо 

управлѐю його царством. 

У ту пору ѐкийсь пастух, що пас худобу на лісових галѐвинах, 

повертаютьсѐ додому. Одна із корів мала отелитисѐ і відстала від стада. 

Вона подружиласѐ із левицея, обидві вони всяди ходили разом. 

Через деѐкий час корова привела телѐ, а левицѐ – левенѐ. Їхні діти, 

завдѐки тісній дружбі матерів, теж стали друзѐми і повсяди ходили 

разом. 

Сталосѐ так, що лісник, ѐкий бачив їхня дружбу, ѐкось, взѐвши 

лісові ѐгоди, пішов у Бенарес і подарував їх царя. Тоді той запитав: 

«Друже, чи не бачив ти ѐкогось чуда в лісі?». Лісник відповів: «Нічого 

чудесного ѐ не бачив, але бачив, ѐк лев і бик ходѐть рѐдом і дуже 

дружні між собоя». «Певно, там з’ѐвитьсѐ третѐ тварина, – сказав цар, 

– і неодмінно станетьсѐ розбрат. Ходи і, ѐкщо побачиш, що третій 

приюднавсѐ до них, скажи мені». «Звичайно, владико», – відповів той. 
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Поки лісничий ходив у Бенарес, до бика і лева приюднавсѐ шакал. 

Коли лісник повернувсѐ до лісу і побачив це, то сказав собі: «а повинен 

повідомити царѐ, що з’ѐвиласѐ третѐ тварина», – і пішов знову до 

міста. 

У цей час шакал думав: «Немаю такого м’ѐса, крім м’ѐса бика і 

лева, ѐке б ѐ не коштував. Посваривши їх, ѐ повинен скоштувати 

їхнього м’ѐса». І він сказав кожному з них: «Ось що говорить той про 

тебе». Віддаливши так одного від іншого, він незабаром посварив їх 

зовсім, а опіслѐ налаштував одного на вбивство іншого. 

Лісник прийшов і розповів цареві: «Владико, третѐ тварина 

з’ѐвиласѐ!». «Що це за тварина?» – запитав цар. «Шакал, о мій 

владико». Тоді цар мовив: «Він змусить їх посваритисѐ. Ми знайдемо 

їх мертвими, коли приїдемо». Сказавши так, він ступив на колісниця і 

помчав тіюя дорогоя, ѐку вказав лісник; він прибув на місце, коли 

обидві тварини уже вбили одне одного. Шакал з насолодоя поїдав то 

м'ѐсо буйвола, то м'ѐсо лева. Цар, побачивши їх обох мертвими, 

зупинив колісниця і сказав «Наклеп руйную дружбу!» 

Він попрохав забрати гриву, шкіру, пазурі та зуби лева і 

повернувсѐ до свого міста. Учитель, закінчивши настанову, сказав: «У 

той час царем був ѐ сам». 

Пурани. Зміст їх базуютьсѐ головним чином на матеріалі 

«Махабхарати», «Законів Ману», місцевих легенд і сказань. Зміст 

кожної із них повинно вклячати: сарга – створеннѐ світу; пратисарга – 

створеннѐ роду лядського; вамша – розповідь про давні династії; 

манвантара – розповідь про царяваннѐ різноманітних Ману і про 

традиційні сонѐчні і місѐчні династії. 

Всього традиціѐ нараховую 18 пуран, ѐкі поділѐятьсѐ на 2 основні 

групи: вшинуїтські і шіваїтські.  

Найдавнішоя вважаютьсѐ «Вішнурана», у ѐкій мова йде про 

створеннѐ світу, про відкриттѐ амріти безсмертѐ) й інших скарбів із 

океану, про прародичів і їхню царяваннѐ, про історія сонѐчної і 

місѐчної династії, подаятьсѐ легенди про Раму та ін., війну між 

кауравами і пандавами, про життѐ Крішни. 
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Так, в іншій пурані «Пурані про рибу», описуятьсѐ діѐннѐ Вішну в 

його земному втіленні, риби, відкриваятьсѐ поѐсненнѐ, чому він 

прийнѐв ця подобу, і легендоя про початок, ѐка типологічно близька 

до таких же легенд народів Давнього Сходу. Прабатько лядства Ману 

прив’ѐзав свого човна до божественної риби за допомогоя зміѐ і 

попрохав її повідати про те, ѐк було створено світ і ѐк був зруйнований, 

про родовід богів, про часи прабатьків, про родовід богів, про релігійні 

діѐннѐ, поминальних жертвопринесень, обов’ѐзках різноманітних 

станів. Обов’ѐзках лядини на різних станах життѐ, освѐченнѐ 

зображеннѐ богів. 

За пуранами, лядина повинна пройти 4 ступені життѐ – учнівство, 

становище глави сім'ї, відхід у ліси, відхід від усього мирського. 

У рамках свого існуваннѐ ляди переслідуять 4 мети у житті – 

кама (лябов, у сферу ѐкої входѐть всі роди мистецтва, у тому числі 

літератури), артха – матеріальні блага, дарма – віра, мокша – кінцеве 

звільненнѐ від перероджень і насолода вічним блаженством на 

небесах. 
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Китайська література 
 

 

План 
 

1. Загальний оглѐд історичних та культурних реалій далекосхідного 

(китайського) регіону.  

2. Специфічні особливості розвитку китайської культури і 

літератури. 

3. Лі Бо (701-762) – один з найвидатніших поетів в історії китайської 

літератури. 

4. Творчість Ду Фу (712-770) видатного китайського поета.  

 

 

Література 
 

1. Брагинский И.С. Проблемы востоковедениѐ: актуальные вопросы 

восточного литературоведениѐ. – М., 1974. 

2. Брагинский И.С. Проблемы типологии средневековых литератур 

Востока. – М., 1992. – 386с. 

3. Историѐ всемирной литературы. – М., 1984. – Т.2.; М., 1985. – Т.3. 

4. Кириляк З.В. Література Середньовіччѐ: Посібник длѐ вчителѐ. – 

Харків, 2003. – 176с. 

5. Классическаѐ восточнаѐ поэзиѐ. – М., 1991. 

6. Классическаѐ поэзиѐ Индии, Китаѐ, Кореи, Вьетнама, апонии. – 

М., 1974. 

7. Поэтика средневековых литератур Востока: Традициѐ и 

творческаѐ индивидуальность. – М., 1993. – 301 с. 

 

 

Китайська література ю одніюя з найдавніших класичних літератур 

світу, її історіѐ налічую більше трьох тисѐч років. Поѐву китайської 
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літератури пов'ѐзуять з розвитком писемності, зокрема з першими 

цзѐгувень, записами пророцтв на кістках тварин та черепахових 

панцирах, ѐкі датуятьсѐ XVIII ст. до н.е., винаходом паперу у II ст. 

до н.е., розвитком каліграфії та ксилографії. Розвитку літератури 

сприѐло також виникненнѐ закладів освіти у VIII–V ст. до н.е., в одній із 

таких традиційних шкіл викладав Конфуцій (551–479). У IX ст. стала 

поширеноя практика дереворитництва, коли дерев'ѐні дощечки з 

вирізьбленими на них іюрогліфами стали використовуватисѐ длѐ друку 

значних за обсѐгом текстів, а у XII ст. було винайдено перший 

друкарський верстат з рухливими іюрогліфами. 

Існую два найпоширеніших способи викладеннѐ історії китайської 

літератури — за жанровим поділом та за хронологічними межами 

династій. акщо прихильники першого з цих підходів зустрічаятьсѐ з 

проблемоя висвітленнѐ історичних умов, за ѐких було написано 

жанровий твір, то дослідники, ѐкі обираять за взірець політичну 

історія династій, зустрічаятьсѐ з суперечностѐми там, де мова йде про 

безперервність «культурної історії» — наприклад, культурний вплив 

династії Тан (618–907) стаю особливо помітним не в рік заснуваннѐ ціюї 

династії, але у 650 році, та залишаютьсѐ відчутним ще у перші шістдесѐт 

років післѐ заснуваннѐ династії Сун (960–1279). 

Династія Тан. Танську династія розглѐдаять ѐк найвище 

досѐгненнѐ китайської імперії. Завдѐки соціальній стабільності та 

політичному устроя держави саме в цей період було створено багато 

праць, ѐкі збереглисѐ до нашого часу. 

Поезія. У 1703 році, за часів династії Цін (1644-1911), було видано 

імператорське зібраннѐ творів 2.200 поетів епохи Тан (Лі Бо, Ду Фу, Ван 

Вей, Мен Хао-жань, Бо Цзяйі, Цуй Хао та ін.), до ѐкого увійшло близько 

48.000 віршів. Отримали розвиток ѐк класичні літературні форми – 

поезіѐ стародавньоя китайськоя (ши), лябовна лірика (ци), ритмічна 

та римована проза (фу), так і сучасніші пента- та гептасилабічні 

поетичні форми, зокрема «ляй-ши» (кит. «правильні вірші» з вісьмома 

рѐдками, серед ѐких було чотири римовані парні рѐдки, та чотири 
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неримовані непарні) та «цзяецзя» (кит. вірші з чотирма рѐдками по 

сім іюрогліфів у рѐдку). 

Протѐгом цього періоду були створені трактати, присвѐчені 

живопису та каліграфії, зокрема «Таюмниці живопису», створеннѐ ѐких 

приписуютьсѐ художнику та поету Ван Вея. Також існувала літературна 

течіѐ, представники ѐкої, Хань Яй та Ля Цзун'яань, виступали за 

поверненнѐ до «стародавнього стиля» ритмічної прози, притаманного 

поезії епохи Хань. 

Проза. Протѐгом правліннѐ династії Тан існувало жанрове 

розмаїттѐ прозових творів, ѐкі традиційно поділѐлись на чотири групи 

– лябовні новели, історичні романи, героїчні та фантастичні історії. 

Найбільш відомими були автори чуаньци «історій про дивовижне». В 

той час ѐк події у цих історіѐх відбувалисѐ у реально існуячих місцѐх, 

зокрема у столиці Чан'ань, головні дійові особи взаюмодіѐли з 

фантастичними істотами. Лі Гунцзо написав «Історія правителѐ 

Нанке», герой ѐкої уві сні потраплѐю в царство мурашок, тоді ѐк у 

романі «Життюпис Жень», написаному Шень Цзицзи у 781 році, 

розповідаютьсѐ історіѐ молодого хлопцѐ, ѐкий одруживсѐ з дівчиноя, 

ѐка насправді була лисицея у лядській подобі, про що він дізнавсѐ 

тільки післѐ її смерті. 

Даоський вчений Ду Гуантін (850-933) написав історичний роман 

«Чужинець з кучерѐвоя бородоя», у ѐкому возвеличив засновника 

династії Суй імператора Суй Вень-ді (ан Цзѐнь). Одніюя з найвідоміших 

лябовних новел була «Повість про красуня Лі» Бо Сінцзѐнѐ (770-816), 

де розповідаютьсѐ історіѐ молодого вченого, ѐкий закохавсѐ у 

куртизанку, тоді ѐк серед фантастичних історій цінуваласѐ збірка 

«Розповіді про загадкове та незвичайне», написана Ня Сен-чжу (780-

848), «Розповіді з кімнати палацу» Чжан Я (834-882), «Зібраннѐ 

нечуваного» Чжень Ханѐ. 

Династія Сун (960-1279). Попри те, що період правліннѐ династії 

Сун характеризувавсѐ неспокоюм та нестабільністя, під час нього 

ставсѐ розквіт китайського класичного мистецтва. Імператор Хуей-цзун 

був живописцем, каліграфом та музикантом, водночас його талант не 
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поширявавсѐ на справи керуваннѐ державоя, тому правліннѐ 

Хуейцзуна поклало кінець історії Північної Сун. «Золоте століттѐ» 

сунської поезії було позначене розвитком поетичного жанру «ци», що 

прийшов у класичну поезія з народних пісень, його особливість 

полѐгала в тому, що він припускав існуваннѐ рѐдків без фіксованої 

кількості іюрогліфів. 

Поезіѐ династії Сун переважно наслідувала взірці попередньої 

епохи, зокрема Ван Яйчен (954-1001) писав у стилі танського поета Бо 

Цзяйі (772-846). Сентиментальний стиль танського поета Лі Шан’інѐ 

(813-858) знайшов свою відображеннѐ у віршах поета ан І (974-1020), 

представника школи Сикун, що отримала назву від антології «Віршів на 

споріднені теми з Західного Куньлунь» . 

Серед поетів ціюї школи найбільш відомими були ань Шу (991-

1055), ань Цзидао (1030-1106), Фань Чжун’ѐнь (989-1055) та Чжан Сѐнь 

(990-1078). Поет Ля Ян (987-1053) створив жанр «маньци», або 

«повільних ци», значне місце в ѐких займали описи природи. Поети 

школи Чанлі, ѐкі вважали себе послідовниками танського поета Хань 

Яѐ (768-824), критикували сикунську школу, надаячи перевагу 

класичним формам поезії. Найвідомішим серед них був Оуѐн Ся 

(1007-1072). 

Протѐгом правліннѐ династії Сун набув поширеннѐ феномен 

«біцзи», збірок художньої прози з авторськими коментарѐми 

укладача. У «Нотатках пана Сун Цзин-Венѐ», написаних Сун Ци (998-

1061), розміщено анекдоти, щоденникові записи, повідомленнѐ про 

подорожі, а також історії про привидів, жарти та загадки. В цей же 

період виникли перші версії майбутніх класичних творів — «Роману 

трьох держав» та «Подорожі на Захід», а також були створені театри, 

ѐкі стали попередниками сучасної китайської опери. 

Династія Мін (1368-1644). Продовжуять розвиватисѐ традиції 

періоду Яань. Водночас відзначаютьсѐ підйом китайського 

патріотизму. Одним з його уособлень був Ля Цзі. 

Період правліннѐ династії Мін став часом розквіту китайського 

класичного роману, протѐгом цього часу з'ѐвилисѐ такі твори ѐк 
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«Роман трьох держав», «Річкові заплави», «Квіти сливи в золотій вазі» 

та «Подорож на Захід». 

Події в «Романі трьох держав» відбуваятьсѐ протѐгом 

історичного періоду Саньго, автор прикрасив виклад цих подій 

власними вигадками та драматичними елементами. В романі схвально 

описуютьсѐ правліннѐ династії Шу, тоді ѐк імперіѐ Вей змальовуютьсѐ 

уособленнѐм зла. Поглѐди, викладені в романі, визначили загальне 

сприйнѐттѐ ціюї епохи. 

«Річкові заплави» відсилаять до реальних історичних подій епохи 

правліннѐ династії Сун. У цьому романі розповідаютьсѐ історіѐ 

розбійників з табору Лѐншаньбо провінції Шаньдун, ѐкі нападали на 

корумпованих чиновників. 

«Квіти сливи в золотій вазі» ю відгалуженнѐм сяжетної лінії 

«Річкових заплав», через еротичні сцени повну версія роману 

заборонено у Китайській Народній Республіці, де видаютьсѐ тільки 

цензурований варіант. Значна кількість вчених його автором вважаю 

Ван Шичженѐ. 

«Подорож на Захід» (1570) У Чен'енѐ – це фантастична історіѐ про 

подорож буддистського ченцѐ Сяаньцзана та його учнів, – «Королѐ 

Мавп» Сунь Укуна, напівлядини-напівсвині Чжу Бацзе, ченцѐ Ша Сена, 

– до Індії за свѐщенними сутрами. Наприкінці роману герої 

зустрічаятьсѐ з Буддоя та повертаятьсѐ з сутроя до Китая. 

Розвивалисѐ також і малі прозові жанри, у 1378 році була 

надрукована збірка «Нові оповіданнѐ білѐ запаленого світильника», 

написана автором «Нотаток про півоніювий ліхтар», письменником 

Цяй Я (1341-1427). Наприкінці правліннѐ династії були створені 

тексти, написані у розмовному жанрі, приміром «хуабень» Фен 

Менлуна. Також це час розквіту китайської драми, уособленнѐм ѐкої 

стали Тан Сѐньцзу та Лі Яй. 

Продовжуятьсѐ також попердні поетичні традиції, закладні за 

часів династії тан, зокрема написаннѐ лаконічних віршів «цзацзуань». 

Майстрами його були Сяй Шупі, Чень Гаомо, Фан Сяань. 



 

129 

Династія Цін (1644-1911). Династіѐ Цін була останньоя 

імператорськоя династіюя в історії Китая, а також найтривалішоя 

династіюя, правителѐми ѐкої були не ханьці. Вже на початку правліннѐ 

династії почалисѐ переслідуваннѐ вчених та літераторів. Було знищено 

Товариство відродженнѐ (Фуше) на чолі із відомим поетом Чжан Пу. В 

цей же період була запроваджена дуже формалізована та складна 

форма конфуціанських державних іспитів. Все це призвело до того, що 

в ця епоху не відбулосѐ значного розвитку літератури та філософії, 

помітним винѐтком став роман «Сон у червоному теремі», а також 

сатиричний твір У Цзинцзи «Ліс вчених мужів» (1749), де висміяваласѐ 

державна екзаменаційна система. 

На початку правліннѐ династії частина вчених та інтелектуалів не 

змириласѐ із загарбленнѐ. Закликали до боротьби із загарбниками 

поети Ґу аньу, Ґуй Чжуан, Хуан Цзунсі, Чень Цзилун, Сѐ Ваньчунь. 

Особливоя подіюя став твір «У парку поезії» Яань Меѐ, ѐкий 

окреслив побудову віршів. Його справу підтримала група поетів та 

літераторів Чжен Баньцѐо, Чжао І, Хуан Цзінжень, Чжан Веньтао, Цзѐн 

Шицяань. 

Отримали розвиток і малі прозові форми, зокрема Пу Сунлін 

(1640-1715) написав книгу «Оповіданнѐ Лѐо Чжаѐ про незвичайне», до 

ѐкої увійшла 431 історіѐ. Його традиції були пробовжені у XVIII ст. 

новелістом Цзі Янюм, ѐкий видав низки збірок оповідок. У своїх 

мініатярах Чжан Дай наблизив прозоровий опис природи до 

пейзажної лірики. Розвиваютьсѐ жанр автобіографії, виразним 

представником ѐкого став Шень Фу. 

Останнім романом, створеним у традиції китайських класичних 

романів стали «Квіти у дзеркалі», написані «вченим-літератором» Лі 

Жу-чженюм. 

Окремі вчені та поети приділѐять увагу збирання та видання 

народного фольклору. Серед них визначним ю Лі Дао-яань. 

Продовжуятьсѐ традиції пейзажної лірики (Хе Шаоцзі, Чжен Чжень). 

Поступово окресляютьсѐ критичне ставленнѐ до діѐльності урѐду 

маньчжурської династії, з'ѐвлѐютьсѐ критика соціальної політики. 
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Найбільш відомим серед мислителів цього часу ю Гун Цзичжень, думки 

ѐкого вподальшому вплинули на Кан Явеѐ. В цьому ж напрѐмку 

працявав Хуан Цзуньсѐнь. 

Наприкінці правліннѐ династії Цін контакти з західноя культуроя, 

що відбувалисѐ у таких торгових містах ѐк Кантон та Шанхай, вплинули 

на подальший розвиток тематики літературних творів. В цей період 

з'ѐвивсѐ роман Хань Банцина (1856-1894) «Життюпис квітів на воді» 

(1892), у ѐкому розповідались історії про шанхайських куртизанок. 

Розвиваютьсѐ історичний роман, ѐскравим представником ѐкого був У 

Воѐо. На зламі епох працявав письменник, журналіст, перекладач, 

поет Су Маньшу. З критикоя сучасних йому порѐдків виступав Лі 

Боацзѐ. Особливо місце у китайській прозі займаю роман «Квіти у морі 

зла» Цзен Пу. 

Конктакти із західними державами, перш за все Великоя 

Британіюя та Франціюя, наприкінці XIX ст. спричинив інтерес до 

західної культури та науки. З'ѐвлѐютсьѐ багато перекладів. Одним з 

значущих китайських перекладачів цього періоду був есеїст та 

драматург Лінь Шу. Західна освіта поширяютсьѐ серед різних 

прошарків населеннѐ. Жінки все більше намагаятьсѐ позбавитисѐ 

засторілих традицій, що відображено у нарисах та творах письменниці 

Яй Дерлін. 

 

 

Конфуцій 
 

Конфуцій (лат. Confucius; *551 до н.е. – 479 до н.е.) – 

давньокитайський філософ дрібношлѐхетного роду, засновник 

конфуціанства. 

У його вченні значна увага приділѐютьсѐ питаннѐм світобудови і 

справедливого суспільного устроя у глобальному суспільстві. 

Добре освічений самоук, він намагавсѐ покращити лядину і 

лядське суспільство на основі традиційних цінностей. Проте його 

вплив на лядей був незначним, і він подавсѐ у мандри з метоя 
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просвітництва. Свою вченнѐ він виклав у творах, ѐке досі ю каноном 

конфуціанства. Відповідно до нього, праведне життѐ і особливо 

справедливе правліннѐ базуятьсѐ на п'ѐти «відносинах» – між 

правителем і урѐдовцем, між чоловіком і жінкоя, між батьком і сином, 

старшим і молодшим братом, між друзѐми. Центральна роль належить 

родині ѐк взірця державного устроя. Вченнѐ Конфуціѐ набуло 

визнаннѐ лише через 200 років по його смерті. 

«Літературний збірник Конфуціѐ», компілѐціѐ його вченнѐ, був 

опублікований післѐ його смерті. Через 300 років післѐ смерті філософа 

його систему поглѐдів прийнѐто ѐк доктрину Китайської держави. 

Основні поглѐди викладені в книзі «Лунь яй» («Бесіди і судженнѐ»). 

Ювропейці познайомилисѐ з філософіюя Конфуціѐ завдѐки Маттео 

Річчі, перу ѐкого також належить ювропейське ім'ѐ мислителѐ. Судѐчи 

по володіння аристократичними мистецтвами, Конфуцій був 

нащадком знатного роду. Він був сином 63-річного чиновника Шу 

Лѐнхе і 17-річної наложниці на ім'ѐ ань Чженцзай. Чиновник 

незабаром помер, і, побояячись гніву його законної дружини, мати 

Конфуціѐ разом з сином покинула будинок, в ѐкому він народивсѐ. З 

раннього дитинства Конфуцій багато працявав і жив у бідності.  

Пізніше прийшло усвідомленнѐ, що необхідно бути культурноя 

лядиноя, тому він почав займатисѐ самоосвітоя. В молодості служив 

дрібним чиновником у царстві Лу (Східний Китай, сучасна провінціѐ 

Шаньдун). Це був час занепаду імперії Чжоу, коли влада імператора 

стала номінальноя, руйнувалосѐ патріархальне суспільство і на місце 

родової знаті прийшли правителі окремих царств, оточені незнатними 

чиновниками. 

 

 

Ду Фу 
 

Ду Фу (712-770) – китайський поет епохи Тан. Друге ім'ѐ Цзимей. 

Уроженець провінції Хенань. Онук поета Ду Шеньѐнѐ. Народивсѐ в сім'ї 

чиновника невисокого рангу. Свій перший вірш він написав у 7 років, і 
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він був високо оцінений знавцѐми поезії. У молодості багато 

подорожував по Китая, вів розгульне життѐ. Прибувши до столиці 

думав, що може критикувати імператора.  

За бажаннѐм імператора був визнаний невинним, пробачена його 

зухвалість і залишений на тій же посаді. Однак у 759 році пішов зі 

служби і прожив один в хатині на околиці міста Ченду чотири роки. У 

765 році переселивсѐ з родиноя в південні краї, до пониззѐ анцзи. 

Помер у своюму човні – джонці під час чергової подорожі по анцзи. 

Один з найбільших поетів Китая, особливо цінуютьсѐ за ті вірші, 

де він ототожняю своя гірку доля зі стражданнѐми всього китайського 

народу. Був пов'ѐзаний вузами тривалої і теплої дружбоя з Лі Бо. Їх 

часто згадуять порѐд ѐк двох найбільших геніїв всіюї китайської поезії. 

У традиційному китайському літературознавстві Ду Фу присвоїли титул 

«шішен» («Свѐщенномудрий піїт»). 

 

 

Весенним днем вспоминаю Ли Бо 

 

О Ли Бо! 

Совершенство твоих стихов 

И свободнуя 

Мысль твоя 

а по стиля 

С Яй Синем сравнить готов, 

С Баот Чжаот 

Тебѐ сравня.  

 

 

Вижу во сне Ли Бо 

 

Если б смерть разлучила нас – 

а бы смирилсѐ, поверь,*…+ 

Закадычный мой друг, 
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Ты мне трижды ѐвлѐлсѐ во сне, 

Значит ты еще жив, 

Значит думаешь ты обо мне.*…+ 

Месѐц тихим сиѐньем 

Мое заливает крыльцо, 

А мне кажетсѐ – это 

Ли Бо осветилось лицо. 

Там, где волны бушуят, 

Непрочные лодки губѐ, 

Веря ѐ, что драконы 

Не смогут осилить тебѐ. (в переводе А. И. Гитовича) 

 

Лі Бо або Лі Бай (701-762) – китайський поет періоду династії Тан. 

Разом із Ду Фу вважаютьсѐ одним з найвидатніших поетів в історії 

китайської літератури. Від нащадків отримав прізвисько «безсмертний 

поет» (варіанти перекладу – «поет-свѐтий», «геніальний поет»). 

Лі Бо відомий своюя багатоя уѐвоя, епатажноя манероя 

поведінки, а також, за поширеними переказами, своюя лябов'я до 

спиртного. Він багато часу проводив у подорожах, мав вільні поглѐди, 

ставивсѐ з презирством до добробуту й високих посад, відмовивсѐ 

стати придворним письменником і, ставши відлядником, проживав у 

горах. Був другом іншого великого поета ціюї епохи – Ду Фу. 

У своїй творчості використовував традиційні літературні форми 

ши та фу, ѐкі поюднував з багатоя уѐвоя та образноя мовоя. Його 

поезіѐ вирізнѐютьсѐ глибокоя філософічністя, ѐскравими даоськими 

образами, розповідаю про різні сторони життѐ народу, зображую його 

нескореність. В. Алексююв в статті «Китайська література» підкреслив, 

що Лі Бо в «величезному й ѐскравому потоці поезії… висловив все 

нескінченне багатство народного духу». Сила образів Лі Бо вражала 

сучасників. «Опустить пензлѐ й лѐкаю вітри й зливи. А напише вірш і 

викличе сльози в злих і в добрих духів» – так оцінив творчість поета Ду 

Фу. Лі Бо мав великий вплив на розвиток китайської поезії та класичної 

літератури Східноазійського регіону, насамперед Кореї, апонії та 
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В'ютнаму. «Безсмертний, скинутий з небес», – сказав про нього 

старший його сучасник – поет Хе Чжічжан. 

Династіѐ Тан поклала «золотий вік» в історії Китая, 

прославившись багатьма здобутками, серед ѐких і поезіѐ. В ця епоху 

на перше місце виходить внутрішній зміст поезії, тоді ѐк форма могла 

бути довільноя. Білѐ витоків танської поезії стоѐли такі видатні 

майстри, ѐк Ван Бо, Лу Чжао-лінь, Чень Цзи-ан, Мен Хао-жань, Гао Ші 

та інші. Кожен із цих різних поетів так чи інакше передував творчості 

своїх геніальних сучасників – Лі Бо та Ду Фу. 

Про батьків поета відомостей залишилосѐ дуже мало. У «Старій 

книзі (про династія) Тан» йдетьсѐ, що «батько був воюначальником у 

місті Женьчен», але дослідники встановили, що насправді в Женьчені 

жив дѐдько Лі Бо. У віршах поета батько згадуютьсѐ лише одного разу – 

високий, ставний чоловік із білими бровами. 

Насправді батько поета не тѐжів до служби, можливо, колись 

вимушено займавсѐ комерціюя, і рѐд дослідників, починаячи з 

30-х років XX ст. називаять Лі Бо «сином багатого купцѐ» або навіть 

«поміщика», проте більшість це формуляваннѐ не підтримую. Про те, 

що батько був заможнім, свідчить його самітницьке, але безтурботне 

життѐ, ѐким він прожив до глибокої старості. В історії він залишивсѐ ѐк 

Лі Ке, де частка «ке», насамперед, означаю «прибулець, мандрівник; 

переселенець; гість», але може мати й відтінок «купцѐ», «торгового 

гостѐ», ѐкий привозить товари, що натѐкаю на його занѐттѐ в певні 

моменти життѐ. 

Про матір поета відомо ще менше – ні імені, ні родового 

прізвища, лише слабко аргументоване припущеннѐ, що вона походила 

з близького тангутам племені цѐн. Багато одноплемінників матері 

жили й у Шу, куди із західних країв прибуло сімейство Лі. Так що не 

тільки до п'ѐти років, але й триваліший період дитинства Лі Бо мешкав 

у «варварському» середовищі, що дало йому й знаннѐ мов, і 

позначилосѐ на ментальності, сприйнѐтті світу, образній та емоційній 

натурі. 
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З народженнѐм Лі Бо пов'ѐзано низку легенд. Одна з них 

розповідаю, що незадовго до народженнѐ його матері насниласѐ 

велика біла зірка. Саме тому хлопчика назвали Тай Бай («велика 

білизна»). За іншоя легендоя Лі Бо, був народжений зорея Тай Бай. 

Длѐ багатьох він був уособленнѐм духу зорі, вигнаної за провину в світ 

смертних. 

«Вона (мати) вже спала, коли в західній частині небосхилу 

з'ѐвиласѐ Золота зорѐ і стала неспішно розгоратисѐ, все ѐскравіше і 

ѐскравіше, а потім від неї відокремивсѐ сліпучий білий промінь, із 

немислимоя длѐ лядини швидкістя проніссѐ крізь неосѐжність 

космосу, м'ѐко пройшов крізь дах будинку і проник у живіт породіллі. 

Всѐ її сутність освітиласѐ ціюї сѐячоя білизноя, бездонноя прірвоя 

світла, ѐке незабаром згустилось у крикуна-немовлѐ, зовні схожого на 

інших, і все ж у чимось відмінного, набагато більшого, ніж тільки її 

новонароджений син...» 

У Цзѐн'я (нині провінціѐ Сичуань), де проживала родина, існую 

народне «Поетичне товариство Синього Лотоса», ѐке щорічно у 

восьмий осінній місѐць за місѐчним календарем проводить «Зустрічі з 

Тайбо». Тутешні мешканці не допускаять думки, що Лі Бо народивсѐ 

десь в інших краѐх, і місцеві легенди підтверджуять їх патріотичну 

гордість. Так, розповідаять, що мати майбутнього поета ходила прати 

до поруч розташованої річки, і одного разу з води виринув золотий 

короп, увійшов до її лона, і вона завагітніла. Цій версії відповідаю ім'ѐ 

поета Боцінь – евфемізм слова «короп». 

У датах земного народженнѐ Лі Бо існуять різні версії (від 

699 року до 705 року), але основний загал дослідників погоджуютьсѐ 

щодо 701 року. Цілком можливо, що сталосѐ це восени: наприкінці 

осені 701 року, з 10 місѐчного місѐцѐ, почавсѐ останній період 

правліннѐ імператриці У Цзетѐнь, і саме до цього періоду більшість 

дослідників прив'ѐзую народженнѐ майбутнього поета. Він сам у 

декількох творах згадую свій вік: у вірші 750 року пише, що вже 

«прожив 49 років», у вірші, датованому 757 роком, називаю себе 

«п'ѐтдесѐтсемилітнім». 
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За легендами, визначальний результат дало традиційне 

випробуваннѐ маляка на свѐті з нагоди досѐгненнѐ ним першого 

серйозного життювого рубежу. Коли хлопчикові виповнивсѐ рік, за 

звичаюм, перед ним розклали різного роду предмети, щоб визначити 

його уподобаннѐ. Дитина відкинула їстівне, відвернувсѐ від іграшок – і 

поповзла до «Канону поезії». 

Згодом, коли поету виповнилосѐ 5 років, його родина переїхала в 

Цзѐн'я (нині провінціѐ Сичуань). Сім'ѐ не вважаласѐ бідноя, але 

соціальний статус її був низький – прийшлі ляди з темним минулим. 

Цѐ та інші причини мали вплив на те, що ази початкового навчаннѐ Лі 

Бо здобув удома під керівництвом батька. Лі Ке, подорожуячи, 

знайомив сина з визначними місцѐми Шу, ѐкі були пов'ѐзані зі 

старовиноя. Згодом ці спогади втілилисѐ в знаменитому вірші «Важкі 

дороги в Шу». 

Кмітливий хлопчик вже в п'ѐтирічному віці (на три роки раніше 

середньостатистичної дитини) опанував, ѐк він сам пізніше зазначив, 

«Шість азів». Одні дослідники вважаять, що це початкові пізнаннѐ в 

зодіакальному літочисленні, сонѐчному і місѐчному календарѐх, 

рахункові часу, інші вбачаять у цьому Даоські трактати, можливо, 

адаптовані длѐ початкового навчаннѐ. До семи років маляк знав 

конфуціанські канони – П'ѐтикнижжѐ, «Лунь Яй», до десѐти – «Ши 

Цзін» і «Шу Цзін», але його, можливо через батьків світоглѐд, більше 

тѐгнуло до даоської мудрості – «Дао Де Цзін», «Чжуан-цзи», «Шань хай 

цзін». 

До десѐти років він познайомивсѐ зі «ста школами», тобто 

отримав уѐвленнѐ про основні напрѐмки думки, що прийшла з давніх 

часів. У десѐть років, ѐк пізніше згадував племінник поета, що жив в 

Аньлу, він познайомивсѐ з «Одоя про Цзи Сяй» Сима Сѐнжу, ѐку 

прочитав йому батько, що зворушило нестійку психіку хлопчика. На 

столі в його кімнаті стоѐло «чотири коштовності» – письмове приладдѐ 

вченого і літератора: пензлик, туш, папір і тушечницѐ (чорнильний 

камінь), а на стіні висіли бойовий лук і меч. Всі ці атрибути 

супроводжували Лі Бо протѐгом всього його життѐ. 



 

137 

Лі Бо був спраглим до знань. акось він почув, що в сусідньому 

повіті ю будинок із великим зібраннѐм книг, і вирушив туди, де з 

раннього ранку до пізнього вечора перечитав сувій за сувоюм. Це місце 

було гамірливим, тому місцем длѐ читаннѐ янак обрав гори. Одного 

разу його намочив дощ, і Лі Бо найнѐв двох янаків, щоб спорудили 

йому солом'ѐну хатину, де він і перечитав вся місцеву бібліотеку. 

Через багато років селѐни назвали ця вершину «скелея Тайбо» і 

побудували білѐ підніжжѐ «Кабінет Тайбо», куди у свѐта приходѐть 

ляди згадувати великого землѐка. 

Ази «танця з мечем» – мистецтва володіннѐ бойовоя зброюя – 

він почав осѐгати в 15 років. В цей час, через романтичне 

налаштуваннѐ, його вабить Лицарство, він навчаютьсѐ чітко 

відмежовувати добро від зла і сміливо захищати добро. Імпульсивність 

і невгамовність були його ѐскравими рисами в такій мірі, що вже в зрілі 

роки яний поет Вей Вань, довго домагаячись зустрічі з кумиром, 

ошелешено описав свою перше враженнѐ: 

«З палаячими очима він походив на голодного тигра.» 

У яності лицарство вабило його ще й своюя естетичноя 

стороноя. Танські лицарі були модниками, вони мали бажаннѐ бути 

поміченими, одѐгалисѐ ѐскраво, збиралисѐ групами і відвідували 

шинки і веселі будинки або влаштовували потішні поюдинки, а часом і 

по-справжньому криваві побоїща. Сім'ѐ Лі Бо була достатньо 

забезпечена длѐ того, щоб яний лицар, ставний і красивий, зовнішнім 

виглѐдом цілком вписувавсѐ в це середовище. Але таке середовище 

бездуховних молодих лядей не могло захопити поета. Проте, ѐк 

відверто пишуть сучасні дослідники, що «переймаячись лицарським 

духом давнини», Лі Бо в яності вбив «чималу кількість лядей». 

Лі Бо так і не став професіоналом, хоча його тренували відомі 

майстри бойових мистецтв, і в цілому рівень його бойової 

майстерності не був високим, тому крім перемог, бували і невдалі 

поюдинки. Знаменитий у минулому генерал Пей Мінь переконав Лі Бо: 

«йти широкоя дорогоя, а не вузькоя стежкоя... Небо дарувало тобі 
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талант громоподібного пензлѐ, і не можна відмовлѐтисѐ від поезії 

заради зброї.» 

Лицарем він залишивсѐ в своюму життювому кредо – 

безкомпромісній боротьбі за справедливість, а також у своїх віршах. 

Збірний образ лицарѐ в творах Лі Бо – ідеал, перед ѐким він схилѐвсѐ: 

безстрашний захисник вітчизни і знедолених. 

Існую суперечлива версіѐ, що перед тим, ѐк піти в гори длѐ 

відлядного самопізнаннѐ, Лі Бо недовго прослужив дрібним 

чиновником в повіті. Про це свідчить стела, ѐка міститьсѐ в монастирі в 

Куанських горах, датована 1068 роком, із написом: 

«Вчений академік Лі Бо на прізвисько Тайбо недовго служив у 

повіті дрібним чиновником, а потім прийшов сяди, в гори, де десѐть 

років навчавсѐ.» 

Проте, це викликаю сумніви, тому що в цей час поету було 14 років 

і майновий стан не викликав необхідності посилати сина працявати. 

Тим більше, що без іспитів у той час чиновниками не ставали. Тому, 

коли хлопцеві виповнилось 15 років, що дозволѐло відриватись від 

дому й усамітняватись або відправлѐтись у подорожі, він зануривсѐ в 

монастирські обителі в глухих горах, а потім і зовсім покинув отчий 

край Шу. Метоя цього було, ѐк сам Лі Бо пізніше сформулявав «У 

посланні шаофу Мена з шоушань»: «Вирощуваннѐ мудрості» – з тим, 

щоб внести їх у світ, очистити світ, поліпшити його. 

У чистоті незайманої природи Лі Бо пізнавав приховане в собі, 

зливавсѐ з природоя. Він був завзѐтий і працьовитий. Про це ходѐть 

легенди. В одній з них розповідаютьсѐ про урок, викладений 

майбутньому поетові жінкоя, ѐку він ѐкось навесні зустрів у лісі білѐ 

струмка. 

Жінка методично терла об великий камінь металевий стрижень. 

«Що Ви тут робите, матуся» – поцікавивсѐ Лі Бо. «Мені потрібно 

виточити з цього стержнѐ голку, а то взимку дітлахи замерзнуть, у них 

одежина рвана». 

Взимку Лі Бо знову знайшов ця жінку – вона доточила стрижень і 

зашила дитѐчий одѐг. Він запам'ѐтав цей урок на все життѐ і вже 
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знаменитим поетом, відшукавши жінку, шанобливо звернувсѐ до неї 

«Учитель». А струмок згодом назвали Мочженьсі (Точильний струмок). 

Одніюя з причин, ѐка повела Лі Бо в мандри було те, що 

імператор Сяань-цзун лябив відлядницькі схили гір поблизу Східної 

та Західної столиць і проводив там певний час. Ці схили прозвали 

горами «просуваннѐ відлядників» через те, що інколи післѐ зустрічі з 

імператором молоді таланти могли обійти складну екзаменаційну 

систему, ѐка відкривала шлѐх до чиновництва. Цѐ система мала назву – 

чжіцзяй («сходженнѐ методом відбору»). Імпульсивного Лі Бо цей 

варіант приваблявав своюя стрімкістя і можливістя обійти складні 

екзамени, «вскочити» відразу в столиця, стати не просто радником, а 

мудрим наставником імператора – саме про це він мріѐв з яності. 

Про це йде мова у його віршах «Велике поляваннѐ» та «Зал 

просвітленнѐ». Куди б не потраплѐв у своїх мандрах Лі Бо, він перш за 

все шукав зв'ѐзків длѐ просуваннѐ наверх, у рекомендаційних листах і 

в ритмічних зверненнѐх до високопосадовців підлещувавсѐ до них. Це 

не звучало самоприниженнѐм, такоя була традиціѐ. Коли Лі Бо 

вирушив у подорож, йому пощастило в тому, що тут з'ѐвивсѐ Метр 

Чжао Жуй на прізвисько Тайбінь, тобто Високий Гість, ѐкий володів і 

літературоя, і бойовими мистецтвами. Учитель і учень склали одне 

про одного приюмне враженнѐ. Чжао Жуй побачив стрункого янака з 

видом осіннього місѐцѐ, зорѐним блиском в очах і духом непохитності, 

ѐкий вихляпувавсѐ з-під брів. Очі янака загорілисѐ, коли гість 

розповідав батькові й синові про недавню відвідуванні імператорської 

столиці. 

В одну із безсонних ночей, засвітивши свічку, миттюво написав оду 

«Велике поляваннѐ». «У Вас неабиѐкий син», – сказав Чжао Жуй 

батькові, прочитавши оду. А «потанцявавши з мечем» в саду і 

побачивши, ѐк янак «чую звук спереду, а завдаю удар ззаду, показую 

випад ліворуч, а б'ю справа», підсумував: «Це Дракон, Фенікс, 

Тисѐчаверстий скакун, він могутній, ѐк Великий Птах Пен.» 

Батько схилив коліна перед учителем і вручив йому сина. Чжао 

Жуй мав великий вплив на майбутнього поета, став йому не тільки 
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вчителем, а й другом. Разом із наставником Лі Бо подорожував до 

Цзичжоу (сучасне місто Саньтай), післѐ чого повернувсѐ в Куанські 

гори, де був монастир Дамін (Велике Просвітленнѐ), руїни ѐкого 

збереглисѐ до наших днів. Ранок починали із вправ з мечем, що дуже 

подобалосѐ Лі Бо, і поступово він почав перейматисѐ «Духом 

мандрівного лицарѐ». Вдень вивчав канони, вечір присвѐчував 

літературним занѐттѐм. 

З 15 років Лі Бо вже серйозно захопивсѐ літературноя творчістя. 

Згідно з офіційними біографіѐми, почав він із ритмічного есе 

«Наслідуваннѐ «Оді про ненависть» поета V століттѐ Цзѐн анѐ. Це була 

майстерна імітаціѐ, ѐка отримала схвальні відгуки тогочасних поетів. За 

десѐть років гірського відлядництва в монастирѐх він написав близько 

сотні поетичних і прозових творів, з ѐких зберегласѐ лише мала 

частина. Батько зрозумів, що пора самодіѐльних занѐть минула – 

талановитому синові потрібен справжній учитель, а не простий 

монастирський монах. 

У монастирі Дамін Лі Бо провів у цілому десѐть років, враховуячи 

перерви на візити в отчий дім та подорожі по Шу, періодично 

спілкуячись з Чжао Жуюм, післѐ чого Учитель вручив учневі свій меч, 

що діставсѐ йому від його наставника, і нагадав слова древніх 

мудреців: 

«Прочитай десѐть тисѐч сувоїв книг, прокрокуй десѐть тисѐч доріг. 

Ти простудіявав чимало книг, наповнених словами, тепер тобі 

необхідні книги без слів. Посад Синього Лотоса і Куанські гори занадто 

тісні длѐ тебе.» 

Навесні 720 року Лі Бо, черговий раз покинувши обитель, 

попрѐмував до столиці края Шу – Ченду (сучасна провінції Сичуань), 

місто пурпурових тканин, де вироблѐли розшиту золотими нитками 

тканину, ѐку промивали в Пурпуровій річці. Місто розчарувало Лі Бо, 

ѐкий лябив тишу і спокій. В околицѐх міста розташовувавсѐ великий 

даоський центр, що охоронѐвсѐ особливим едиктом імператора 

Сяань-цзуна. Незадовго до поѐви Лі Бо в монастирі оселиласѐ нова 

монахинѐ – молода дівчина, ѐка була ненабагато старша за Лі Бо. Це 
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була принцеса Яйчжень, восьма дочка імператора Жуй-цзуна, ѐкий 

правив у 710-712 роках, сестра Сяань-цзуна, що прийнѐв трон від 

батька. Лі Бо ймовірно там і познайомивсѐ з нея. Протѐгом життѐ вони 

не раз зустрічалисѐ, і поет присвѐтив їй кілька віршів. 

Поет-початківець шукав у місті покровителів длѐ свого таланту. 

Лише одного разу йому пощастило. Великий імператорський 

вельможа Су Тін виѐвивсѐ справжнім поціновувачем талантів. Лі Бо 

підніс йому свої ритмізовані «палацові» есе («фу») «Зал Просвітленнѐ» 

і «Велике поляваннѐ» та згодом, пишаячись, всім переказував його 

високу оцінку. Вельможа вручив поетові рекомендаційний лист до Лі 

Яна — відомого літератора і каліграфа. Янак був настільки гордий, що 

навіть не передав Лі Яну рекомендаційного листа, розраховуячи і без 

ціюї підпори справити відповідне враженнѐ. При зустрічі не схилив 

коліна, а відповіддя була пихата фраза: «Не мрій про недосѐжне, ти ж 

у «полотнѐній сукні» (тобто простолядин).» 

У відповідь Лі Бо склав гнівну відповідь у стилі Конфуціѐ. 

Залишаячи отчий край, поет 724 року, відповів віршем «Прощавайте, 

Куанські гори», коментований дослідниками ѐк перша публічна 

лицарська обітницѐ. 

Майже два роки (724-725) Лі Бо блукав отчим краюм, важко 

розлучаячись з дитинством, із родиноя, з горами і даоським та 

буддійськими монастирѐми, але внутрішньо він не поривав з ними 

ніколи. 

У 725 році навесні Лі Бо залишаю Шу і більше вже ніколи не 

повертаютьсѐ в отчий край. Цього ж року починаю великий поетичний 

цикл із 59 віршів, що створявавсѐ протѐгом усього життѐ поета, – 

історично-філософський та естетичний маніфест «Дух старовини». 

Спостереженнѐ за життѐм різних станів, простого народу лѐгли в 

основу творів про військові походи, ѐкі розорѐять селѐн і забираять 

тисѐчі життів, про мужність воїнів на кордонах, про горе жінок і дітей. 

Побував у багатьох місцѐх і оспівав величаві картини гір, річок, 

водоспадів, бамбукових гаїв. Образи його пейзажної лірики 
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відображали прагненнѐ піднѐтисѐ над марнотоя життѐ, дізнатисѐ про 

свою вище призначеннѐ. 

Під час подорожей відвідую заповітні місцѐ великого Цяй Яанѐ 

(озеро Дунтін, річки Сѐо і Сѐн), піднімаютьсѐ на одну із «Відомих гір» 

Лушань, пливе на схід, де вздовж узбережжѐ міфічного Східного морѐ 

в давнину розташовувалисѐ царства У та Яе, повні містики і 

чаклунства. Потім їде в місто Цзіньлін і місто анчжоу. У 727 році 

починаютьсѐ десѐтирічна «хмільна подорож в Аньлу». Молодому поету 

запропонували непогану партія – дівчину з роду Сяй. Імені її 

дослідниками не встановлено, але в переказах, ѐкі не ґрунтувались на 

авторитетних джерелах, дівчину звали Цзунпу, що означало 

«Дорогоцінна ѐшма». 

Дівчина походила зі знатного роду, що мав глибокі корені у 

високій імператорської іюрархії, в тому числі і в чині цзайсѐна. Сама 

«ашма» отримала чудове вихованнѐ, зналасѐ на красному письменстві 

(і навіть згодом нерідко виступала в ролі першого «редактора» поезії 

чоловіка), мала хороші манери, тонку натуру і зовнішня миловидність 

сімнадцѐтирічної дівчини. Це слугувало залицѐннѐм багатьох знатних 

наречених, ѐким відмовлѐли. Тому високоблагородне сімейство, 

приймаячи в свій клан Лі Бо першорѐдного значеннѐ надавало його 

поетичному генія, а не можливим успіхам на службовій драбині. 

Проте, сановиті родичі давали йому рекомендації на державні пости, 

де через свої амбіції Лі Бо не затримувавсѐ. 

Дружина народила йому доньку Пін'ѐо у 728 році і незабаром 

сина Боцінѐ. Це були кохані діти, мова про ѐких йде в 14 віршах, де він 

називаю доньку «граціозна Пін'ѐо», що зустрічаю його з квітами, 

«стоѐчи білѐ персика», а маляк Боцінь, тим часом, «притулитьсѐ до 

плеча сестри». Крім того, у поета було ще двою дітей: Полі і Тѐньжань. 

Полі, ѐк вважаять дослідники, – це син від безіменної «жінки з Лу», з 

нея Лі Бо зійшовсѐ післѐ смерті першої дружини. Тѐньжань, 

позашлябний син, жив у будинку дѐдька поета, де післѐ хвороби 

зупинивсѐ Лі Бо. 
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Поет мешкаю з родиноя в горах Байчжан, відвідую відомого поета 

Мен Хао-жанѐ у місті Сѐньѐн, подорожую країноя. 730-732 роки 

минули в подорожі до Осіннього плеса (сучасна провінціѐ Аньхой), 

дорогоя заїжджаю в місто Сяаньчен, пов'ѐзане з ім'ѐм його 

улябленого поета Се Тѐо (V ст.). У цей час створяю в ренесансному дусі 

лябовний цикл із 12 віршів «Моїй далекій», присвѐчений дружині. У 

731 році вперше приїжджаю до столиці Танської імперії Чан'ань в надії 

отримати аудіюнція в імператора і стати одним із найближчих його 

радників. Чекаячи аудіюнції, живе на свѐтій горі даосів Чжуннань у 

резиденції принцеси Яйчжень. Але непідготовлена зустріч не 

відбуласѐ і в розпочатому в цьому році короткому циклі «Важкі шлѐхи 

мандрівника», поет висловляю рішучість подолати всі перешкоди на 

шлѐху до Сонцѐ (імператора). В цьому ж році створяю 

великоформатний вірш «Важкі дороги в Шу», ѐкий вразив столичних 

інтелектуалів. У 736 році створяю один із найекспресивніших віршів 

«Вип'юмо!». 

У 737 році перевозить сім'я до Східного Лу, оселѐютьсѐ в місті 

аньчжоу неподалік від меморіалу Конфуціѐ в Цяйфу. Переїзд до Лу 

ознаменувавсѐ сумноя подіюя: ослаблена хворобоя дружина 

померла в пологових муках. І тому, влаштувавши дітей, Лі Бо зачастив 

до питного закладу «Хелань» у Женьчене, де, дегустуячи місцеву 

продукція, зупинивсѐ на «Ланьлінському» – солодкуватому 

ароматному зіллі, настоѐному на травах. Поет важко переживав своя 

самотність, падіннѐ соціального статусу з переїздом у Східне Лу, де 

його популѐрність не була настільки великоя, ѐк у південних краѐх, 

брак коштів длѐ того існуваннѐ, ѐке вважав гідним себе. Часто згадував 

померлу дружину, покинутий отчий край і намагавсѐ в хмільному 

забутті повернутисѐ в дитинство, ілязорно відновити щасливий шляб. 

Але через ѐкийсь час Лі Бо сходитьсѐ з дівчиноя на ім'ѐ Ля, проте 

не надовго, тому що у дівчини виѐвивсѐ сварливий характер, і поет 

охрестив її «дуркоя з Гуйцзі». У 735 році примкнув до поетичної 

співдружності, відомоя ѐк «Шість мудреців бамбукового струмка». 

Компаніѐ друзів проводила час за чаркоя вина білѐ гірської річки в 
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ущелині, порослій бамбуком. Це була своюрідна літературна школа, де 

обговорявалисѐ питаннѐ поетичної майстерності, естетичних смаків. У 

743 році Лі Бо брав участь у подібному товаристві під назвоя «Вісім 

безсмертних Винної чаші», або «Вісім винних сѐней». 

Спостереженнѐ за життѐм різних прошарків простого народу 

лѐгли в основу творів про військові походи, ѐкі розорѐять селѐн і 

забираять тисѐчі життів, про мужність воїнів на кордонах, про горе 

жінок і дітей. Побував у багатьох місцѐх і оспівав величаві картини гір, 

річок, водоспадів, бамбукових гаїв. Образи його пейзажної лірики 

відображали прагненнѐ піднѐтисѐ над марнотоя життѐ, дізнатисѐ про 

свою вище призначеннѐ. 

У 741 році вирушаю в подорож вздовж східного узбережжѐ, де за 

міфологіюя існувало Східне море з островами Безсмертних. На початку 

літа, у 742 році, піднімаютьсѐ на свѐщенну гору Тайшань, в наступному 

циклі «Сходженнѐ на Тайшань» із 6 віршів, зобразивши цей процес ѐк 

переміщеннѐ в таюмничий сакральний світ «інобуттѐ». 

Восени цього ж року отримую довгоочікуваний виклик до 

імператора, залишивши дітей в своюму будинку в Наньлін у районі 

міста аньчжоу під наглѐдом дружини свого слуги Даньша, їде до 

столиці. Поету здавалосѐ, що зірка Тайбо, нарешті, зійшла на 

небосхилі, наблизившись до сина Сонцѐ. Під час найвищої аудіюнції в 

позолоченому залі Палацу Просвітленнѐ Сяань-цзун зволив зійти з 

трону, посадив Лі Бо на «Ложе семи скарбів» і, відпивши ковток 

ароматного бульйону, власноруч, не вдаячись до допомоги слуг, 

передав піалу довгоочікуваного дорогоцінному гостя, ѐкий мав би 

прославлѐти його в своїх віршах. 

У столиці він був введений до Академії Ханьлінь («Ліс пензлів», 

тобто літературних талантів), отримавши один із найвищих длѐ 

«академіків» рангів дайчжао, не проходѐчи екзаменів. Проте, поет не 

приживсѐ у світі палацових інтриг. До того ж статут академії 

категорично заборонѐв її членам пити вино, але Лі Бо демонстративно 

заѐвив: «а на особливих правах, імператор знаю, що в хмеля моѐ 

голова стаю ѐснішоя і вірші пишутьсѐ краще, а писати вірші – мій 



 

145 

придворний обов'ѐзок, тому пити – це робоча необхідність. До того ж ѐ 

«Винний геній», і пити вино – моѐ найперша життюва потреба, 

заборонити мені пити – все одно що заборонити жити». 

Поет виѐвив себе, коли до імператора приїхали посли із держави 

Бохай і ніхто із високопоставлених чиновників не зміг прочитати 

ультиматум, через те, що посади отримували за хабарі. Лі Бо, ѐкий 

володів досконало мовами, легко розібравсѐ в тексті і навіть склав 

гідну імператора великої династії Тан відповідь. Більш того, він 

виголосив довгу промову про необхідність в ім'ѐ блага простого ляду 

замиреннѐ з іноземцѐми. Імператору думка припала до душі, оскільки 

він знав про недостатність у нього військ, ѐкі вимагали перепочинку від 

нескінченних прикордонних сутичок. Лі Бо вирішив поглузувати над 

неприюмними йому надутими вельможами: змусив Гао Ліші знімати з 

нього чоботи, ана Гочжуна (брата фаворитки ан Гуйфей) – розтирати 

туш. Усе це згодом дорого обійшлосѐ поетові – авторитарна влада не 

прощаю принижень. Коли Сяань-цзун забажав ввести Лі Бо в особливу 

консультативну раду при імператорі, сановники лято чинили опір, їх 

підтримала ан Гуйфей, ѐка образилась на поета. 

Таким чином, поет вступив у конфлікт із вищими сановниками, ѐкі 

залучились підтримкоя дружини імператора ан Гуйфей. Та й сам 

імператор починаю холоднішати у стосунках із великим поетом. Усе 

частіше звертаячись до вина, поет філософствую у циклі з 4 віршів «На 

самоті п'я під місѐцем». Цього року він створив особливо багато 

поезій зі світоглѐдними акцентами, що увійшли в історично-

філософський цикл «Дух старовини». 

У 744 році Лі Бо подаю імператору проханнѐ про відставку, ѐкий 

навіть забезпечив поета грамотоя, за ѐкоя поет міг у будь-ѐкому 

шинку тішити себе улябленим зіллѐм за рахунок державної скарбниці, 

і навесні покидаю двір, ѐкий його не прийнѐв. Але з мріюя про високе 

служіннѐ не розлучаютьсѐ і про це зізнаютьсѐ в наступному році у вірші 

«У Цзіньсѐнь проводжая Вей Ба, ѐкий виїжджаю в Західну столиця» 

(тобто в Чан'ань). 
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У цьому році (у Лоѐні або Кайфені) відбуласѐ перша зустріч Лі Бо з 

Ду Фу, що залишивсѐ йому вірним другом до останніх днів. На той час 

Лі Бо вже став відомим майстром, Ду Фу – учень, у порівнѐнні з ним. Лі 

Бо мав високий зріст, був могутнім, трохи простакуватим і різкуватим, 

його новий друг повна протилежність поету: худорлѐвий, стриманий і 

мовчазний, виходець із сановитих кіл. Але їм стало зрозуміло з 

першого поглѐду, що їх енергетичні ці містѐть однаковий зарѐд. До них 

приюднавсѐ поет Гао Ші, і вони здійснили поїздку на територія 

стародавнього парку Лѐн'яань поблизу Кайфена, що було одним із 

найулябленіших місць Лі Бо. А в кінці року Лі Бо пройшов у монастирі 

Пурпурової Межі, поблизу сучасного міста Цзінань, обрѐд «входженнѐ 

в Дао», що дозволило йому стати даоським ченцем без проживаннѐ в 

монастирі і дало можливість познайомитисѐ з таюмними текстами 

даоської алхімії «безсмертѐ». 

До вибору того, хто в ході церемонії повинен був вручити 

претенденту трактати, Лі Бо поставивсѐ дуже серйозно. Вважалосѐ, що 

космічна енергетика Вчителѐ впливаю на доля претендента, і Лі Бо 

звернувсѐ до знаменитого на вся країну даоса Гао Жугуѐ, ѐкого 

шанобливо іменували Небесним Учителем. Лі Бо познайомивсѐ з ним 

у Чан'ані. У призначений час претенденти вишикувалисѐ один за 

одним і, погойдуячись з боку в бік, тримаячи руки за спиноя, ѐк 

засуджені на страту, повільно рушили до вівтарѐ, обв'ѐзані стрічками, 

що символізували накладені на претендента обмеженнѐ. На вівтарі 

стоѐв той, хто проводив церемонія «входженнѐ в Дао». Вручивши 

подарунок (золотий браслет і мідні монети), Лі Бо урочисто промовив, 

звертаячись до Гао: «Учитель мій у віках існуватиме». 

Гао взѐв браслет, переламав його і повернув половинку Лі Бо на 

знак скріпленнѐ договору про «входженнѐ», післѐ чого вручив йому 

написані свѐщенні тексти. І поет слідом за іншими продовжив рух 

довкола вівтарѐ, здійсняячи коло за колом. Так зазвичай тривало від 

7 до 14 днів і ночей. Щоденний короткий відпочинок із ковтком 

джерельної води і піалоя невибагливої їжі чекав їх лише при перших 

променѐх ранішнього сонцѐ. Деѐкі втрачали свідомість, не 



 

147 

витримавши фізичного та нервового напруженнѐ, і їх відтѐгали вбік. 

Длѐ них процедура завершуваласѐ безрезультатно. Тим, хто витримав 

випробуваннѐ вручали амулет. Така жорсткість переслідувала дві мети: 

відсіѐти фізично і духовно слабких та укріпити абсолятну віру в 

принципи даосизму та ідеї переходу в простір даоської свѐтості. У 

750 році під час тривалої поїздки країноя Лі Бо заїжджаю в місто 

Бѐньчжоу (сучасний Кайфен) до свого колишнього учнѐ Цзун Цзінѐ та 

одружуютьсѐ з його сестроя. 

У 752 році Лі Бо пише «Пісня про північний вітер», ѐсно 

попереджаячи безтурботний «південь» (імперська столицѐ Чан'ань) 

про підготовку заколоту. З ціюя метоя у 753 році поет їде в Чан'ань, 

намагаячись домогтисѐ найвищої аудіюнції, щоб доповісти вищій владі 

свою передбаченнѐ тривожної ситуації в країні, але його відмовлѐятьсѐ 

приймати навіть на рівні сановників. Гіркі роздуми про падіннѐ 

правлѐчої верхівки виѐвилисѐ в цілій низці віршів циклу «Дух 

старовини», написаних цього року. В столиці відбуласѐ нова зустріч із 

Ду Фу. Вони їдуть на Осінню плесо. Під час подорожі на схід, зустрівсѐ з 

Вей Ванем, длѐ ѐкого був кумиром. Лі Бо передаю своюму прихильнику 

кілька своїх своїх рукописів, ѐкі той зібрав у невеликий збірник уже 

післѐ смерті Лі Бо. 

У політичній сфері передбаченнѐ поета здійснились: 756 року Ань 

Лушань піднімаю повстаннѐ проти государѐ й проголошую нову імперія 

Велика ань. Лі Бо вивозить сім'я до підніжжѐ гори Лушань, звідки його 

викликаю до себе в ставку принц Ян-ван, ѐкий очолив опір 

заколотникам. Під час палацового конфлікту принц Лі Лін, старший син 

імператора Сяань-цзуна, скидаю батька з трону й проголошую себе 

новим імператором, а брата (Ян-вана) оголошую зрадником і страчую. 

Спішно покинувши ставку принца, Лі Бо вирішив повернутисѐ в 

Лушань, але затримавшись в горах, був пізнаний: на міських воротах 

висів указ про розшук «...злочинцѐ Лі Бо, 57 років. Лице біле, вуса. 

Брав участь в заколоті Ян-вана, втік... Хто пізнаю його, повинен 

повідомити місцевим властѐм. Винагорода – 100 лѐнів срібла» 
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Не допомогла навіть бамбукова корзина, ѐку він надів на голову. 

Його впізнали, схопили і доставили у в'ѐзниця в Сяньѐн, 

звинувативши в «участі в бунті, зраді». 

Ду Фу, ще чувши про ця подія, відчув біду і написав вірші до Лі 

Бо, в ѐких ю такий безжальний до влади рѐдок: «І всі йому бажали 

смерті». А молодий шанувальник поета Вей Вань охарактеризував 

ситуація так: «Ви необдумано влізли в бруд палацових чвар, ставши 

невинноя жертвоя... Ви – страждалець, ѐк і ті видатні літератори 

давнини Цяй Яань, Цзѐ Чжи...». 

Лі Бо з клеймом «державний зрадник» кинули у в'ѐзниця, де він 

очікував на страту. 

За Танським законодавством наступноя післѐ смертної кари 

формоя покараннѐ було засланнѐ, ѐке мало три категорії: нижча – на 

два роки за тисѐчу лі від столиці, середнѐ – на два з половиноя роки за 

півтори тисѐчі чі від столиці й найсуворіша – на три роки за три тисѐчі чі 

від столиці. Тому зусиллѐ друзів змогли замінити вирок засланнѐм 

третьої категорії в далекий Елан. Серед друзів був воюначальник 

урѐдових військ Го Цзи-і, ѐкого поет у свій час, коли він діѐв заодно з 

«народними лицарѐми», врѐтував від смерті. Цікаво, що колишній 

друг, поет Гао Ші, ѐкий тепер був поважним чиновником, маячи 

можливість, не став на захист опального поета. 759 року Лі Бо отримую 

імператорський указ про амністія, але неочікувано їде на схід, проте, 

760 року, ще не доплівши до Цзѐнліна, раптом повертаю назад – до 

озера Дунтін. Більшість невірних друзів відвертаютьсѐ від опального 

поета, і в написаному в цьому році вірші циклу «Дух старовини» він 

порівняю себе з міфічним птахом Чжоучжоу, ѐкий мрію про далекий 

політ, але крила його ослабли, а молоді «літуни» несутьсѐ вдалину, 

забувши про стару й хвору птиця. 

У 762 році, дізнавшись про новий спалах заколоту аньлушанівских 

генералів, Лі Бо вливаютьсѐ до ставки урѐдових військ, але ослаблений 

організм не витримую напруги. Будинок і дружина були далеко, тому 

поет ледве дістаютьсѐ до Данту, де 760 року окружним начальником з 

резиденціюя в місті призначили його родича Лі анбіна, ѐкий був йому 
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не тільки дѐдьком, але й близьким другом. До дѐдька він звертаютьсѐ з 

листом — віршем «Підношу дѐдькові анбіну, голові Данту». 

У будинку набираютьсѐ снаги і пізніше, відійшовши від хвороби, 

навесні 773 року, їде на короткий час до Сяаньчену. Наприкінці року 

стан Лі Бо різко погіршуютьсѐ: посиливсѐ кашель, дихати ставало все 

важче. Го Можо припустив, що це було запаленнѐ легенів на тлі 

тривалого хронічного піотораксу. Чимало дослідників, і Го Можо в їх 

числі, витоки хвороби пов'ѐзуять із вживаннѐм алкоголя. 

Існуять різні версії щодо останніх днів поета. Малодостовірні – 

вказуять, що поет до будинку дѐдька не повертавсѐ, оселивсѐ на 

Драконовій горі, де в нього був свій будинок; що він впав у воду, ледве 

виплив, діставсѐ до свого будинку і помер там; що, вибравшись на 

берег, він там же і помер, і його тіло піднѐли на Драконівську гору і 

поховали. Згідно з версіюя, прийнѐтоя більшістя, Лі Бо помер у Данті в 

будинку свого дѐдька Лі анбіна.  

Офіціозність ціюї версії підтверджуютьсѐ гравярами на «дорозі 

духів» у меморіальному парку довкола могили Лі Бо на Зеленій горі, 

де на одній плиті з чорного мармуру викарбовано сцену передачі 

помираячим поетом своїх рукописів дѐдьку. Передаячи дѐдькові 

рукописи, ѐкі, не маячи постійного дому, завжди возив із собоя, і 

прошептав йому останній в своюму житті вірш «Піснѐ про близький 

кінець», в ѐкому передбачаю своя майбутня славу, незважаячи на 

трагічне нерозуміннѐ сучасниками. 

Існую легенда, що поет втопивсѐ, намагаячись в хмеля дістати 

місѐць у річці, і возніссѐ на міфічному Кіта в небеса. Похований на горі 

в Цайшіцзі (сучасне місто Мааньшань). На початку IX століттѐ прах був 

перенесений на Зелену гору. 

Під час першої подорожі до свѐтої гори Хеншань Лі Бо зустрівсѐ із 

знаменитим даосом-відлядником Сімоя Ченчжень (другим іменем 

його було Сіма Цзивей) – вісімдесѐтирічним старцем, ѐкого ще 

імператрицѐ У Цзетѐнь намагаласѐ залучити до свого двору, а 

попередній імператор, Жуй-цзун, запросив до палацу і схиливсѐ перед 

ним ѐк перед Учителем, але Сіма Ченчжень всѐкий раз повертавсѐ у 
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свій скит мудрості. Він, розповідали, знав все на п'ѐть сотень років, 

тому і бачив все на п'ѐть сотень років вперед. Знаменитий даос вів 

схимницький спосіб життѐ і мало кого приймав, але напередодні 

ввечері, зауваживши, що зірка Тайбо в східній частині небосхилу мала 

пурпурний відтінок, Сіма зрозумів, що на ранок до нього на уклін 

прийде Лі Бо. 

У розмові з поетом мудрий старець пророчо сформулявав, що 

молодий геній створений длѐ Неба, а не длѐ Землі: «Ти духом – 

гірський сѐнь, твій стрижень – Дао, до Восьми меж зі свѐтими 

вознесешсѐ». 

І продовжив: «Так на шлѐху государевої служби чекаять тебе ѐми 

й вибоїни. Ти – ѐк могутній Птах Пен, ѐкому потрібні простори Неба, а 

не тісні зали». 

Ще в ранньому дитинстві Лі Бо відкрив книгу дивовижних і 

мудрих притч Чжуан-цзи, древнього філософа, образ надземної істоти 

не полишав душу Лі Бо. Але в Чжуан-цзи Пен спираютьсѐ на силу 

попутного вітру, в Лі Бо – сміливо і вільно ширѐю в сакральних Небесах 

над світом, не знаячи ніѐких обмежень своюї свободи. Зустріч зі 

старим і мудрим даосом схвилявала Лі Бо. Глибоко осмисляячи цей 

образ, ввечері він велів слузі Даньша розтерти туш, запалити 

світильник і написав «Оду Великому Птахові Пен» у жанрі ритмічної 

прози «фу». 

Суттювий вплив на формуваннѐ світоглѐду Лі Бо мало вченнѐ 

Конфуціѐ. Поет визначаю своя місія в процесі поверненнѐ до 

старовини. Колись згідно з історичноя традиціюя, Конфуцій також 

прагнув повернутисѐ до старовини. Повернути лядей до старовини, на 

думку Конфуціѐ, мали б старовинні твори, але вони повинні бути 

«очищені» від усього напластованого. Так само розумів своя місія і Лі 

Бо. «Мою прагненнѐ, – пише він, – очистити і передати» так, щоб те, що 

передаютьсѐ, «засѐѐло світлом і осѐѐло тисѐчоліттѐ вперед». Поет 

вважав саме себе покликаним відродити справжня поезія. 

Відродженнѐ істинної поезії в тому, що Лі Бо хотів би, ѐк свого часу 
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Конфуцій, почути, що «юдиноріг спійманий». І тоді, пише поет, він 

покладе свій пензлик, тобто визнаю своя справу виконаноя. 

Лі Бо і Ду Фу ввійшли в літературу ѐк «пращури вірша». Вони 

створили нову віршовану форму – вірш у 5 і 7 слів, що прийшла на 

зміну старій 4-слівній формі. Нова форма залишаласѐ основноя в 

китайській поезії протѐгом більше тисѐчі років, аж до «літературної 

револяції» 1918 року. Спадщина Лі Бо вклячаю класичні вірші, вірші в 

жанрі народних пісень «яефу», чотиривірші, ритмічну прозу «фу» і 

прозу класичну. 

Більшість поетичних творінь Лі Бо відрізнѐятьсѐ надзвичайноя 

простотоя стиля і неповторноя задушевністя. Характерними 

ознаками лірики Лі Бо ю також споглѐдальність і самозаглибленість. Він 

уважно спостерігаю за природоя та стежить за змінами й у своюму 

внутрішньому світі. «Він сам собі цікавий» – писав про нього Гао Ші. 

 

Сиджу самотоя на горі Дзінтіншань 

Злетіли птахи і зникли в високій блакиті. 

Прилинула хмарка й самотньо завмерла в 

безмежжі життѐ 

 

За цілий день одне одному не збайдужіти – Таке, Дзінтіншань, 

можливе тільки з тобоя! 

Фактично кожен вірш поета маю прихований зміст, завуальований 

натѐк, що передаютьсѐ художніми засобами. Лі Бо використовую майже 

в кожному рѐдку порівнѐннѐ, ѐскраві епітети, колоритні художні 

образи, метафори, алегорії. 

Длѐ глибшого розкриттѐ теми використовував романтичні 

гіперболи, умовності, а в низці віршів, навіть фантастичність, що 

своюрідно передаю світовідчуттѐ поета, ѐкий прагнув художніми 

засобами виразити сутність зображуваного. Лі Бо пише, що хоче 

«змішати з землея небо» та «злити вся неосѐжну природу з 

первозданним хаосом». 
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Поезії Лі Бо властиве ѐвище архетипу. Прикладом цього ю 

зображеннѐ архетипу тіні, ѐка на відміну від традиційного демонічного 

тлумаченнѐ, виступаю в ролі супровідника лядини. У вірші «Під 

Місѐцем одиноко п'я» поет розповідаю про своя самотність, тому 

йому доводитьсѐ самому вночі пити вино. Але згодом у нього 

з'ѐвлѐютьсѐ компаніѐ: Місѐць та тінь, ѐкі ю його справжніми друзѐми: 

 

Тінь марно іде поза тілом вкрай млѐвим моїм. 

А Місѐць і тінь супроводѐть мене допізна. 

Бо треба розважитись, поки в душі ю весна. 

Під пісня моя повний Місѐць гойдаютьсѐ складно. 

У танок піду — скаче й тінь хаотично, безладно. 

 

В основі вірша лежить персоніфікаціѐ, де тінь виступаю в ролі 

живої істоти та друга. Вона повторяю всі його рухи, він на неї може 

покластись, вона не залишить його. В останніх рѐдках вірша Лі Бо 

виголошую, що Місѐць і тінь будуть його друзѐми до смерті, і навіть 

післѐ смерті, коли він «піде на небо Чумацьким Шлѐхом», то навіть там 

їх зустріне. Враховуячи, що Місѐць, ѐкий в даному епізоді ю також 

втіленнѐм архетипу тіні, ю символом темної сторони існуваннѐ, то 

можна зробити висновок про сакральні та міфологічні витоки поезії Лі 

Бо. 

Описуячи сучасність, поет часто звертавсѐ до міфів, герої ѐких 

оживали у його поезії. Так, у вірші «Із келихом у руці запитуя місѐць» 

Лі Бо милуютьсѐ місѐцем, бачить у ньому друга і супутника, п'ю разом з 

ним вино. Оспівуячи Місѐць, поет згадую деѐких міфологічних 

персонажів, наприклад, Чан Е, дружину легендарного стрільцѐ І, ѐкий 

знищив дев'ѐть сонць задлѐ добробуту народу, та білого зайцѐ, ѐкі 

нагадуять про давні легенди. 

 

Коли в імлу зелену млѐве сѐйво враз пірна, 

Побачиш ти, ѐк ніч виходить із морського дна, 

Але уранці знов зникаю, в хмари порина. 
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На місѐці Чан Е сидить, у самоті длѐ неї час минаю, 

І білий заюць там безсмертѐ порошок перетираю… 

 

Лі Бо приваблявали різні теми й мотиви, і серед них особливе 

місце посідаю тема природи. Його твори не випадково називаять 

«поезіюя гір та рік», тому що лірика Лі Бо ю власне голосом природи, у 

ній відображаютьсѐ її розмаїте і складне життѐ у всій мінливості та 

непізнанності. Природа – привід длѐ філософських роздумів митцѐ, він 

ніколи не стомляютьсѐ стежити за нея, бо кожна її зміна неповторна і 

несе красу. У вірші «На сході сонцѐ згадуя Шаньчжун» поет пише про 

вічний взаюмозв'ѐзок у природі: післѐ дощу відкрилосѐ небо, сповнене 

дивної чистоти, розцвіли квіти, вітерець здійнѐв пелястки та поніс їх у 

далечінь, але мине весна – і знову хмари закриять небо, а квіти 

втратѐть своя принадність. Лі Бо, стежачи за змінами у природі, 

висловляю бажаннѐ «звідати все сповна» і відшукати «філософський 

камінь». Природний незворушний порѐдок поет бачить у повноті 

життѐ й у його вічній мінливості. 

Досить популѐрноя у творчості поета була тема лябові до 

батьківщини. ак казав Лі Бо сам, коли він підіймаю поглѐд вгору, він 

бачить небо батьківщини, коли опустить очі вниз – бачить земля її, 

тобто думаю про неї постійно. Про це йде мова у вірші «Думки в нічній 

тиші». 

У численних віршах Лі Бо висловляютьсѐ також відкрите 

невдоволеннѐ сучасними суспільними ѐвищами і порѐдками, що 

встановили сильні і заможні правителі та їх поплічники. Наприклад, у 

вірші «Пісні при сході і заході сонцѐ» поет звинувачую правлѐчі класи в 

тому, що вони «йдуть проти неба». Крім того, у 50-80 роках VIII століттѐ 

поет пише сміливі вірші проти війни. Серед цих поезій – вірш «Місѐць 

над прикордонними горами». 

Вино – невід'юмний елемент китайської культури. Даоське вченнѐ 

ставило вино в рѐд сакральних атрибутів своюї містичної традиції. 

Канонізовані даоські свѐті були невідривні від питтѐ. Весь Танський 

Китай, особливо південні території, був обвішаний синіми прапорцѐми 



 

154 

питних закладів, де пропонували молоде і старе, виноградне і зернове, 

квіткове і плодове, сільське і «Пекуче» вино, ѐке переливалось всіма 

кольорами веселки. Переважно пили слабке і бліде за кольором вино, 

але подекуди, наприклад, в Ченду, виганѐли і міцне «біле вино», тобто 

горілку «Шаоцзя» градусів під сорок. Знаменитими виробниками 

вважалисѐ Сіньфен, Чан'ань, Чанша, Цзіньлін, Ченду, Балін, Ланьлін, 

Лу, Шу, Усѐ.  

У назвах більшості з них стоѐло слово «весна». В улябленому Лі 

Бо місті Сяаньчен робили «Стару весну». Було багато квіткових 

настоѐнок – «Вино сливових квітів», «Виноградне жовте вино», «Вино 

пелясток груші», «Вино жовтих хризантем», «Вино квіток граната». 

Його називали «даром Небес». У стародавній пам'ѐтці «Чжоуські 

ритуали» зустрічаютьсѐ слово «лядина вина», ѐким шанобливо 

позначали спеціального чиновника, ѐкий відав питноя справоя. У 

класичному «Каноні поезії» слово «вино» зустрічаютьсѐ 63 рази, а в 

поезії танської епохи майже кожен вірш в тій чи іншій мірі торкаютьсѐ 

ціюї теми. Найѐскравішим представником ціюї теми вважаютьсѐ Лі Бо. За 

Лі Бо закріпилосѐ прізвисько «хмільний сѐнь» («хмільний свѐтий», 

«хмільний геній»). Поет і сановник ХІ століттѐ Ван Аньші, ѐкий 

недоляблявав попередника, сказав перебільшуячи але вловивши 

суть витоків натхненнѐ Лі Бо: «У Лі Бо — суцільний бруд, у дев'ѐти з 

десѐти віршів пише про жінок і вино». 

А танський поет Пі Жіся в «Семи віршах про лябов до Академіка 

Лі Бо» назвав його «духом зірки вина». Сучасний поет Чжен Гу у вірші 

«Читаячи збірник Лі Бо» повторив: «Зірка вірша, зірка вина / 

поюднались в ньому одному...». 

Лі Бо був не тільки аматором, а й знавцем вина, у своїх частих 

поїздках по країні неодмінно дегустував місцеві сорти, надаячи 

перевагу виноградним винам перед плодовоѐгідними, що зайвий раз 

натѐкаю на його середньоазіатське коріннѐ. Кожен свій приїзд до 

Сяаньчен неодмінно відзначав у закладі старого Цзи. Більш того, Лі Бо 

можна назвати «теоретиком питтѐ», бо ѐкщо до нього поети славили 
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вино і сп'ѐніннѐ, не мудруячи і не шукаячи цьому поѐсненнѐ і 

виправданнѐ, то Лі Бо першим сформулявав: 

 

а зная мудрість, що несе вино, 

Воно в безмежжѐ душу розкриваю. 

 

І обґрунтував питтѐ ѐк благого дійства – не тільки насолоду, ѐка 

прикрашаю убоге буттѐ, не тільки спосіб морально відгородитисѐ від 

мирського бруду, але можливість відчути духовне задоволеннѐ від 

самого буттѐ. Длѐ Лі Бо вино мало вторинне значеннѐ, йому було 

важливіше, де, коли й з ким пити Длѐ вживаннѐ вина найкращоя 

пороя він вважав пізня весну, коли розквітлі квіти тішили око й 

насичували повітрѐ ароматами. Вино в ті часи міцним не було, то 

цілком сп'ѐніти було досить важко.  

У маленьких трактирах при дорозі зазвичай подавали місцеве 

вино й в кожному новому місці Лі Бо вибирав те, що сподобалосѐ. Не 

всѐке вино давало натхненнѐ, але часом він легко імпровізував і 

залишав чотиривірш на стіні пивної. 

За приблизними підрахунками Го Можо, зі збережених 

1400 віршів Ду Фу понад 300 описуять винопиттѐ; у Лі Бо таких дещо 

менше – близько 170. Ге Цзінчунь зробив свої, детальніші, уточняячі 

підрахунки, враховуячи наѐвність у тексті не тільки слова «вино» й 

«випивати» (у різних синонімічних варіантах), а й «хмеліти», 

«бродити», «глечик», «чаша», «чарка» й так далі нарахував у Лі Бо 

385 віршів, певноя міроя пов'ѐзаних із хмільним питтѐм, більше 30% 

всіх збережених творів. Але головне – не в кількості. «Хмільні» вірші Лі 

Бо, ѐк саме добре вино, маять величезну внутрішня енергетику й 

викликаять захопленнѐ читачів і благоволіннѐ дослідників, ѐкі 

гіперболізуять їх романтичну міць до рівнѐ симфоній Бетховена. 

У віршах Лі Бо відчуваютьсѐ неприховане захопленнѐ природоя, 

поета вражаю її краса та велич, тому нерідко пейзажі Лі Бо побудовані у 

гіперболічній манері. Письменник схилѐютьсѐ перед силоя природи, 

ѐка перебільшую всі лядські можливості, втім, не відлѐкую лядину, а 
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вабить її тим вічним шлѐхом – дао, відомим тільки природі. 

Постійними образами поезії Лі Бо ю гірські хребти, водоспади, небесні 

висоти, неосѐжні ліси, сузір'ѐ, що надаю його ліриці космічного 

масштабу і відображаю прагненнѐ митцѐ піднестисѐ над буденністя. 

Неодноразово у віршах поет порівнявав себе з величезним птахом: 

«Одного разу великий птах пен підніметьсѐ вгору із вітром…». Всі 

образи природи, ѐкі описую поет, навіть сніжинки здаятьсѐ йому 

схожими за розмірами на циновку. 

Ліричний герой поезії Лі Бо уподібняютьсѐ до образів природи. 

Письменника не привабляять тихі куточки саду або задумливі ставки, 

а він захоплено описую бурхливі води, гори, буревії, ѐкі більше 

відповідаять його душевним переживаннѐм. Митець у своїй поезії 

живе поміж небом і землея, посеред невгамовних стихій і вічних 

зірок. Хоча ліричний герой Лі Бо – відлядник, мандрівник, що живе на 

відстані від лядей, він переймаютьсѐ всіма їхніми переживаннѐми й 

тривогами. Чимало віршів поета присвѐчено друзѐм і просто 

знайомим. Він сприймаю їхній біль ѐк свій особистий, співчуваю їм, 

тонко відчуваю їхній душевний стан. Серед найвідоміших віршів-

роздумів Лі Бо – вірш «Думи тихої ночі» («Цзін ю сі»), ѐкий за 

значимістя порівняять хіба що з російської «а вас лябил» 

Олександра Пушкіна або «Не жалея, не зову, не плачу» Сергіѐ Юсеніна. 

Поезіѐ Лі Бо містить символи. Це ѐскраво відображено у вірші 

«Сосна білѐ південної галереї»: 

 

Сосна білѐ південної галереї 

Поблизу галереї росте 

сосна-одиначка. – В такої, природно, 

розкидисте гіллѐ й густе. 

Вітрець навколишній 

навіть на хвильку не вщухне: 

Йому тут волѐ –  тож дме він і вдень, і вночі. 
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Сосна тут ю самим поетом, що прагне вищого смислу. Вітер 

уособляю бентежний і неспокійний всесвіт, у ѐкому живе лядина. В 

образі «надхмарної висі» – прихований сенс усього сущого, природний 

і моральний закон, ѐкого прагне митець.  

У творі звучить думка про необхідність духовного вдосконаленнѐ 

лядини, про пізнаннѐ дао. У вірші «Біла чаплѐ» поет-лірик створив 

надзвичайно виразний образ птаха, що постаю в нього дуже самотнім: 

«Бачу білу чапля на тихій осінній річці…». Такоя ж самотньоя ю й душа 

поета, його серце «у глибокій задумі». 

Незважаячи на постійну заглибленість у природне і духовне 

життѐ, творчість Лі Бо пройнѐта бажаннѐм охопити увесь світ, пізнати 

його в різних виѐвах, відчути радість від процесу існуваннѐ, що триваю 

лише мить порівнѐно з вічністя. Тому пафос поезії митцѐ не 

обмежуютьсѐ сумним настроюм. У віршах Лі Бо висловляютьсѐ і радість 

від життѐ, і натхненнѐ, ѐке даю поетові дотик до вічних начал. 

Творчість Лі Бо мала величезний вплив на подальший розвиток 

китайської поезії. Друзі митцѐ – поети Ду Фу і Гао Ші – відзначали в Лі 

Бо особливий талант «глибокого баченнѐ світу». А Ду Фу писав про 

нього: 

 

Змах пензлѐ – і буревії та зливи тремтѐть. 

А напише вірша – і викличе сльози у привидів, 

добрих і злих. 

 

Творчість Лі Бо широко відома й за межами Китая. Особливо 

популѐрні вірші поета в країнах Далекого Сходу — апонії, Кореї, 

В'ютнамі, де його твори перевидаятьсѐ протѐгом століть. 

Переклади латиноя з китайської почали з'ѐвлѐтисѐ у XVI ст., 

перший переклад надіслав до Риму Мікелю Роджері, ѐкий разом з 

Маттео Річчі заснував юзуїтську місія в Китаї.  

Вони обидва перекладали Конфуціѐ, але ці тексти так і залишисѐ 

рукописами. Перше друковане виданнѐ трьох книг Чотирикнижжѐ 

Конфуціѐ латиноя з'ѐвилосѐ наприкінці XVII ст.  
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РОЗДІЛ 2. ОРІЮНТОВНІ ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ 
 

 

Тема 1. Вступ. Література найдавніших часів.  

Релігійна література (2 години) 
 

Світова література ѐк художню відображеннѐ життѐ різних народів 

з давніх часів до сьогоденнѐ. Першоджерела словесного мистецтва 

(найдавніші обрѐдові пісні, міфи). Бібліѐ, Коран, Веди – пам’ѐтки 

світової культури, свѐщенні книги різних релігій. Стародавні міфи, 

легенди, притчі, історичні хронічки, героїчні епоси, яридичні кодекси, 

релігійні ритуали тощо. 

 

 

Література 
 

1. Вепринѐк Д.М.Світова література 5-8 кл. – К., 1993. 

2. Героический эпос народов СССР: В 2 т. – М., 1975. 

3. Ирано-таджикскаѐ поэзиѐ. – М., 1974. 

4. Историѐ всемирной литературы. – М., 1984. – Т.2.; М., 1985. – Т.3. 

5. Историѐ литературы народов Средней Азии и Казахстана. – М., 

1960. 

6. Кириляк З.В. Зарубіжна література. Античність. Середньовіччѐ. 

Відродженнѐ. Бароко. Класицизм. – Тернопіль, 2002. – 259 с. 

7. Кириляк З.В. Література Середньовіччѐ: Посібник длѐ вчителѐ. – 

Харків, 2003. – 176с. 

8. Классическаѐ восточнаѐ поэзиѐ. – М., 1991. 

9. Кримський А.Я. Сходознавство. Твори в 5 т. – К., 1974. – Т.4. 

10. На ріках Вавілонських. З найдавнішої літератури: Шумеру, 

Вавілону, Палестини. – К., 1991. 

11. Сказаниѐ о народных героѐх. Героический национальный эпос. 

– М., 1995.  
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Тема 2. Найдавніші літературні пам’ятки (2 години) 

 

Історичні причини і передумови виникненнѐ літератури. Давнѐ 

література – перший етап літературного розвитку. 

Характерні риси давньої літератури. Її розвиток за двома 

напрѐмами – церковно-релігійним і світським. 

Загальна характеристика культури і літератури доби Відродженнѐ, 

їхній гуманістичний пафос. Нові поглѐди на лядину і життюві цінності в 

художніх творах ціюї доби. 

Бібліѐ. Старий Завіт. «Історіѐ Лота», «Ізраїльтѐни в Югипті», 

«Мойсей», «Сорокарічна мандрівка ювреїв до землі обіцѐної», «Давид і 

Голіаф», «Дужий Самсон», оповіді про царѐ Самсона. Утвердженнѐ в 

Біблії загальнолядських моральних ідеалів. 

«Псалми Давидові» у переспівах Т. Шевченка. 

Загальна характеристика Авести, Корану, Вед. Відтвореннѐ в них 

загальнолядської моралі, найважливіших ідей філософсько-етичного 

змісту, узагальненого духовного і життювого досвіду поколінь. 

 

 

Література 
 

1. Брагинский И.С. Проблемы востоковедениѐ: актуальные вопросы 

восточного литературоведениѐ. – М., 1974. 

2. Брагинский И.С. Проблемы типологии средневековых литератур 

Востока. – М., 1992. – 386с. 

3. Поэтика средневековых литератур Востока: Традициѐ и 

творческаѐ индивидуальность. – М., 1993. – 301 с. 

4. Проблемы литературной теории в Византии и латинском 

Средневековье: Сборник статей. – М., 1986. 

  



 

160 

Тема 3. Перська література (8 годин) 

 

Перська література – найбагатша середньоазіатська література 

феодального періоду (до другої половини XIX ст.). Історичні умови 

розвитку, її давні традиції. Розквіт ціюї літератури в IX-XV ст. 

(давньокласичний період), створеної мовоя фарсі (дарі), літератури 

персів. 

Рудакі (приблизно 860-941) – засновник перської класичної поезії. 

Всесвітнѐ слава поета, його ліричних творів-газелей, рубаї, поеми 

«Каліла і Дімна». Висока художність створених Рудакі поетичних 

образів. 

Фірдоусі (приблизно 941-1026) – автор відомої поетичної епопеї 

«Шахнаме» («Книга царів»). 

Омар Хайѐм (приблизно 1048-1122) – перський учений і поет. 

Всесвітнѐ популѐрність його рубаї про право лядини на щастѐ, про 

радощі і втіхи життѐ. Роздуми про сенс буттѐ, прагненнѐ до істини в 

творах. Філософський характер, афористичність лірики О. Хайѐма. 

Мотиви творчості Сааді (приблизно 1210-1291). Його «Гулістан» і 

«Бустан». 

Філософська лірика Джамі (приблизно 1414-1492), його «Сім 

корон, чи Сузір’ѐ Великої Ведмедиці» ѐк творчий розвиток «Хамсе» 

Нізамі. «Бахаристан» («Веснѐний сад») – зразок давньосхідної прози. 

Творчі звѐзки Джамі і Навої. 

 

 

Література 

 

1. Алиев Р.М., Османов М.Н. Омар Хайѐм. – М., 1959. – 143 с. 

2. Бертельс Е.Э. Фирдоуси // Классическаѐ восточнаѐ поэзиѐ. – М., 

1991. – С. 685. 

3. Бертельс Е.Э. Фирдоуси и Низами // Классическаѐ восточнаѐ 

поэзиѐ. – М., 1991. – С. 686-687. 
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4. Боровой а. Похвала слову (Поэзиѐ Древнего Востока. Хафиз. 

Омар Хайѐм) // Новое времѐ. – 1993. – № 1. – С. 36-37. 

5. Брагинский И.С. Рудаки. – М., 1989. – 135 с. 

6. Брагинский И.С. Саади Ширази (1203-1291) // Историѐ всемирной 

литературы: В 9 т. – Т.2. – М., 1984. – С. 274-276. 

7. Брагинский И.С. Фирдоуси. «Шахнаме» // Историѐ всемирной 

литературы: В 9 т. – Т.2. – М., 1984. – С. 259-262. 

8. Вепринѐк Д.М. Абулькасим Фірдоусі (вивченнѐ в школі) / 

Д.М. Вепринѐк // Світова література 5-8 класи. – К., 1993. – С. 117-125. 

9. Вепринѐк Д.Н. Дивнаѐ песнь персидского Боѐна: К изучения 

поэмы Фирдоуси «Шахнаме» // Русский ѐзык и литература в средн. 

учебн. заведениѐх УССР. - № 11. – С. 40-45. 

10. Историѐ литератур народов Средней Азии и Казахстана / под 

ред. М.И. Богдановой. – М., 1960. – 491 с. 

11. Короглы Х. Пути высокой поэзии: (Омар Хайѐм, Саади, Руми) // 

Классическаѐ восточнаѐ поэзиѐ. – М., 1991. – С. 12-17. 

12.Короглы Х. Пути высокой поэзии: (Рудаки, Фирдоуси, Авиценна) 

// Классическаѐ восточнаѐ поэзиѐ. – М., 1991. – С. 710-719. 

13. Мирзоев А.М. Рудаки: Жизнь и творчество. – Л., 1968. – 318 с. 

14. Миронов Ю.М. «Мені наш вік пораду дав…»: (Матеріал до 

вивченнѐ творчості Рудакі. 8 клас.) // Зарубіжна література в 

навчальних закладах України. – 1996. – № 5-6. – С. 34-36. 

15. Рипка ан. Историѐ новоперсидской литературы (от 

возникновениѐ до начала XX века): Рудаки, Фирдоуси, Омар Хайѐм, 

Саади, Хафиз, Джами // Классическаѐ восточнаѐ поэзиѐ. – М., 1991. – 

С. 710-719. 

16. Султанов Я. Лябов – рушійна сила розвитку здібностей лядини 

(«Заповітна мова» класичної суфійської поезії епохи мусульманського 

Ренесансу) // Всесвітнѐ література та культура в навч. закл. України. – 

2000. - № 3. 

17. Тагирджанов А.Т. Рудаки: Жизнь и творчество. – Л., 1968. – 

337 с. 
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Тема 4. Азербайджанська література (2 години) 

 

Короткий оглѐд історичного розвитку Азербайджану і його 

культурного життѐ VIIXVIII ст. Перші літературні досѐгненнѐ, їх тісний 

зв'ѐзок з вірменськоя, грузинськоя та перськоя словесними 

культурами. 

Творчість Нізамі Гѐнджеві (1141-1209) – вершина 

давньоазербайджанської літератури. Лірика поета. «Хамсе» 

(«П'ѐтерицѐ») та поеми «Скарбницѐ таюмниць» (написана між 1173-

1180 рр.), «Хосров і Ширін» (1181), «Лейла і Меджнун» (1188), «Сім 

красунь» (1197) та «Іскандер-наме» (близько 1203). Демократизм і 

гуманізм поета. Висока художнѐ майстерність Нізамі. Значеннѐ його 

поезії длѐ подальшого розвитку азербайджанської літератури. 

 

 

Література 
 

1. Восточнаѐ эпика: Специфика художественного образа. – М., 1983. 

2. Дадаш-заде М.А. Азербайджанськаѐ литература (X-XX ст.). – М., 

1979. 

3. Типологиѐ и взаимосвѐзи средневековых литератур Востока и 

Запада: Сб. статей. – М., 1974. – 575 с. 

 

 

Тема 5. Грузинська література (2 години) 
 

Давньогрузинська література (V-XVII ст.); її залежність від 

історичних процесів свого часу. Поема «Витѐзь у тигровій шкурі» Шота 

Руставелі (кін. XII – поч. XIII ст.) – вершинне досѐгненнѐ 

давньогрузинської літератури. Тема, ідеї, образи поеми. Патріотизм і 

гуманізм Руставелі. Художні особливості, значеннѐ поеми в розвитку 

грузинської літератури. Переклади українськоя мовоя.  
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Література 

 

1. Бажан М. Літературно-критичні статті. – К., 1985. 

2. Барамидзе А.Г. Шота Руставели «Витѐзь в тигровой шкуре» // 

Историѐ всемирной литературы: В 9 т. – Т.2. – М., 1984. – С. 314-319. 

3. Вепринѐк Д.М. Шота Руставелі «Витѐзь у тигровій шкурі» // 

Д.М. Вепринѐк. Світова література. 5-8 класи. – К.,1993. – С. 186-199. 

4. Кумеашвили Д.Ч. Идейно-художественный анализ «Витѐзѐ в 

тигровой шкуре». – Тбилиси, 1986. – 221 с. 

5. Марр Н. Об истоках творчества Руставели и его поэзии. – 

Тбилиси, 1964. – 283 с. 

6. Мушкудиани А.Н. «Есть лябовь высоких духом, отблеск высшего 

начала…» (К изучения поемы Шота Руставели «Витѐзь в тигровой 

шкуре») // Рус. ѐз. и лит. в средн. учебн. заведениѐх. – 1991. – № 1. 

7. Насмінчук Г. Поема Шота Руставелі «Витѐзь у тигровій шкурі» // 

Дивослово. – 1994. – № 5-6. 

8. Русскаѐ и грузинскаѐ средневековые литературы. – Л., 1979. 

 

 

Тема 6. Узбецька література (2 години) 
 

Історичні умови розвитку (приблизно з V до другої половини 

XIX ст.). Загальнотяркська література (до XV ст.) ѐк спадщина 

тяркомовних народів, у тому числі узбеків (орхоно-юнисейські надписи 

VII-XII ст., «Словник тяркських наріч» Кашгарі, дидактична поема 

Баласагуні «Наука ппро щастѐ», написана тяркськоя мовоя). 

Інтенсивний розвиток узбецької літератури з XIV ст. на фарсі і 

тяркськоя мовоя. 

Алішер Навої (1441-1501) – найѐскравіший представник 

давньоузбецької літератури. Його чотири збірки лірики. 

«П'ѐтерицѐ» – вершина творчості Навої. Поеми «Неспокій 

праведних» (1483), «Лейлі і Меджнун», «Фархад і Ширін», «Сім 

планет» (1484), «Іскандерів мур» (1485). Основні мотиви цих творів. 
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Філософська алегорична поема «Мова птахів» (1499), збірка 

афоризмів «Коханих сердець» (1500), працѐ з теорії літератури «Терези 

розмірів» (1494). Світове значеннѐ його творчості. 
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Классическаѐ восточнаѐ поэзиѐ. – М., 1991. – С. 35-38. 
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Тема 7. Японська література (2 години) 

 

Специфічні особливості розвитку ѐпонської культури і літератури. 

Мацуо Басьо (1644-1694) – ѐпонський поет, автор відомих і 

популѐрних в його країні тривіршів – хоку. Філософські поглѐди в низ 

на сенс буттѐ, розуміннѐ окремої життювої миті, осѐгненнѐ «суму і 

самотності». М. Лукаш – перекладач ѐпонського хоку. 

Ісікава Такубоку (1885-1912) – один із найпопулѐрніших ѐпонських 

поетів, ѐкий оновив класичний ѐпонський п’ѐтивірш – така, 

наповнивши його новим змістом. Точне сприйнѐттѐ барв і звуків життѐ, 

оспівуваннѐ природи, глибоке розуміннѐ психології лядини, 

філософічність. 

 

 

Література 
 

1. Григорьева Ж., Логунова В. апонскаѐ литература. – М., 1964. 

2. Григорьева Т.П. апонскаѐ художественнаѐ традициѐ. – М., 1969. 

3. Классическаѐ поэзиѐ Индии, Китаѐ, Кореи, Вьетнама, апонии. – 

М., 1974. 

4. Ковальська І.В. «Сумна забавка» Ісікава Такубоку. Координати 

творчості митцѐ // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2002. 

– № 3. 

5. Копрад Н.И. Очерки истории культуры средневековой апонии 

VII-XVI века. – М., 1980. 

6. Шкаруба Л.М., Шошура С.М. Хризантема і меч. апонська культура 

і Мацуо Басьо // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2004. – 

№ 1. 
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Тема 8. Індійська література (4 години) 

 

Міфи Стародавньої Індії. «Твореннѐ», «Про створеннѐ ночі», 

«Хлопчик Місѐчний Сміх». 

«Рамаѐна» – давньоіндійська епічна поема про Раму, його 

героїчні подвиги і героїчні вчинки. Фантастика і реальність поеми, 

образна насиченість і поетичність мови твору.  

Використаннѐ сяжету та мотивів давньоіндійської поеми, постаті 

головного героѐ у творах багатьох письменників. 

«Махабхарата» ѐк «енциклопедіѐ» давньоіндійського життѐ, ѐка 

створявалась протѐгом тисѐчоліттѐ, її зв'ѐзок з Ведами; особливості 

композиції, поюднаннѐ героїчного епосу та свѐщенної книги індуїзму, 

ритуально-дидактичного тексту з епічноя оповіддя; драматизм 

сяжету та образів. 

Пурани – група важливих індуїстських (також буддистських і 

джайністських) релігійних текстів про створеннѐ світу, монархів, героїв, 

мудреців та напівбогів, де вміщено описи космології, філософії та 

географії індуїзму. 

 

 

Література 
 

1. Древнѐѐ Индиѐ: Три великих сказаниѐ. Литературное изложение 

и предисловие Э.Н. Темкина и В.Г. Эрмана. В 2 т. – СПб., 1995. 

2. Классическаѐ поэзиѐ Индии, Китаѐ, Кореи, Вьетнама, апонии. – 

М., 1974. 

3. Серебрѐков И.Я. Литературный процесс в Индии (VIII-XIII в.в.). – 

М., 1979. 
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Тема 9. Китайська література (2 години) 

 

Загальний історичний та геополітичний фон далекосхідного 

(китайського) регіону. Специфічні особливості розвитку китайської 

культури і літератури. 

Лі Бо або Лі Бай (701-762) – один з найвидатніших поетів в історії 

китайської літератури. «Безсмертний поет» (варіанти перекладу – 

«поет-свѐтий», «геніальний поет»). 

Творчість Лі Бо характеризуютьсѐ використаннѐм традиційних  

китайських літературних форм. Глибока філософічність, ѐскраві даоські 

образи, розповіді про різні сторони життѐ народу, зображеннѐ його 

самобутності та волі до свободи. 

Ду Фу (712-770) – видатний китайський поет, що писав вірші, у 

ѐких відображені настрій протистоѐннѐ танським вельможам і 

історична панорама правліннѐ династії Тан, хвалебні вірші і тости. 

Твори Ду Фу маять широкий зміст і глибоке філософське 

значеннѐ. Він ототожняю своя лиху доля зі стражданнѐми усього 

китайського народу. Був пов'ѐзаний довгоя та теплоя дружбоя з Лі 

Бо.  

 

 

Література 
 

1. Брагинский И.С. Проблемы востоковедениѐ: актуальные вопросы 
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3. Историѐ всемирной литературы. – М., 1984. – Т.2.; М., 1985. – Т.3. 

4. Кириляк З.В. Література Середньовіччѐ: Посібник длѐ вчителѐ. – 

Харків, 2003. – 176с. 

5. Классическаѐ восточнаѐ поэзиѐ. – М., 1991. 

6. Классическаѐ поэзиѐ Индии, Китаѐ, Кореи, Вьетнама, апонии. – 

М., 1974.  
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РОЗДІЛ 3. ОРІЮНТОВНІ ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ 

ЗАНаТЬ 
 

 

Практичне занѐттѐ № 1 

Тема: Усна поетична творчість (фольклор) 
 

План 

 
1. Усна поетична творчість ѐк найдавніша частина словесно-

художньої культури народу.  

2. Глибина народної філософії, висота етичних понѐть, 

розвиненість естетичних смаків, властивих усно-поетичній творчості.  

3. Народна піснѐ ѐке вираженнѐ духовних цінностей лядей.  

4. Національні особливості цього жанру словесного і музичного 

фольклору, пов’ѐзані із звичаѐми і обрѐдами різних народів.  

5. Причини і час виникненнѐ класичного міфологічного епосу, 

його відмінність від героїчного епосу. Вірменський епос «Давид 

Сасунський», азербайджанські і середньоазіатські варіанти «Кор-

огли», киргизький «Манас», казахський «Кобланди-батир», 

калмицький «Джангар», естонський «Калевіпоег». 

6. Бібліѐ. Старий Завіт. «Історіѐ Лота», «Ізраїльтѐни в Югипті», 

«Мойсей», «Сорокарічна мандрівка ювреїв до землі Обіцѐної», «Давид 

і Голіаф», «Дужий Самсон», оповіді про царѐ Соломона. 

7. Патріотичний пафос фольклорних творів – героїчних пісень, 

поем, саг, балад тощо. 

8. Міфи Стародавньої Індії. «Твореннѐ», «Про створеннѐ ночі», 

«Хлопчик Місѐчний Сміх». 

9. «Рамаѐна» – давньоіндійська епічна поема про Раму, його 

героїчні подвиги і героїчні вчинки.  
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1. Древнѐѐ Индиѐ: Три великих сказаниѐ. Литературное изложение 

и предисловие Э.Н. Темкина и В.Г. Эрмана. В 2 т. – СПб., 1995. 

2. Историѐ всемирной литературы: В 9 т. – Т.2. – М., 1984. 

3. Классическаѐ поэзиѐ Индии, Китаѐ, Кореи, Вьетнама, апонии. – 

М., 1974. 

4. Типологиѐ и взаимосвѐзи средневековых литератур Востока и 

Запада: Сб. статей. – М., 1974. – 575 с. 

5. Серебрѐков И.Я. Литературный процесс в Индии (VIII-XIII в.в.). – 

М., 1979. 

6. Шариф А. Литература народов СССР. – М., 1986. – 179 с. 

 

 

Практичне занѐттѐ № 2 

Тема: Гуманістичний пафос перської літератури 
 

План 

 
1. Історичні передумови виникненнѐ перської літератури. 

2. Основні етапи розвитку перської літератури, її гуманістична 

спрѐмованість. 

3. Рудакі – основоположник перської класичної поезії; його 

гуманістичні і вільнолябиві ідеї. 

4. Історіѐ написаннѐ та особливості композиції і зміст міфологічної 

частини «Шахнаме» Фірдоусі. 

5. Загальна характеристика епопеї Фірдоусі «Шахнаме». 

6. Аналіз одного із дастанів, богатирської частини «Шахнаме». 

7. Основні мотиви лірики Сааді. 

8. Філософсько-суфійська основа поезії Румі. 

9. Проблематика творчості Хафіза (Гафіза). 

10. Філософська лірика Джамі, видатного письменника XV ст.  
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Література 

 

1. Бертельс Е.Э. Фирдоуси // Классическаѐ восточнаѐ поэзиѐ. – М., 

1991. – С. 685. 

2. Вепринѐк Д.М. Абулькасим Фірдоусі (вивченнѐ в школі) / 

Д.М. Вепринѐк // Світова література 5-8 класи. – К., 1993. – С. 117-125. 

3. Историѐ всемирной литературы: В 9 т. – Т.2. – М., 1984. 

4. Кириляк З.В. Література Середньовіччѐ. – Х.: Ранок, 2003. 

5. Классическаѐ восточнаѐ поэзиѐ *Текст+ антологиѐ / составление, 

*предисл., введение, глоссарий, коммент.+ Х.Г. Короглы. – М., 1991. – 

798 с. 

6. Короглы Х. Пути высокой поэзии: (Рудаки, Фирдоуси, Авиценна) 

// Классическаѐ восточнаѐ поэзиѐ. – М., 1991. – С. 710-719. 

7. Рипка ан. Историѐ новоперсидской литературы (от 

возникновениѐ до начала XX века): Рудаки, Фирдоуси, Омар Хайѐм, 

Саади, Хафиз, Джами // Классическаѐ восточнаѐ поэзиѐ. – М., 1991. – 

С. 710-719. 

8. Шариф А. Литература народов СССР. – М., 1986. – 179 с. 

 

 

Практичне занѐттѐ № 3 

Тема: Творчість Омара Хайяма 
 

План 

 
1. Ліризм і філософічність поезії Омара Хайѐма. 

2. Гуманістичний пафос поезії Омара Хайѐма. 

3. Омар Хайѐм і сучасність.  
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Література 

 

1. Историѐ всемирной литературы: В 9 т. – Т.2. – М., 1984. 

2. Кириляк З.В. Література Середньовіччѐ. – Х.: Ранок, 2003. 

3. Классическаѐ восточнаѐ поэзиѐ. Антологиѐ /Сост. Х.Г.Короглы 

*Вступительнаѐ статьѐ+. – М., 1991. 

4. Рипка ан. Историѐ новоперсидской литературы (от 

возникновениѐ до начала XX века): Рудаки, Фирдоуси, Омар Хайѐм, 

Саади, Хафиз, Джами // Классическаѐ восточнаѐ поэзиѐ. – М., 1991. – 

С. 710-719. 

5. Шариф А. Литература народов СССР. – М., 1986. – 179 с. 

 

 

Практичне занѐттѐ № 4 

Тема: Давньоазербайджанська література та творчість 

Нізамі 
 

План 
 

1. Найдавніші пам’ѐтки давньоазербайджанського мистецтва та 

перші літературні досѐгненнѐ. 

2. Творчість Нізамі – вершина давньоазербайджанської 

літератури. 

3. Зміст, проблематика, художні особливості поем Нізамі. 

4. Демократизм і гуманізм Нізамі. 

5. Висока художнѐ майстерність письменника. 
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Література 

 

1. Восточнаѐ эпика: Специфика художественного образа. – М., 1983. 

2. Дадаш-заде М.А. Азербайджанськаѐ литература (X-XX ст.). – М., 

1979. 

3. Типологиѐ и взаимосвѐзи средневековых литератур Востока и 

Запада: Сб. статей. – М., 1974. – 575 с. 

 

 

Практичне занѐттѐ № 5 

Тема: Грузинська література. Творчість Шота Руставелі 
 

План 
 

1. Історичні передумови виникненнѐ давньогрузинської 

літератури. 

2. Основні етапи розвитку грузинської літератури. 

3. «Витѐзь у тигровій шкурі» Шота Руставелі – вершина 

давньогрузинської літератури. 

4. Патріотизм і гуманізм Руставеліу поемі. 

5. Художні особливості, значеннѐ поеми в розвитку грузинської 

літератури.  

6. Переклади українськоя мовоя. 

 

 

Література 
 

1. Бажан М. Літературно-критичні статті. – К., 1985. 

2. Барамидзе А.Г. Шота Руставели «Витѐзь в тигровой шкуре» // 

Историѐ всемирной литературы: В 9 т. – Т.2. – М., 1984. – С. 314-319. 

3. Вепринѐк Д.М. Шота Руставелі «Витѐзь у тигровій шкурі» // 

Д.М. Вепринѐк. Світова література. 5-8 класи. – К.,1993. – С. 186-199. 
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4. Кумеашвили Д.Ч. Идейно-художественный анализ «Витѐзѐ в 

тигровой шкуре». – Тбилиси, 1986. – 221 с. 

5. Марр Н. Об истоках творчества Руставели и его поэзии. – 

Тбилиси, 1964. – 283 с. 

6. Мушкудиани А.Н. «Есть лябовь высоких духом, отблеск высшего 

начала…» (К изучения поемы Шота Руставели «Витѐзь в тигровой 

шкуре») // Рус. ѐз. и лит. в средн. учебн. заведениѐх. – 1991. – № 1. 

7. Насмінчук Г. Поема Шота Руставелі «Витѐзь у тигровій шкурі» // 

Дивослово. – 1994. – № 5-6. 

8. Русскаѐ и грузинскаѐ средневековые литературы. – Л., 1979. 

 

 

Практичне занѐттѐ № 6 

Тема: Давньоузбецька література та творчість Алішера 

Навої 
 

План 

 

1. Історичні передумови виникненнѐ давньоузбецької літератури. 

2. Інтенсивний розвиток узбецької літератури з XIV ст. на фарсі і 

тяркськоя мовоя. 

3. Алішер Навої – найѐскравіший представник давньоузбецької 

літератури. 

4. «П'ѐтерицѐ» – вершина творчості Навої. 

5. Художні особливості, образотвореннѐ у поемах письменника.  

6. Світове значеннѐ творчості Алішера Навої. 
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– С. 687-689. 

2. Бертельс Е.Э. Навои и Низами // Классическаѐ восточнаѐ поэзиѐ. 
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8. Конрад Н.И. Средневосточное Возрождение и Алишер Навои // 

Классическаѐ восточнаѐ поэзиѐ. – М., 1991. – С. 704-710. 

9. Короглы Х. Пути высокой поэзии: (Алишер Навои (1441-1501) // 

Классическаѐ восточнаѐ поэзиѐ. – М., 1991. – С. 35-38. 

10. Кор-Оглы Х. Узбецкаѐ литература. – М., 1976. – 301 с. 

11. Салахутдинова Д. Актуальность произведений Алишера Навои 

на современном этапе // Рус. ѐзык в СССР. – 1991. – № 1. – С. 45-46. 
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Практичне занѐттѐ № 7 

Тема: Арабська та візантійська література 
 

План 
 

1. Оглѐд арабської літератури VI-XII ст.  

2. Релігійні мотиви в арабській літературі. 

3. Особливості збірки оповідань «Казки тисѐча і одніюї ночі». 

4. Особливості розвитку літератури Візантії. 

5. Жанри візантійської літератури. 

6. Естетична специфіка візантійської літератури. 

 

 

Література 
 

1. Историѐ всемирной литературы: В 9 т. – Т.2. – М., 1984. 

2. Кириляк З.В. Література Середньовіччѐ. – Х.: Ранок, 2003. 

 

 

Практичне занѐттѐ № 8 

Тема: Японська література 

 

План 
 

1. Специфічні особливості розвитку ѐпонської культури і 

літератури  

2. Збірник «Манйося» – перша літературна пам’ѐтка апонії. 

3. Філософські поглѐди Мацуо Басьо у хоку. 

4. Перекладачі ѐпонського хоку. 

5. Філософічність та виразність така Ісікави Такубоку. 

6. Жанрове розмаїттѐ ѐпонської прози XIX ст.  
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Література 

 

1. Григорьева Ж., Логунова В. апонскаѐ литература. – М., 1964. 

2. Григорьева Т.П. апонскаѐ художественнаѐ традициѐ. – М., 1969. 

3. Историѐ всемирной литературы: В 9 т. – Т.2. – М., 1984. 

4. Кириляк З.В. Література Середньовіччѐ. – Х.: Ранок, 2003. 

5. Классическаѐ поэзиѐ Индии, Китаѐ, Кореи, Вьетнама, апонии. – 

М., 1974. 

6. Ковальська І.В. «Сумна забавка» Ісікава Такубоку. Координати 

творчості митцѐ // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2002. 

– № 3. 

7. Копрад Н.И. Очерки истории культуры средневековой апонии 

VII-XVI века. – М., 1980. 

8. Шкаруба Л.М., Шошура С.М. Хризантема і меч. апонська культура 

і Мацуо Басьо // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2004. – 

№ 1. 

 

 

Практичне занѐттѐ № 9 

Тема: Література Індії 
 

План 
 

1. Загальна характеристика історичних умов і специфічних рис. 

2. Міфи Стародавньої Індії. «Твореннѐ», «Про створеннѐ ночі», 

«Хлопчик Місѐчний Сміх». 

3. Героїчні та фантастичні мотиви у «Рамаѐні». 

4. «Махабхарата» – «енциклопедіѐ» давньоіндійського життѐ. 
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Література 

 

1. Древнѐѐ Индиѐ: Три великих сказаниѐ. Литературное изложение 

и предисловие Э.Н. Темкина и В.Г. Эрмана. В 2 т. – СПб., 1995. 

2. Историѐ всемирной литературы: В 9 т. – Т.2. – М., 1984. 

3. Кириляк З.В. Література Середньовіччѐ. – Х.: Ранок, 2003. 

4. Классическаѐ поэзиѐ Индии, Китаѐ, Кореи, Вьетнама, апонии. – 

М., 1974. 

5. Серебрѐков И.Я. Литературный процесс в Индии (VIII-XIII в.в.). – 

М., 1979. 

 

 

Практичне занѐттѐ № 10 

Тема: Література Китаю 
 

План 
 

1. Специфічні особливості розвитку китайської культури і 

літератури. 

2. Творчість «безсмертного поета» Лі Бо. 

3. Глибока філософічність та зображеннѐ самобутності і 

свободолябства китайців у поезіѐх Лі Бо. 

4. Творчість Ду Фу – «енциклопедіѐ» життѐ китайського народу. 

5. аскраві риси поетичного хисту Ду Фу. 

 

 

Література 
 

1. Брагинский И.С. Проблемы востоковедениѐ: актуальные вопросы 

восточного литературоведениѐ. – М., 1974. 

2. Брагинский И.С. Проблемы типологии средневековых литератур 

Востока. – М., 1992. – 386с. 
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3. Историѐ всемирной литературы. – М., 1984. – Т.2.; М., 1985. – Т.3. 

4. Кириляк З.В. Література Середньовіччѐ: Посібник длѐ вчителѐ. – 

Харків, 2003. – 176с. 

5. Классическаѐ восточнаѐ поэзиѐ. – М., 1991. 

6. Классическаѐ поэзиѐ Индии, Китаѐ, Кореи, Вьетнама, апонии. – 

М., 1974. 

7. Поэтика средневековых литератур Востока: Традициѐ и 

творческаѐ индивидуальность. – М., 1993. – 301 с. 
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РОЗДІЛ 4. ДИДАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ 
 

 

Запитаннѐ і завданнѐ 

 

1. аких перських поетів ви знаюте? 

2. ак відображаятьсѐ події із життѐ Рудакі у його поезіѐх? 

3. Знайдіть в українському фольклорі аналоги висловам Рудакі. 

Поѐсніть свій вибір. 

4. Охарактеризуйте проблематику творів Омара Хайѐма, поѐсніть 

їхній зв’ѐзок із обставинами життѐ поета. 

5. ак ви розуміюте назву твору Шота Руставелі «Витѐзь у тигровій 

шкурі»? 

6. Поѐсніть думку, що виражена Рудакі образно: «Не одѐг – саван 

випрѐв длѐ себе шовкопрѐд, бо шовк душі своюї він тратив на халат». 

7. акі жанри східної поезії ви знаюте? 

8. аких китайських поетів середньовіччѐ ви знаюте? 

Охарактеризуйте їхня творчість. 

9. Охарактеризуйте ведичну літературу. 

 

 

Продовжіть визначеннѐ: 

 

1. Бейт – це… 

2. Касида – це… 

3. Газель – це… 

4. Рубаї – це… 

5. Хоку – це… 

6. Танка – це… 

7. Дастан – це… 

  



 

180 

Підберіть епітети до запропонованих імен: 

 

1. Меджнун – 

2. Фархад – 

3. Лейла – 

4. Хосров – 

5. Ширін – 

6. Каве – 

7. Сіѐвуш – 

 

 

Дайте відповіді на запитаннѐ: 

 

1. В історії світового мистецтва епоху Середньовіччѐ поділѐять на 

п’ѐть культурних зон. Назвіть їх. (Індійська, східноазіатська, 

близькосхідна, візантійська, західно-ювропейська). 

2. Що було духовноя основоя согдійської культури? (Релігіѐ 

зороастризму). 

3. ака лірика переважаю у творчості Рудакі? (Інтимна) 

4. Що таке рубаї? (Оригінальні філософсько-ліричні чотиривірші) 

5. аким чином визначили дату народженнѐ поета Омара Хайѐма? 

(За одним із складених длѐ нього гороскопів – 1048 рік) 

6. Хто такий Таріел? (Головний герой поеми Шота Руставелі «Витѐзь 

у тигровій шкурі») 

7. Назвати основні роди художньої літератури. (Епос, лірика, драма) 

8. Назвати відомі вам поеми, вивчені раніше. («Іліада», «Одісеѐ», 

«Рамаѐна», «Махабгарата», «Шахнаме», «Лейла і Меджун») 

9. акі національні літератури формувалисѐ мовоя фарсі? (перська 

(фарсі), таджицька та афганська дарі (або дарі-кабулі)) 

10. Кому присвѐтив своя поему Шота Руставелі? (Цариці Тамар) 

11. аку поему називаять Бібліюя грузинського народу? («Витѐзь у 

тигровій шкурі» Шота Руставелі) 
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12. Де закінчив свою життѐ Шота Руставелі? (У монастирі Свѐтого 

Хреста в Юрусалимі) 

13. акі ідеали сповідував Рудакі? (у творчості Рудакі простежуятьсѐ 

утвердженнѐ моральних прав лядини на земне щастѐ, чуттюві радощі 

та вільний виѐв її прагнень і бажань та ідеології раціоналізму). 

14. Що таке газелі? (Віршована форма ліричної поезії народів 

Сходу. Складаютьсѐ з кількох двовіршів, об’юднаних одніюя думкоя) 

15. Назвіть основні мотиви лірики Навої. (роздуми про лядину, що 

ю втіленнѐм доброчесності і вад; нетерпимість до лядських недоліків) 

16. Назвіть прізвище поета, ѐке перекладаютьсѐ ѐк «райський сад». 

(Фірдоусі) 

17. Хто такий Таріел? (Головний герой поеми Шота Руставелі 

«Витѐзь у тигровій шкурі») 

18. Що лежить в основі поеми Навої «Лейлі та Меджнун»? (історіѐ 

нещасливого коханнѐ Меджнуна, ѐкого письменник вважав 

історичноя особоя) 

19. Кого називаять Адамом або султаном поетів? (Рудакі) 

20. Чию ім’ѐ присвоюно площам, вулицѐм, бібліотекам і одній з 

гірських вершин Кавказького хребта? (Шота Руставелі) 

 

 

Визначте, кому належать ці рѐдки: 

 

1.  

Себе в руках весь час тримати – от справжню благородство. 

Глухих, сліпих не ображати – от справжню благородство. 

Не благородство – наступити на груди бідному, що впав, 

Ні, руку впалому подати – от справжню благородство.  

(Рудакі, рубаї) 

 

2.  

Всі таюмниці пильно зберігай,  

Щоб не дізнавсѐ неляд і шахрай. 
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І зваж: ѐк з іншими ти поведешсѐ, 

Того від інших і собі чекай. 

(Омар Хайѐм, рубаї) 

 

3. 

Біжить із двору на базар Каве, 

До нього ляд з усіх боків пливе. 

Він голосно до ради закликаю, 

Дошукуватись правди закликаю. 

(Фірдоусі «Шахнаме») 

 

4.  

Вода висохла, 

каміннѐ оголилось! – 

А відчуттѐ зими нема. 

(Мацуо Басьо, хоку) 

 

5.  

При цій нагоді, о премудрий, треба 

Прославить Розум, дар свѐтого неба. 

 

Тож озовись, добуть такі слова, 

Щоб підживилась кожна голова! 

 

З благ, що даю Ізедова десницѐ, 

Його найбільше славити годитьсѐ. 

(Фірдоусі «Шахнаме», Похвала розумові) 

 

6.  

О ти, що тіло до страждань прирік, 

Вогонь на власний свій пустивши тік! 

Ти – вірний страж думок і снів моїх –  

Став притчея на ѐзиці у всіх! 
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Що діюш ти? З ким справу маюш ти? 

Лябля тебе… Кого кохаюш ти? 

Безщасний ти – живу в розлуці ѐ. 

Твоѐ кохана – в вічній муці ѐ. 

Мій чоловік, хоч він і муж мені, 

Але не грівсѐ при моїм вогні. 

(Нізамі Гѐнджеві, «Лейла і Меджнун») 

 

 

Контрольна робота 

 

Варіант 1. 

 

1. У ѐкому місті народивсѐ Омар Хайѐм? (Нішапур) 

2. Напишіть девіз Фірдоусі. (Правда) 

3. За чию царяваннѐ була «золота доба» грузинської культури? (За 

цариці Тамар) 

4. Хто автор поеми «Турбота праведних»? (Навої) 

5. Де помер Шота Руставелі? (У монастирі Свѐтого Хреста в 

Юрусалимі) 

6. Скільки віршованих рѐдків створив Рудакі? (1300000) 

7. Хто був закоханий у Нестан-Дареджан? (Таріел) 

8. Хто був предком цариці Тамар? (Давид Будівник) 

9. Літературу ѐкого народу представлѐю Нізамі Гѐнджеві? 

(Азербайджан) 

10. Кому присвѐтив своя поему «Витѐзь у тигровій шкурі» Шота 

Руставелі? (Цариці Тамар) 

11. Хто із поетів Персії у вісім років знав напам’ѐть увесь Коран? 

(Рудакі) 

12. акоя мовоя писав свої твори Рудакі? (Фарсі) 

13. Де і коли помер Мацуо Басьо? (у м. Осака, 1694 р.) 
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Варіант 2. 

 

1. Де знайдено юдиний правдивий портрет поета Шота Руставелі? (У 

монастирі Свѐтого Хреста в Юрусалимі) 

2. 18 травнѐ 1048 рік. Чиѐ це дата народженнѐ? (Омара Хайѐма) 

3. Скільки поем вклячаю знаменита «П’ѐтерицѐ»? (5) 

4. Від чого походить прізвище Руставелі? (Від назви населеного 

пункту Руставі, що в Месхетії) 

5. ак називаютьсѐ збірник віршів Омара Хайѐма? («Рубайѐт») 

6. ак перекладаютьсѐ назва «Шахнаме»? (Книга царів) 

7. ак прожив останні роки свого життѐ Омар Хайѐм? (В бідності і на 

самоті) 

8. Коли було створену поему «Витѐзь у тигровій шкурі»? (1187 році) 

9. Хто написав поему «Шахнаме»? (Фірдоусі) 

10. Хто переклав поему «Витѐзь у тигровій шкурі»? (Микола Бажан) 

11. акі твори Нізамі Гѐнджеві принесли йому світову славу? 

(«П’ѐтерицѐ») 

12. акоя мовоя написано «Шахнаме»? (Фарсі) 

13. Що таке сабі і карумі? (сабі – споглѐданнѐ, відмова від метушні; 

карумі – легкість) 

 

 

Варіант 3. 

 

1. Хто ю головним героюм поеми Шота Руставелі «Витѐзь у тигровій 

шкурі»? (Таріел) 

2. Що означаю в перекладі прізвище Фірдоусі («райський сад») 

3.Ким написана збірка «Жменѐ піску»? (Ісікава Такубоку)  

4. ак називаютьсѐ збірка поезій Омара Хайѐма? («Рубайѐт») 

5. акий твір ю пам’ѐткоя перської культури? («Шахнаме») 

6. Зі скількох творів складаютьсѐ «Ріґведа»? (1028) 

7. Хто з поетів Близького Сходу був математиком, фізиком, 

астрономом, поетом, філософом? (Омар Хайѐм) 
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8. Хто, на відзнаку, подарував поетові Шота Руставелі золоте перо? 

(Царицѐ Тамар) 

9. Що заважало закоханим Лейлі і Меджун бути разом? 

10. Що написав Шота Руставелі? (Поему «Витѐзь у тигровій шкурі») 

11. акі твори Нізамі Гѐнджеві принесли йому світову славу? 

(«П’ѐтерицѐ») 

12. ак називаютьсѐ вірш, що складаютьсѐ з чотирьох рѐдків і при 

цьому 3 не римуютьсѐ? (Рубаї) 

13. Назвіть найбільш поширені теми у поезії Лі Бо? (тема природи і 

коханнѐ) 

 

 

Тести 

 

1. акий це жанр східної поезії: чотирирѐдковий вірш, у ѐкому 

римуятьсѐ усі рѐдки, окрім третього і висловляютьсѐ закінчена думка: 

а) касида; б) бейт; в) газель, г) рубаї. (правильна відповідь – рубаї) 

2. ак зветьсѐ двовірш, ѐкий ю найменшоя строфічноя одиницея 

формуваннѐ інших жанрів східної поезії: 

а) касида; б) бейт; в) газель, г) рубаї. (правильна відповідь – бейт) 

3. акий твір стародавньої Грузії увійшов до скарбниці світової 

літератури: 

а) «Шахнаме»; б) «Давид Сасунський»; в) «Лейла і Меджнун», г) 

«Витѐзь у тигровій шкурі». (правильна відповідь – «Витѐзь у тигровій 

шкурі») 

4. Вершиноя творчої спадщини Нізамі Гѐнджеві вважаютьсѐ: 

а) «Фархад і Ширін»; б) збірка рубаїв; в) «П’ѐтерицѐ»; г) «Піснѐ про 

північний вітер» (правильна відповідь – «П’ѐтерицѐ») 

5. Китайський поет Лі Бо жив і працявав за часів правліннѐ династії: 

а) Мін; б) Тан; в) Сун; г) Цін (правильна відповідь – Тан) 

6. ак позначалосѐ понѐттѐ «поет» у народній поезії апонії: 

а) «синто»; б) «утабіто»; в) «ута»; г) «моногатарі» (правильна 

відповідь – «утабіто») 
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7. У 1910 р. Ісікава Такубоку видаю збірку танки: 

а) «Жменѐ піску»; б) «Ранкова зорѐ»; в) «Прагненнѐ»; г) «Молоді 

пагони» (правильна відповідь – «Жменѐ піску») 

8. акий серед названих творів не ю серед подорожніх щоденників 

Басьо: 

а) «Кістки, вибілені вітром у степу»; б) «Записки у хижці 

Примарного життѐ»; в) «Папери з дорожнього кошика»; г) «Квіти у 

морі зла» (правильна відповідь – «Квіти у морі зла») 

9. Учні уклали ______ збірок поезії Басьо: 

а) 9; б) 8; в) 7; г) 6 (правильна відповідь – 7) 

10. Місто, де помер Омар Хайѐм: 

а) Нішапурі; б) Ісфахан; в) Самарканд; г) Мерв (правильна відповідь 

– Нішапурі) 

 

 

Установіть авторство твору: 

 

1. «Солом’ѐний плащ мавпи» 

2. «Витѐзь у тигровій шкурі» 

3. «Фархад і Ширін» 

4. «Іскандерів мур» 

5. «Дива середнього віку» 

6. «Прагненнѐ» 

7. «Стежками Північної апонії» 

8. «Шахнаме» 

9. «Скарбницѐ таюмниць» 

10. «Хосров і Ширін» 

11. «Записки у хижці Примарного життѐ» 

12. «Хамсе» 

13. «Мова птахів» 
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ТЕКСТИ ДЛа ОБОВ’аЗКОВОГО ЧИТАННа 

ТА ВИВЧЕННа НАПАМаТЬ 
 

 

ОМАР ХАЙЯМ 

Рубаї 

 

Коли у небуттѐ і йменнѐ наше кане, 

Не згасне сонечко у небі полум’ѐне. 

Нас не було, та світ не був від того гірший; 

Він не погіршаю й тоді, ѐк нас не стане. 

 

                            *** 

Всі таюмниці пильно зберігай, 

Щоб не дізнавсѐ неляд і шахрай. 

І зваж: ѐк з іншими ти поведешсѐ, 

Того від інших і собі чекай. 

 

                            *** 

Хоч ѐ не шліфував покірності перлину 

І тѐгарѐ гріхів з плечей своїх не скину, 

Все ж не пускаясѐ ѐ берега надії, 

Бо тільки істину ѐ визная юдину. 

 

                            *** 

а тільки й зная, що знаннѐ шукая, 

В найглибші таюмниці проникая. 

а думая вже сімдесѐт два роки –  

І бачу, що нічого ѐ не зная. 
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НІЗАМІ ГЯНДЖЕВІ «Лейлі і Меджнун» 

Зміст листа Лейли до Меджнуна 

 

О ти, що тіло до страждань прирік, 

Вогонь на власний свій пустивши тік! 

Ти – вірний страж думок і снів моїх –  

Став притчея на ѐзиці у всіх! 

Що діюш ти? З ким справу маюш ти? 

Лябля тебе… Кого кохаюш ти? 

Безщасний ти – живу в розлуці ѐ. 

Твоѐ кохана – в вічній муці ѐ. 

Мій чоловік, хоч він і муж мені, 

Але не грівсѐ при моїм вогні. 

Мій лал в журбі ѐ бережу длѐ нас. 

Його нічий ще не торкавсь алмаз. 

а мов скарбницѐ перлів. Садівник 

Ще не плекав мій росѐний квітник. 

Хотіла б ѐ, коли настане мить, 

Мою гніздо з тобоя розділить. 

Коли ж удвох не можна жити нам, 

Коханнѐ іншому ѐ не віддам. 

Твою коханнѐ – цілий світ мені, 

З твого шлѐху тернина – цвіт мені. 

а – лиш зорѐ, ти – сонце в висоті. 

Здалѐ тебе ѐ бачу на путі. 

Коли помер шлѐхетний батько твій, 

Над мертвим ѐ роздерла одѐг свій. 

О, смерть жахна, що діѐть нам тепер? 

Здалось мені, що батько мій помер. 

Мої зіниці пронизав одчай, 

Мій одѐг – синій, ѐк велить звичай. 

Із співчуттѐм, ѐк подруга твоѐ, 

Обрѐд жалоби виконала ѐ, 
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Що ж не могла до тебе підійти, 

Не винна ѐ – чудово знаюш ти. 

Хоч долѐ нас зуміла розлучить, 

Моѐ душа з тобоя кожну мить. 

Мені твого відомий серцѐ біль. 

Терпи – бо шлѐх життѐ тѐжкий суціль. 

В корчмі життѐ цього що діѐть нам? 

Коритисѐ жорстоким хазѐѐм. 

Не литиме розумний сліз гірких, 

Коли їх може ворог знѐть на сміх. 

Мудрець тії журби не пригада, 

Що недругу на радість випада. 

Дехкан землея пригорта зерно, 

А з того зерна вироста зерно. 

Безплідну пальму ти не зневажай, 

Вона ще принесе тобі врожай. 

Та брунька, що на гілочці тремтить, 

Вона розквітне цвітом – прийде мить. 

О, не сумуй, що ти один завжди! 

Чи ѐ ніщо длѐ тебе – розсуди? 

Мов блискавка, нас попелить одчай. 

По батькові, мов хмара, не ридай. 

Вмираю батько – зостаютьсѐ син. 

Копальнѐ гине – хай живе рубін! 
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РУМІ 

Про злодія та довірливого 

 

Раз дѐдько на шлѐху вів барана собі, 

Хтось перерізав шнур – шукай його в ярбі!.. 

Заметушивсѐ тут, забігав чоловік: 

– Украли барана, гей, злодіѐ ловіть! 

А хитрий злодій вже коло криниці сів, 

Невтішно заридав, до неба руки звів. 

– За чим ти плачеш так? – обкрадений спитав. 

– Та повний гаманець мій у криниця впав. 

Дістати поможи, бо ѐ не годен сам, 

Охоче ѐ тобі частину п’ѐту дам. 

П’ѐтсот дихмерів ю в моюму гаманці, 

Вважай, що сотнѐ з них уже в твоїй руці. 

І чолов’ѐга враз забув про злість і гнів, 

Прикинув зразу він: «Це ж десѐть баранів! 

Господнѐ волѐ скрізь, на все ю божий суд: 

Украли барана, та в мене ю вербляд». 

Роздѐгнений поліз в криниця чоловік, 

А з одѐгом його меткий злодяга втік. 

О знай, що скупість це захланності сестра, 

Не доведуть вони нікого до добра. 
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АЛІШЕР НАВОЇ «Фархад і Ширін» 

Про те, як Хосров пішов війною на Махін-Бану 

 

Той, хто поставив військо слів до лав, 

Отак конем на поле боя мчав: 

ак рушив на Вірменія Парвіз, 

То меч покари гнівно він підніс, 

Таку зібравши рать длѐ боротьби, 

Що їй нема ні міри, ні лічби, 

Бо й курѐва з-під ніг войовників 

Злѐкала небо, вкрила світоч днів. 

Це був такий неправедний похід, 

Аж вразивсѐ й несправедливий світ! 

Коли насунули війська чужі 

І перейшли вірменські рубежі, 

То до Бану дійшли страшні слова, 

Що злива край вірменський залива. 

ака це злива! – море пляндрувань! 

Не море! – жаху непомірна хлань! 

Проте царицѐ ждала цих страхіть, 

Готуячись до них заздалегідь. 

І пильності, й відваги проводир 

Зміцнив її фортеця між узгір. 

ака фортецѐ! Тверджа преміцна, 

Стрімка, немов небесних веж стіна! 

Шлѐхи, ѐкими харч везли і хліб, 

Молочний Шлѐх нагадувать могли б, 

А за зубцѐми дужих стін і брам 

Бійці стоѐли, смілі, мов Бахрам. 

До хмар звелась фортецѐ верхом стін, 

Рови ж сѐгали до земних глибин. 

Коли на башту звівшись вартову, 

Воѐк вночі вдивлѐвсь до вод в рову, 
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То бачив зорі долішні тоді, 

Мов одбиттѐ небесних зір в воді. 

Такий припас був у твердині цій, 

Що ти його і рахувать не смій! 

Там зерна – ѐк зірок! Хай меле млин – 

За сотні сотень літ не змеле він. 

Немов зірок Овна, там ю ѐгнѐт, 

Овець там більше ніж в Тельцѐ, в стократ. 

Харчів, одежі стільки там було, 

Що описати б слово не змогло! 

Бану обачно віддала наказ 

Тримать в фортеці пильну рать весь час, – 

І от тепер, ѐк битись мав народ, 

Сама красунѐ й перший з воювод 

Фархада сповістили про війну, 

Щоб поспішив він до житла Бану. 

На заклик пері зваживши, Фархад 

Покинув свій відлядницький осад 

І до фортеці вирушив мерщій, 

Але не став в фортеці жить самій. 

Аж понад небо скелѐ там ѐкась 

Неподалік фортеці піднеслась,- 

На ній зробив домівку він своя, 

Щоб камінь звідти вергати в боя. 

Прибув Хосров – він дуже поспішав – 

І за півмилі від фортеці став. 

Він, тут своя отаборивши рать, 

Вірменія поїхав оглѐдать, 

Сто сот звитѐжців – всі джигіт в джигіт – 

Помчалисѐ за шахом кінно вслід. 

.  
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АБУ АБДАЛЛАХ ДЖАФАР РУДАКІ 

 

 

Прийшовши гостем у цей світ непевний, 

Назавжди серцѐ не даруй нікому. 

 

 

                            *** 

 

Однаково – повернешсѐ у земля, 

Хоч нині спиш на ліжку золотому. 

 

 

                            *** 

 

Що з того, що ярба навколо тебе, 

ак сам ти будеш у гробу тісному? 

 

 

                            *** 

 

Там стануть хробаки тобі за друзів! 

Відкрий же очі, глѐнь за вікна дому! 

 

 

                            *** 

 

Хто зараз кучері твої розкішні 

Прикрашую у пориві палкому, 

 

 

                            *** 
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Коли тебе, пожовклого, побачить, 

Одвернетьсѐ байдуже – та й по всьому. 

 

 

                            *** 

 

Настало свѐто осені, султане, 

Настало свѐто, всім царѐм жадане! 

Це хутра час! Шовки й шатри минулись –  

І сад, де плід рѐснів, сьогодні в’ѐне. 

Лілея мирт змінив, багрѐні квіти 

Замінить нам тепер вино багрѐне. 

А ти – янак, і щастѐ в тебе яне, 

І молоде вино – аж полум’ѐне.  

 

 

                            *** 

 

Вино виѐвлѐю нам справжня чесноту 

І ницість, усім зобов’ѐзану злоту. 

Воно відрізнѐю високих від підлих, 

До втіх найвиборніших будить охоту. 

І де б не пили ми – там добре, а надто, 

ак пахне жасмином від кожного плоту. 

Вино підкорѐю найбільші фортеці, 

Конѐ степового гнуздую в роботу. 

І скнара, напившись, укинетьсѐ в щедрість 

І скарбом своїм обдарую голоту. 

 

 

                            *** 
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ак друг обмовитьсѐ, ти пропусти повз вуха. 

Адже на світі так: де радість, там і скруха. 

Провина доброго тѐжкоя не буваю, 

Од ласки першої забудетьсѐ наруга. 

Чи сто хороших діл одне недобре згасить? 

Хто тернѐ знищую, той солов’їв не слуха. 

акщо він сердитьсѐ, перепросить не бійсѐ: 

Не випада шукать щоднѐ нового друга. 

 

 

                            *** 

 

О, ѐк розквітнула землѐ з твоюї вроди цвіту! 

Од пишних кучерів твоїх зазнаю амбра зніту! 

а присѐгнув би, що твою залізне серце, мила, 

Малянок вирізьбить могло б на виступі граніту. 

Великодушності дарма від тебе сподіватись, 

Бо від таких твердих ніхто ще не почув привіту. 

У Бога ласки ѐ моля – та що ж, ѐк ти не хочеш 

Прихильно вислухать мене, безщасного баніту? 

акщо ти приймеш Рудакі до себе в рабство вічне, 

Він не віддасть своїх за всі багатства світу! 

 

 

                            *** 

 

Троѐнда, мирт листатий, що вітер колихаю, 

І ѐблучко пахуще, що в вітах достигаю, 

ак це все меркне раптом, побачивши тебе, 

О знаднице, чий поглѐд царів перемагаю! 

Цѐ ніч – ніч рішень тайних длѐ милого твого, 

Коли з твого обличчѐ запона упадаю. 

Коли ж ти два тяльпани одслоняюш на мить, 
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Тоді бліднію сонце і вид свій закриваю. 

а б ніжне підборіддѐ із ѐблучком зрівнѐв, 

Та родимки такої на ѐблуках немаю. 

 

 

                            *** 

 

Хоч юсть і в тебе гострий меч, але вбивать не смій! 

Не буде в Бога забуттѐ жорстокості твоїй. 

Не длѐ насильника той меч загартував коваль, 

ак не длѐ оцту виноград кладе у чан топчій. 

Колись убитого Ісус побачив на шлѐху – 

І з дива палець прикусив, і засудив розбій. 

Сказав: «Кого ж ти погубив, що у крові лежиш? 

І від чиюї ж то руки загине лиходій?» 

Даремно пальцѐ не труди, в чужий не стукай дім, 

Бо прийде час – і кулаком застукаять у твій. 

 

 

                            *** 

 

Ю два слова, що усі їх знаять, – 

Тільки жаль, що часто вимовлѐять. 

ак хороша, так усі й говорѐть, 

ак кохана, так і називаять. 

Жаль мені, що ти длѐ всіх хороша, 

Жаль, що всі мою коханнѐ знаять. 

 

 

                            *** 

 

Мені наш вік пораду дав, пораду дорогу 

(На всѐкий випадок життѐ у нього рада ю). 
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Він мовив: «Не завидуй тим, що у добрі живуть, 

Бо ю немало біднѐків, що заздрѐть на твою». 

І ще: «У гніві не давай ти волі ѐзику, 

Бо хто розковую його, кайдани дістаю».  
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АБУЛЬКАСИМ ФІРДОУСІ «Шахнаме» 

 

Похвала розумові 

 

 

При цій нагоді, о премудрий, треба 

Прославить Розум, дар свѐтого неба. 

Тож озовись, добуть такі слова, 

Щоб підживилась кожна голова! 

З благ, що даю Ізедова десницѐ, 

Його найбільше славити годитьсѐ. 

 

Його одвічно сущим називай 

І джерелом живлящим називай. 

Він твій наставник, твій гонець крилатий, 

В обох світах надійний провожатий. 

Від нього радість – і від нього сум, 

Від нього слава – і від нього глум. 

 

Коли він меркне, духові живому 

Немаю щастѐ в обширі земному. 

Так світоч мислі лядѐм заповів, 

Щоб ми живились кетѐгами слів: 

Хто Розуму собі не візьме в провід, 

Той помилками сам себе знекровить. 

 

Його розумний блазнем нарече 

Від того й родич кревний утече. 

В обох світах із Розумом не зблудиш. 

Зречись його – і вічним в’ѐзнем будеш. 

Він – око духу, сонце в темноті, 

Юдина втіха довгої путі,  
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Найперший твір, найвища ласка божа, 

Душі твоюї кріпость і сторожа. 

Твоѐ сторожа – слух, ѐзик і зір, - 

Все добре й зле – від них лише, повір. 

Хто душу й Розум словом ушаную? 

Візьмусѐ ѐ… Хто ж голос мій почую? 

А нікому – навіщо й річ вести? 

Про світотвір нам краще повісти! 

 

Тебе послав на земля Верхотворець, 

Ти ѐвного й таюмного дозорець. 

Хай в тебе Розум буде водіюм, 

Бо тільки з ним добро ми пізнаюм. 

До слова мудрих слухом прихилисѐ, 

Де не ступнеш, знаннѐм своїм ділисѐ. 

 

Навчаячись, не дай думкам заснуть! 

Де ю Знаннѐ, там завжди перший будь!  

Хто поглѐдом верхів його сѐгаю, 

Допевнитьсѐ, що дна йому немаю. 

Зогак на троні 

Тисѐчоліттѐ ціле на престолі 

Сидів Зогак, і ляд коривсѐ долі, 

 

Жахаячись оружної руки, - 

І так тривало роки і віки. 

Пропали всяди звичаї свѐтії, 

Полізли вгору чорні лиходії, 

Де Честь була, там Нечесті житло, 

Над правдоя запанувало зло, 

 

І марно з дивами Добро боролось, 

І згадувать його не сміли вголос. 
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Народженнѐ Ферідуна 

Багато днів і років проминуло, 

І на погибель зміюві звернуло. 

Прийшов у світ блаженний Ферідун, 

Чудесного оновленнѐ вістун. 

 

Мов кипарис, він виструнчивсь угору –  

Правдивий шах, окраса світо твору. 

ак світле сонце, ѐк новий Джемшід, 

він величчя наповнив цілий світ. 

Длѐ всесвіту він був, ѐк дощ веснѐний, 

Длѐ серцѐ лядства – ѐк знаннѐ, жаданий. 

 

Із добрими прикметами прийшов, 

І час узѐв його під свій покров. 

 

 

                            *** 

 

У Ферідуна батько звавсь Абтін. 

Шах і його шукав. І скоро він, 

Утративши усі свої маюти, 

Зогакові потрапив у лабети. 

Двірська сторожа слід його знайшла 

І до палацу в путах привела, 

Мов леопарда, і його забив він, 

І хіть своя нечисту вдовольнив він. 

Про це дізнавшись, мати маляка, 

Розумна, добра, в намислах швидка, 

Уславлена в народі Феранека 

Заплакала. Смертельна небезпека 

Загрожувала синові її. 

Дійшла й до неї слава Бермаї – 
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І, взѐвши хлопцѐ, йде вона квапливо 

В далекий степ, де сѐѐло те диво. 

До чоловіка, що корову пас, 

Ридаячи, з таким вона вдалась 

Проханнѐм ревним: «Добрий господине! 

Візьми від мене дитѐ безвинне 

У добрі руки батьківські свої 

І молока йому від Бермаї 

Щоднѐ давай доволі. Замість плати 

Не пожалія й душу ѐ віддати!» 

На це плачливе зверненнѐ її 

Відрік дозорець гая й Бермаї 

Такі слова: «ак хочеш, то віднині 

а наречусь рабом твоїй дитині». 

І, вислухавши добре напуттѐ, 

Взѐв чоловік із рук її дитѐ. 

В гая три роки він його ховав 

І молоком чудесним напував. 

А поголоска йшла все знову й знову, 

Що хоче шах будь-що знайти корову. 

І матінка, почувши вість лиху, 

Біжить у гай і каже пастуху: 

«Ю в мене думка, послана від Бога, 

ЇЇ ѐ мушу сповнить ѐкомога 

І врѐтувать оце дитѐ мою, 

Що нероздільне з ним життѐ мою,   

І, кинувши ця земля препогану, 

Податисѐ із ним до Індостану, 

І зникнути, сховати до пори 

Його посеред скель Ельбруз-гори». 

Схопивши хлопцѐ, швидше скакуна 

До бескидів полинула вона. 

Жив там безлядник божий на спокої, 
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Від суюти одвергшисѐ лядської. 

Вона йому: «О ти, що втік од зла! 

а жаль тѐжкий з Ірану принесла. 

Наблизсѐ, глѐнь на це дитѐ кохане: 

Воно в свій час вождем Ірану стане, 

Жорстокого Зогака скине в прах  

І стопче все, чим так несетьсѐ шах. 

Візьми ж собі мого синка малого, 

Уважним, добрим батьком стань длѐ нього!» 

На руки взѐв його той добрий муж, 

Кохав його, щоб ріс, міцнів чимдуж. 

Про  Ферідуна та Зогакового управителѐ 

Коли Зогак пускавсѐ мандрувати, 

Він доручав престол, скарби, палати 

Найближчому з порадників своїх, 

Що царський дім, ѐк вірний пес, стеріг, 

А звавсь Кондров, бо добрий був тімаха 

І вже давно служив у злого шаха. 

Прибіг до двору, дивитьсѐ – о жах! 

Сидить на троні – інший, яний шах, 

Статурніший від кипариса в полі, 

Лицем – ѐк місѐць у небеснім колі, 

А з правої та лівої руки 

Прекрасні сестри в нього – ѐк зірки, 

І в місті повно збройного народу, 

І строга варта стала білѐ входу. 

Побачивши те все, не став Кондров 

Розпитувать, а гречно підійшов 

До витѐзѐ з облесливим привітом: 

«О шаху мій, пануй над цілим світом! 

Дарована небесна благодать 

Тому, хто годен шахиншахом стать! 

Хай всѐ землѐ тепер твоюя стане, 
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А голова твоѐ – до хмар дістане!» 

Наблизитись янак йому звелів, 

Що сталосѐ, докладно розповів. 

І ще звернувсѐ з мовоя такоя: 

«Іди, скликай до нашого покоя 

Співців, музик, неси їства й вина 

І учту приготуй, і хай вона 

Збере все панство в ці високі стіни, 

всі щирі душі з цілої країни –  

Хай живлѐтьсѐ і слухаять пісень, 

Свѐткуячи мій переможний день». 

Все той зробив, не помиливсь ні в чому, 

Слугуячи державцеві новому. 

Приніс вина, гукнув музик, співців, 

Шанованих гостей йому привів. 

Так, тішачись напоѐми й піснѐми, 

Вся ніч янак бенкетував з гостѐми. 

 

 

                            *** 

 

Тоді жила корова Бермаѐ, 

Що кращої не бачила землѐ 

Що павичеву масть розкішну мала 

І тисѐчами кольорів блищала. 

Збиралисѐ круг неї мудрії 

І дивувались на красу її, 

На ліпоту, даровану тварині, 

Небачену й нечувану донині. 

І розійшлисѐ скрізь у тім края, 

Що точить зуби змій на Бермая.  
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МУСЛІХІДДІН СААДІ «Шаблі і мурашка» 

 

Без сну ворочавшись, ѐкось одної нічки 

Почув ѐ бесіду метелика та свічки: 

«Лябля аж крилечка обпаляя, а ти 

Чом плачеш, свічечко? Скажи, оповісти!» 

І та відказую: «Тѐжка у мене туга: 

Від мене віск біжить, ѐ зостаясь без друга! 

Він був утіхоя найкращоя мені, 

Без нього, ѐк Фархад, ѐ тану на вогні!» 

І поки мовила, гарѐчих сліз потоки 

Весь час мережили її пожовклі щоки. 

«Згаси, о хвастику, своя лябовну хіть, 

Коли не вивчивсѐ змагатисѐ й терпіть! 

Ти ухилѐюшсѐ від полум’ѐ, гультѐя, 

А ѐ стоя й горя.. і до кінцѐ згорая. 

Опіксѐ трішечки – і вже тебе лови! 

А ѐ у полум’ї від ніг до голови. 

Ти не вважай на блиск, не задивлѐйсь на вроду. 

Глѐнь, ѐк ѐ мучусѐ і сльози лля, ѐк воду!» 

Ще невеликий шлѐх пройшла по небу ніч, 

А мила дунула й палку спинила річ. 

Та свічка й поночі тихенько шепче-шепче: 

«Отак кінчаютьсѐ коханнѐ в нас, яначе. 

ак забажаютьсѐ збагнуть його колись, 

Зустріти смерть своя із радістя навчись!» 

Коли закоханий, живи в труді, в біді! 

Від криводушності звільнѐйсь, ѐк Сааді. 

Так просто, зопалу, у море не пускайсѐ! 

А пустишсѐ, увесь його вітрам віддайсѐ! 
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Три коханки 

 

Ю три лябки, три коханки ю: 

Цѐ за хліб своя лябов даю, 

Та красоя звабить, чарівницѐ, 

Третѐ в душу ввійде й залишитьсѐ. 

Першій хліба дай і одвернись. 

З другоя натішсѐ й розлучись. 

Третю стрінеш, не роздумуй двічі: 

Душу вся віддай їй, чоловіче. 

 

 

Хазяїн і вівця 

 

Вівця однѐвши у вовків, 

Хазѐїн нищечком хотів 

Сердешній горло перетнути. 

Заплакала: «Так от чому ти 

Не попустив мене вовкам: 

Ти із тії породи й сам!» 

 

 

Караван 

 

Ей, проводир, не поспішай, з тобоя йде мій сон, мій рай! 

Попало серце в злий полон – і йде від мене в дальній край. 

Дарма прошу, дарма моля зоря моя, лябов моя – 

І стогін мій, ѐк дим з огня, з душі встаю: не покидай! 

За те, що знадила мене, за те, що зрадила мене, 

Тепер ім’ѐ твою одне мені підказую одчай. 

Вернисѐ, світ моїх очей, щоб чула й ти, ѐк стогін цей 

З моїх поранених грудей встаю під самий небокрай. 

Мені розказував мулла, ѐк душі кидаять тіла. 
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а ж бачив сам, ѐк відійшла моѐ від мене в дальній край. 

Хоч Сааді не до лицѐ і сльози ці, і туга цѐ, 

Та, їм не бачачи кінцѐ, кажу ѐ розуму: прощай! 
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ШАМСЕДДІН ГАФІЗ 

 

Ей, чашнику, мерщій у кубки налий прозорого напоя! 

Легким здавалосѐ коханнѐ, обернулось тѐготоя. 

Коли палкий коханнѐ легіт од чорних кіс її прилине, 

Та пасма мускусні кривавлѐть серцѐ своюя чорнотоя. 

О, ѐк би з милоя ѐ тішивсь, ѐкби дзвіночки караванні 

Мене не квапили: накуйсѐ, далекий шлѐх перед тобоя. 

Змочи вином свѐщенний килим, коли шинкар старий накаже 

Бо знаю добре шлѐх мандрівник і давні звичаї постоя. 

Ніч темна, хвилі й чорториї нам засліплѐять жахом очі. 

Не знаю той про це, хто ходить по суші з ношея легкоя. 

Жага нестримана ганьбоя усі діла мої покрила, 

Бо то не тайна, що проникла давно до кожного покоя. 

Гафізе, ѐк запрагнеш миру, собі коханнѐ поюднавши, 

Покинь назавжди світ непевний з його пустоя суютоя! 

 

 

                                            *** 

 

Скажи тій гарній газелі, о вітре мій, тепловія,  

Що ѐ від туги за неї в пустелі блуджу-самотія. 

Цукерник – хай довго живе він – чому не частую птаха, 

Що цукру його скуштувати таїть у серці надія? 

Чи так ти горда красоя, о квітко, що вже й не питаюш, 

Чому так тѐжко сьогодні твоюму співця-чародія? 

Ласкава мова привабить і наймудрішого в світі, 

Бувалий птах не дозволить накинуть сильце на шия. 

Коли в струнках, чорнооких, прекрасних, ѐк повний місѐць, 

І гадки про дружбу немаю, - що зможу ѐ, що ѐ вдія? 

Коли в шинку ти збуваюш веселий вечір із другом, 

Чому не згадуюш друзів, що теж поляблѐять сулія? 

Одну тільки ваду в тебе ѐ зная напевне – невірність. 
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Красунѐм вона притаманна, а інших знайти – не вмія. 

Чи дивно, коли й на небі, засвоївши мову Гафіза, 

Зухра співуча до танця самого зрушить Месія? 

 

 

                                            *** 

 

Глѐнь, суфія, на трунок, ѐк чисто сѐю він! 

Немов безгрішне серце – його живий рубін. 

Про таїнства гультѐйства у гультѐѐ допитуйсь! 

Що знаю свѐтолябець про мешканнѐ руїн? 

Анка – невловна пташка, тож підбери тенета, 

Бо здобичі не діждеш, крім вітру на пір’їн. 

Втішайсѐ тим, що маюш, адже судьба й Адама 

Із райського чертога повергла в прах і тлін. 

На цій дочасній учті сьорбни вина, й прощайсѐ, 

І не жадай продовжень, і не жахайсь одмін. 

Минула дурно яність! Тепер берись на старість 

До ремесла стидкого, до гулів та сміїн. 

О мудрий! Що за щастѐ – буть на твоїм порозі! 

Зглѐньсь на свого підданцѐ і підніми з колін! 

Гафіз – мярид сулії: о леготе, прокиньсѐ 

І шейхові пивниці мій передай уклін! 

 

 

                                            *** 

 

В моїм саду сосни не треба,ні кипариса-ставника: 

Хіба самшит мій доморослий утіха надто вже низька? 

О дороге, ѐку ти віру собі взѐло, що кров моѐ 

Тобі прийнѐтніше сьогодні від материнського молока? 

Коли ти здалеку помітив, що йде біда, - вина проси! 

Були ми в пробі й знаюм – гасне від нього хворість будь-ѐка. 
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Чого поріг старого мага так підбадьоряю мене? 

Бо щастѐ там усім доступне й найважча загадка – легка. 

Одна ю повість про коханнѐ, та диво дивне, що в усіх, 

Кого послухати траплѐлось, вона по-іншому гірка. 

а обіцѐнку чув учора, ѐк хміль шумів у голові. 

А що сьогодні в голові тій і що злетить із ѐзика? 

Не гань Шіраза й Рокнабаду, втішайсѐ вітром їх, бо це ж – 

Та родимка, ѐкоя славна усіх семи сторон щока. 

Не так, ѐк Хизрова криницѐ, що з пітьми чорної тече: 

Із верховин Аллах-Акбару початок нашого струмка. 

Ми не розводимось про бідність і задоволеннѐ малим. 

Скажи султанам, що усе їм даю Призначеннѐ рука. 

Гафізе, що за дивна втіха твій очеретѐний калам: 

його плоди, ѐк мед, солодкі, рѐсніять з кожного рѐдка. 

 

 

                                            *** 

 

Про справи сердечні сказати мені забажалось, 

Що в серці у тебе,  узнати мені забажалось. 

Пусте сподіваннѐ, коли від зловмисних ушей 

Наочну причину сховати мені забажалось. 

Ніч рішень великих, таку довгождану й свѐту, 

З тобоя до ранку проспати мені забажалось. 

О, ѐк цій перлині, такій дорогій і крихкій, 

У темрѐві блиску надати мені забажалось! 

О вітре, від тебе вночі допомоги ѐ жду, 

Бо день у цвіту привітати мені забажалось! 

З пошани до тебе, о ляба, окрайками вій 

Длѐ ніг твоїх пил промітати мені забажалось. 

За взором Гафіза, усім злоѐзиким на зло, 

Бентежні рѐдки прочитати мені забажалось.  
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                                            *** 

 

На грудѐх троѐнда, бокал у руці, білѐ боку кохана, - 

В цей день за слугу ѐ прийнѐв би до себе найбільшого 

Хай свічки не світѐть на зібранні нашім, бо місѐцем повним 

Світитиме ѐсно всьому товариству моѐ тонкостанна. 

Не треба ніѐких сяди ароматів, бо всіх, що зібрались, 

Обвію одразу коса твоѐ пишна, приюмно духмѐна. 

Хоч нашим законом дозволено пити, та тільки без тебе, 

Тополе квітуча, нам пити й п’ѐніти – найгірша догана. 

Приковано слух мій до голосу флейти, мелодії чанга, 

А поглѐд – до уст, до рубінів солодких, до повного жбана. 

Нічого про цукор мені не кажи, ні про ласощі звабні, 

Бо уст її лябих мені солоднеча найбільше жадана. 

В розбитому серці журба за тобоя давно оселилась, 

Вона ж бо мене і в руїнах-винарнѐх тримаю до рана. 

Навіщо про встид нагадав ти мені – в мене ж слава від нього! 

Навіщо про славу говориш мені, що на встид мені дана? 

Ми всі тут п’ѐниці, ми всі туту безумці, свавільці, коханці! 

Та де ж та лядина у нашому місті, ніколи не п’ѐна? 

 

 

                                            *** 

 

Хто повний келих у руці тримаю, 

Джемшідову державу посідаю. 

Тії води, що Хизра покріпила, 

Шукай в шинку – лиш там жива вода ю. 

Турботи серцѐ всі втопи у келих, 

Бо тільки він над ними силу маю. 

Ми – і вино, аскети – і поклони, - 

Що ж милий друг длѐ себе обираю? 

Немаю, мабуть, жодного на світі, 
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Хто уст твоїх щоденно не жадаю. 

Це ж у твоїх очей нарцис розкішний 

Собі краси хмільної позичаю. 

Про коси й вид твій згадка, ѐк молитва, 

І день, і ніч длѐ мене починаю. 

Лал уст твоїх пораненому серця 

Загоїтись, ѐк сіль, не дозволѐю. 

У тебе, ляба, в ѐмці підборіддѐ 

З Гафізом разом сто рабів конаю. 

 

 

                                            *** 

 

З коханоя і на безлядді щасливо дні мої біжать, 

Коли ж вона на лядѐх сѐю, ѐ мушу жевріти-страждать. 

а відмовлѐясѐ назавжди від Соломонового перснѐ: 

Йому ж і пальці злого духа не раз траплѐлось прикрашать. 

Не попусти, великий Боже, щоб у свѐтилищі юднаннѐ 

Судилось ворогові мовить, мені ж, нещасному, мовчать! 

Гума, ніде на ця країну не кидай благосної тіні, 

Де над шлѐхетного папугу шануять ѐструбову стать. 

Що говорити про коханнѐ! Те полум’ѐ, що в мене в серці, 

З рѐдків моїх найкраще знати, що пристара ся палахкотѐть. 

Ніколи з думки не виходить шлѐх до оселі, де кохана, - 

Так у скитальцѐ завжди мрії до края рідного стремлѐть. 

Хоч десѐть ѐзиків позичить Гафіз у лілії, не знайде 

Перед тобоя з уст у нього, ѐк з квітки-пуп’ѐнка, печать.  
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АБДУРАХМАН ДЖАМІ 

Похвала віршам 

 

Що вірш? Ума дзвінкоголоса птицѐ. 

Що вірш? Нетлінного добра скарбницѐ. 

По-різному ту пташку ми цінуюм 

В залежності від того, звідки чуюм. 

Коли з веселого почуюм саду, 

Вона дарую нам  саму відраду. 

Коли ж із вогнища жадоби й хоті, 

Від неї тільки дим гірчить у роті. 

Буваять відчуттѐ тоді найгірші, 

Коли корисливість бринить у вірші. 

Коли ж із думкоя зріднитьсѐ мова, 

Коли міцна й легка її основа, 

Вона засѐю, ѐк нова планета, 

Й запам’ѐтаю світ ім’ѐ поета. 

Коли ж у віршеві самі темноти, 

Нікчемний зміст і залегкі звороти, 

Йому крізь вуса вгору не пробитьсѐ – 

І весь той скарб у бороді лишитьсѐ. 

Хай буде вірш ѐк прозірна криницѐ, 

Що перлами коштовними іскритьсѐ, 

І де вода добра свого не крию, 

А до осѐйності невтомно мию. 

Нехай не буде він ѐк та ковбанѐ, 

Що в неѐснім глибу свою надбаннѐ 

Ревниво від твого ховаю ока, 

Нікому не потрібна, хоч глибока. 

Там слова темне й думка там убога, 

Й від слів до думки завузька дорога. 

Читцеві добре треба попітніти, 

Щоб значеннѐ нарешті зрозуміти.  
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                            *** 

 

 

Твій стан – ѐкий він ю?.. Про це сама ти знаюш. 

Ти – щастѐ, а чию?.. Про це сама ти знаюш. 

Ти виглѐнеш у сад – і в ту ж хвилину заздрість 

Того стрункого вб’ю.. Кого – сама ти знаюш. 

Газель невловна й ти – вам двом не дошкулѐю 

Розкинуте мою.. а що - сама ти знаюш. 

Червоні пелястки – твої уста рум’ѐні, 

А дух, що милий п’ю… те, що сама ти знаюш. 

Тьма кучерів твоїх – це ніч моѐ, а з неї 

Таке проміннѐ б’ю… аке – сама ти знаюш. 

ак ти білѐ Джамі – він маю тіло й душу, 

Без тебе він стаю… тим, що саме ти знаюш.  
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СЛОВНИК 
 

Абульхасан Мураді – поет, сучасник Рудакі. 

Агіографія – житійна література. Житію – жанр клерикальної літератури, у 

ѐкому описуютьсѐ життѐ визнаних церквоя (канонізованих) свѐтих із метоя 

показати взірець подвижницького служіннѐ Богу. 

Аґеку – заклячні, завершальні рѐдки танка – два семискладові рѐдки. Цим 

терміном позначаютьсѐ також останнѐ строфа ренґа. 

Амбра – ароматична суміш попелѐстого кольору. 

Ануширван – шах із династії Сасанідів, Хосров I Ануширван (?-579), у часи 

правліннѐ ѐкого держава набула найбільшого розквіту. 

Арасту, Аристотель (384-322 до н.е.) – давньогрецький філософ, учений-

енциклопедист, учень Платона (Афлатуна). 

Ардашер Саїд-Хасан – старший сучасник Навої, його товариш і наставник. 

Артха – санскритський термін, що означаю «ціль, причина, мотив, сенс, 

розуміннѐ». Артха розглѐдаютьсѐ ѐк благородна ціль, ѐкщо вона продиктована 

принципами ведичної моралі. Концепціѐ артхи вклячаю досѐгненнѐ слави, 

отриманнѐ багатства і привілейованого становища в суспільстві. Це другий 

знизу рівень пурушартр, вищий за каму (фізична або емоціональна насолода), 

але нижчий за дхарму (праведне життѐ) і мокшу (спасіннѐ, вивільненнѐ, 

припиненнѐ циклу реінкарнацій). Артха також ю одніюя з дхарм (обов'ѐзків) 

лядини на третій стадії життѐ, стадії сімейного життѐ, протѐгом ѐкої лядина 

повинна накопичити ѐкомога більше багатства, проте без жадоби, з цілля 

підтримки своюї родини. 

Асура, Асяло, Асяра – в індуїзмі та буддизмі надприроднѐ істота, що 

постійно прагне влади і перебуваю у стані війни з богами дивами. В індуїзмі 

асури постаять ѐк ненаситні злі божества, що повстаять проти влади богів 

дивів і вояять з Індроя. Вони ю аналогами давньогрецьких титанів або гігантів, 

або диѐволів та демонів з аврамічних релігій. 

Атхарва-веда – свѐщенний текст індуїзму, одна з Вед, зазвичай під час 

нумерації розташовуютьсѐ на четвертому місці. За індуїстськоя традиціюя, 

«Атхарва-веда» була в основному складена двома групами ріші, відомими ѐк 

Бхрігу і Ангіраса. Частина «Атхарва-веди» приписуютьсѐ іншим ріші, таким, ѐк 

Каушік, Васіштха і Каш'ѐпа. Збереглисѐ дві редакції (шакхи) «Атхарва-веди», 

відомі ѐк Шаунакіѐ і Пайппалада. 

Афлатун, Платон (427-347 до н.е.) – давньогрецький філософ. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%81
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%97%D0%B7%D0%BC)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B0_(%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%97%D0%B7%D0%BC)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%97%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%97%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%88%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%85%D1%80%D1%96%D0%B3%D1%83
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B3%D1%96%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%83%D1%88%D1%96%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%96%D1%88%D1%82%D1%85%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%88%27%D1%8F%D0%BF%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%BA%D1%85%D0%B0&action=edit&redlink=1


 

215 

Ахріман (давньоперс. всезнищуячий дух) – уособленнѐ зла в зороастризмі. 

У давньоперських клинописах носить епітет «ненависний». Ахріман не володію 

самостійноя творчоя силоя, ѐк Ормузд (Ахурамазда), але повсѐкчас у чисте і 

добре творіннѐ Ормузда він може заронити зерно зла. Тому він ю джерелом 

шкідливих сил природи, хвороб, неврожая, творцем отруйних рослин, хижих 

звірів; до нього взагалі зводѐтьсѐ усі фізичні і моральні лиха. 

Бадахшан – гірська область на території сучасного Афганістану і 

Таджикистану, ѐка у середні віки славиласѐ своїми самоцвітами, особливо 

рубінами. 

Балкіс – відома за біблійними та коранічними джерелами царицѐ Савська, 

кохана царѐ Соломона (Сулеймана). 

Батир – богатир, хоробрий і мужній воїн. 

Бахрам Гур – сасанідський цар Варахран V (420-438), оспіваний у поезії ѐк 

справедливий і мудрий правитель. 

Бейт – двовірш у поезії народів Сходу, виражаю закінчену думку; може бути 

окремим віршем, може утворявати рубаї, газелі, касиди та інші форми східної 

лірики. 

Біблія – свѐщенне писаннѐ. Складаютьсѐ із двох частин – Старого заповіту, 

ѐкий визнаютьсѐ іудаїзмом, і Нового заповіту, що визнаютьсѐ іудаїзмом і 

христиѐнськоя релігіюя. 

Бісутун – назва скелі на території північно-західного Ірану, де клинописом 

виконано надписи та барельюфи на честь іранського царѐ із династії Ахеменідів 

Даріѐ I (522-486 до н.е.); у поезії пов’ѐзана з подвигом каменѐра Фархада. 

Бодгісаттва (пробуджена істота) – просвітлена істота в буддизмі, що прагне 

досѐгнути стану будди заради спасіннѐ всіх живих. Ю уособленнѐм милосердѐ 

до живих істот. У традиції буддизму махаѐни – особа, ѐка навмисно 

відмовлѐютьсѐ від входженнѐ в нірвану, аби врѐтувати ѐкомога більше живих 

істот у різних світах. У рѐді джерел бодгісатвами називаять будду минулого – 

Сіддгартху Ґаутаму, до його сходженнѐ на земля і досѐгненнѐ стану будди, а 

також будду майбутнього – Майтрея, що мусить з'ѐвитисѐ наприкінці світу. 

Брахма – також верховне божество індуїстської трійці: Брахма, Вішну, 

Шива.  

Брахмани – частина індуїстських свѐщенних текстів шруті, коментарі до 

чотирьох Вед, у ѐких описуютьсѐ правильне виконаннѐ обрѐдів. Кожна із 

ведичних шкіл мала свої власні брахмани. На сьогодні збереглосѐ 19 повних 

брахман, дві з ѐких пов'ѐзані з Рігведоя, шість із аджурведоя, десѐть із 

Самаведоя, одна із Атхарва-ведоя. Крім цього існуять фрагменти інших 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%97
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D1%83%D1%82%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0
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брахман. Брахмани дуже різнѐтьсѐ за обсѐгом: від одніюї сторінки до 

багатотомників. Брахмани мали велике значеннѐ у розвитку індійської думки 

та індуїстської філософії. Вони були попередниками Веданти, індійського 

права, астрономії, геометрії, лінгвістики, понѐттѐ карми тощо. 

Брахмани – члени вищої жрецької касти. 

Брахманізм – другий етап розвитку індуїзму післѐ ведизму. Виник в Індії у 

X-IX ст. до н.е.  

Буддизм (санскр. вченнѐ просвітленого) – релігійно-філософське вченнѐ 

(Дгарма) про духовне пробудженнѐ (бодгі), ѐке виникло близько VI ст. до н.е. у 

Давній Індії. Засновником ученнѐ вважаютьсѐ Сіддхартха Гаутама, у 

подальшому отримав ім'ѐ Будда Шак'ьѐмуні. Буддизм – одна зі світових 

релігій. Найбільше послідовників маю у країнах Південно-Східної Азії, Східній 

Азії та Тибеті. Вважаютьсѐ, що це одна з найдавніших світових релігій, ѐка 

сповідуютьсѐ у багатьох регіонах світу. Без розуміннѐ буддизму неможливо 

зрозуміти і великі культури Сходу – індійську, китайську, культури Тибету та 

Монголії, ѐкі пронизані духом буддизму. 

Веди – свѐщенні тексти індуїзму, ѐкі були складені в II–I тис. до н. е. 

ведичним санскритом. 

Ведична література – найдавніша індійська література (санскр. знаннѐ), що 

складаютьсѐ зі свѐщенних текстів. Існувала ведична релігіѐ, основні риси ѐкої 

перейнѐто брахманізмом. 

Ведичні вірування, пов’ѐзані із ведами, походѐть від свѐщенних книг 

індуїзму. 

Газель (араб. ліричний вірш) – ліричний вірш, що складаютьсѐ не менше ѐк 

з трьох, не більше ѐк з дванадцѐти бейтів (двовіршів), пов'ѐзаних наскрізноя 

моноримоя кожного другого рѐдка (крім першого бейта з парним 

римуваннѐм) за схемоя метричної основи аруза: аа, ба, ва, га тощо. Викінчені 

за думкоя строфи не пов'ѐзані між собоя фабулоя, їх об'юдную спільний 

мотив. У кінцевому бейті автор неодмінно називаю свою ім'ѐ (літературний 

псевдонім). Основний зміст газелі – лябов, туга закоханого, не рідко 

філософські медитації, пройнѐті ідеѐми суфізму та анакреотичними настроѐми, 

втіленими в алегоріѐх. Цѐ форма ѐк відгалуженнѐ касиди виникла у VII ст. в 

арабській та перській поезії, невдовзі пошириласѐ у тяркомовних літературах 

(Сааді, Гафіз, Джамі, Навої, Рудакі та ін.), вплинувши на індійську та уйгурську.  

Герат – столицѐ давнього Хорасана, що знаходитьсѐ на території сучасного 

Афганістану. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%97%D0%B7%D0%BC%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82
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Гулістан – квітник, сад троѐнд. Назва відомого твору перського поета XIII ст. 

Сааді. 

Гурії – прекрасні діви, ѐкі, згідно мусульманськими повір’ѐми, догоджаять 

мешканцѐм рая. 

Гяур, кафір (тур. невірний) в ісламі – лядина, що не вірую в існуваннѐ 

Юдиного Бога (Аллаха) і посланницької місії пророка Мухаммеда, а також 

відмовлѐютьсѐ визнавати воскресіннѐ післѐ смерті, страшний суд, існуваннѐ 

пекла і рая. 

Даосизм – китайське традиційне вченнѐ, у ѐкому присутні елементи релігії, 

містики, гадань, шаманізму, медитацій, а також традиційна філософіѐ і наука. 

Послідовники даосизму звутьсѐ даосами. В історії даосизму маю місце 

розділеннѐ вченнѐ на філософський даосизм (дао цзѐ), що розвинувсѐ в 

неодаосизм, і релігійний (дао цзѐо), що вклячив алхімія, демонологія, 

лікуваннѐ. За час свого існуваннѐ даосизм не створив юдиної церкви, а 

догматичні положеннѐ його ортодоксальних направлень не сформувалисѐ в 

конкретний, спільний длѐ всіх віруячих догмат. Це відбилосѐ на поліморфізмі 

даоської доктрини особливостѐх ритуальної діѐльності і організаційних рівнѐх. 

Проте даосизм ю цілісним соціокультурним феноменом, що маю значний вплив 

на життѐ сучасного китайського суспільства. 

Дарі (східноперська мова) – одна з офіційних мов сучасного Афганістану. 

Найближчі родичі – перська та таджицька. До 1964 року щодо мови дарі 

найчастіше вживали два терміни: фарсі (в Афганістані) та фарсі-кабулі (у 

Ювропі). 1964 року було офіційно введено термін «дарі», що, імовірно, 

походить від назви класичної персько-таджицької мови («придворна 

перська»). Його відродженнѐм наголошено на прѐмому зв'ѐзку між сучасноя 

мовоя дарі та класичноя перськоя мовоя X-XVI ст. 

Дастан (перс. оповіданнѐ) – епічний жанр у літературах Ближнього Сходу та 

Середньої Азії; це літературна обробка казкових сяжетів, легенд і переказів. 

Відомі також народні дастани («вторинний» фольклор). У дастанах 

відображаютьсѐ життѐ і подвиги історичних осіб, побут і звичаї феодальної 

епохи. Часто вони маять ускладнений сяжет, описувані події ю 

гіперболізованими, персонажі – ідеалізованими. Дастани можуть бути 

прозовими, віршованими і мішаними. У класичних перській, таджицькій, 

узбецькій і азербайджанській літературах X-XV ст. дастанами називаять 

романтичні поеми («Лейла і Меджнун», «Хосров і Ширін» Нізамі) або окремі 

розділи великих епічних поем (наприклад, з «Шахнаме» Фірдоусі). 

В Узбекистані існуять записи дастанів – народних варіантів поем А. Навої. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%BE%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0_(%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D1%88
http://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%96%D1%88%D0%B5%D1%80_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%97
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Виконавець дастанів називаютьсѐ дастанчі. Прикладами народних дастанів ю 

середньоазійські версії епосу Кер-огли, узбецький Алпамиш. 

Дастархан – скатертина із стравами і напоѐми. 

Дгарма, Дарма (санскр. закон, правило) – релігійно-філософська категоріѐ 

«універсального Закону» або «правила» в індуїзмі та буддизмі. Термін вказую 

не на конкретний, а на фундаментальний закон. У давній ювропейській 

філософії аналог –лоґос. 

Дервіш – мусульманський мандрівний монах-аскет; старець, жебрак. 

Дехканін – великий феодал, землевласник у період арабського 

завояваннѐ; у подальшому з кінцѐ XI ст. – землевласник, селѐнин. 

Джайнізм (санскр. переможець) – релігійно-філософське вченнѐ, що 

виникло в Індії приблизно в VI ст. до н.е., поширене у сучасній Індії та Шрі-

Ланці. Джайни найзаможніша релігійна група Індії. Вони зберігаять прадавня 

систему освіти, і їхнѐ громада маю найвищий відсоток грамотності серед інших 

релігійних груп у країні. Бібліотеки джайнів найстаріші в Індії. 

Джам (Джамшид) – один із чотирьох легендарних давньоіранських царів, 

що володіли чарівноя чашоя, на дні ѐкої відображалисѐ події, що відбувалисѐ 

у світі. У літературі Сходу – символ могутності і великого правителѐ. 

Джейхун – ріка Амудар’ѐ. 

Див – в іранській міфології злі духи, що протистоѐть благим духам – Ахура. 

Уѐвленнѐ про дивів беруть всій початок в епоху індо-іранської і 

індоювропейської спільності; у давньоіндійській міфології диви – божества (ѐк і 

споріднені з ними персонажі інших індоювропейських традицій), а асури – 

демони. 

Диван – державна установа; збірка віршів. Що розміщені у певному 

порѐдку. 

Емір – титул правителів династії Саманідів, потім Тимурідів (з IV ст.) і 

Мангіті (з XVIII – початку XIX ст.). 

Заратуштра, Зороастр (VIII-VII ст. до н.е.) – напівлегендарний засновник 

давньоіранської релігії зороастризма. 

Зороастризм або Маздаїзм, іноді Заратустріанство (Добра Віра Вшануваннѐ 

мудрості) – стародавню пророцьке віровченнѐ, в основі ѐкого знаходитьсѐ 

проповідь давньоіранського пророка Заратуштри, відома з зороастрійських 

гімнів – Гат, ѐкі дійшли до нас у складі Авести – свѐщеного зороастрійського 

канону. Пророцтво полѐгаю у тому, що існую два споконвічних вибори: благий і 

злий, ѐкі з'ѐвилисѐ Заратуштрі в одному з видінь, ѐк Спента-майня («Дух 

свѐтий») і його супротивник — Анхра-Майнья («Злий дух»), ѐкий також був з 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%88
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%97%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D2%91%D0%BE%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD
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самого початку, але цілком злий та жорстокий. Ці дві основні протилежності 

буттѐ побачив Зороастр у їхньому початковому зіткненні. Все, що відбуваютьсѐ 

у світі – відбуваютьсѐ згідно з одніюя з цих причин. Між ними точитьсѐ постійна 

непримиренна боротьба. Лядина самостійно маю обрати, на ѐкій стороні вона 

знаходитьсѐ. Від цього вибору залежить її подальша долѐ. 

Зулейка – згідно біблійній та коранічній легенді жінка югипетського 

вельможі. Легенда про коханнѐ Зулейки і Ясуфа стала одним із 

найпоширеніших сяжетів у багатьох східних народів. 

Індуїзм – комплекс релігійних переконань, що почав складатисѐ до нашої 

ери на основі ведичної релігії, брахманізму і народних вірувань. В основі 

індуїзму лежать віруваннѐ у перевтіленнѐ душі (сансара) згідно із законом 

відплати за хороші і погані вчинки (карма). Головна вимога – не чинити зла 

нікому живому. Найвища нагорода лядині – звільненнѐ від вічного 

круговороту перевтілень душі. У сучасній Індії поширені два основних 

напрѐмки індуїзму – вішнуїзм і шиваїзм відповідно до культів богів – Вішну і 

Шиви. 

Інь і ян – основні понѐттѐ давньокитайської натурфілософії, космічні 

полѐрні сили, що постійно переходѐть одна в одну (жіноче – чоловіче, темне – 

світле, пасивне – активне). Ученнѐ про сили «Інь-ѐн» представлене у «Книзі 

змін», ѐку приписуять Конфуція. Взаюмодіѐ інь і ѐн підтримую рівновагу і 

гармонія світу, вона присутнѐ в усьому. У даосизмі і конфуціанстві 

зображуютьсѐ у виглѐді двох кривих, вписаних у коло, одна біла, інша чорна з 

крапкоя протилежного кольору на початку кожної з них. 

Іскандер, Олександр Македонський (356-323 до н.е.) – полководець і 

державний діѐч давнього світу, цар Македонії, засновник величезної імперії, 

був вихованцем Аристотелѐ, герой поем Нізамі, Навої та ін. авторів. 

Ісла м (араб. сумирність, покірність) – монотеїстична Авраамічна релігіѐ 

походить від вченнѐ Мухаммада, арабського релігійного і політичного діѐча 

VII ст. Прихильники ісламу відомі, ѐк мусульмани, маячи на увазі «той хто 

представлѐю Бога». Зараз іслам друга за чисельністя вірѐн світова релігіѐ післѐ 

христиѐнства. Мусульмани складаять переважну більшість населеннѐ багатьох 

країн Азії й Африки. Символ Віри (шахада) в ісламі звучить ѐк: «Немаю бога 

крім Бога і Мухаммад – пророк його». Мусульмани вважаять, що Бог в Корані 

зробив одкровеннѐ Мухаммаду, чим навернув пророка, і маять Коран і сунна 

(слова і дії Мухаммада) за фундаментальні джерела ісламу. Вони розціняять 

Мухаммада не ѐк засновника нової релігії, а ѐк реставратора оригінальної 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%97%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%97
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D0%92%D1%96%D1%80%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B0
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монотеїстичної віри Авраама, Мойсеѐ, Ісуса й інших пророків. Мусульманська 

традиціѐ вважаю, що ядеї і христиѐни спотворили одкровеннѐ. 

Ісфандіар – легендарний іранський богатир, син Гуштаспа, один із 

головних героїв поеми Фірдоусі «Шахнаме». 

Кааба – будівлѐ, кам'ѐна споруда прѐмокутної форми в центрі Свѐщенної 

Мечеті (аль-Масждид аль-Харам) у Мецці, головне свѐтилище ісламу, ѐке 

мусульмани називаять аль-Баіт аль-Харам, що означаю «свѐщенний дім». 

Мусульмани всього світу під час молитви звертаятьсѐ обличчѐм у напрѐмку 

Кааби. Навколо Кааби під час хаджу здійсняютьсѐ обрѐд таваф. Каабу 

виготовлено з граніту і вкрито зверху тканиноя, усередині ю приміщеннѐ. Її 

висота становить 15 метрів, довжина і ширина, відповідно, 10 і 12 метрів. Кути 

Кааби розташовано за сторонами світу і вони маять назви «юменський» 

(південний), «іракський» (північний), «левантійський» (західний) і «кам'ѐний» 

(східний), де на рівні 1,5 м вбудовано чорний камінь (аль-Хаджар аль-Есвад), 

посланий Аллахом з неба. 

Каве – герой поеми Фірдоусі «Шахнаме», коваль, ѐкий піднѐв повстаннѐ 

проти Заххака і допоміг Ферідуну захопити владу над Іраном. 

Кай, Кавус – власне ім’ѐ трьох легендарних царів, уславлених у «Шахнаме» 

Фірдоусі – Кай-Кубад, Кай-Хосров і Кай-Кавус. 

Камі (ѐп. божество, дух)  божественна сутність (істота чи предмет) у 

ѐпонській традиційній релігії синто. Кількість камі не обмежена. Їхнѐ природа і 

виглѐд можуть різнитисѐ. Камінь, меч, гора, ліс, зірка, сонце, дух – все, що 

слугую об'юктом поклоніннѐ і вшануваннѐ длѐ лядей, ю камі. 

Карма, Камма (санскр. причина-наслідок, відплата) – універсальний закон 

дії у аврамічних релігіѐх. Одне з центральних понѐть в індуїзм і філософії, 

всесвітній причинно-наслідковий закон, згідно з ѐким праведні або гріховні дії 

лядини визначаять її доля, стражданнѐ або насолоди, ѐкі вона перенесе. 

Карма лежить в основі причинно-наслідкового рѐду, званого Сансара і 

застосовуютьсѐ в основному длѐ розуміннѐ зв'ѐзків, ѐкі виходѐть за межі 

одного життѐ. У різних дхармічних релігіѐх даятьсѐ дещо відмінні один від 

одного філософські тлумаченнѐ понѐттѐ карми. Виникнувши в стародавній 

Індії, карма ю частиноя філософії індуїзму, джайнізму, буддизму та сикхізму. 

Касида (араб. цілеспрѐмована) – урочистий жанр арабської, тяркської та 

перської класичної поезії. Касида подібна до оди, хоч іноді траплѐлисѐ її 

сатиричні та дидактичні видозміни. Здебільшого то були твори придворних 

поетів на честь ханів, окремих полководців тощо. Трафаретна форма касиди, 

зумовлена таким призначеннѐм, позбавлѐла їх оригінальності. Це передовсім 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%B0_%D1%96%D0%B1%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B4%D0%B5%D1%97
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%84&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D0%B6
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%84
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%85
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%96%D2%91%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%97%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%97%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BA%D1%85%D1%96%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB)
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моноримований вірш, у ѐкому, ѐк і в газелі, римуятьсѐ між собоя лише перші 

два рѐдки (бейт), в інших рима повторяютьсѐ через рѐдок за схемоя: аа ба ва 

га... і т.д. Касида мала від ста до ста п'ѐтдесѐти рѐдків, причому перший бейт 

(матла) й останній (макта) підлѐгали старанному опрацявання, оскільки вони 

містили основну думку твору. Незважаячи на офіційну форму та внутрішня 

версифікаційну інертність, касида під пером талановитих поетів (Алішер Навої) 

зазнала неабиѐкої естетичної увиразненості. 

Кодзікі (ѐп. Записи справ давнини) – ѐпонська історична хроніка, пам’ѐтка 

ѐпонської літератури, одна з основних книг синтоїстького канону. 

Упорѐдкована 712 року аристократом О но асумаро за наказом Імператора-

жінки Ґеммеѐ. Написана класичноя китайськоя мовоя. Складаютьсѐ із трьох 

сувоїв, присвѐчених походження та розвитку монархії в апонії. Веде розповідь 

від епохи богів до правліннѐ Імператора-жінки Суйко. Містить давньоѐпонські 

міфи, перекази та вірші. Найстаріший ѐпонський історичний твір, що зберігсѐ. 

Конфуціанство – китайська етично-філософська школа, основа китайського 

способу життѐ, принцип організації суспільства, засновником ѐкої був 

китайський філософ Кунфу-цзи, відомий на Заході ѐк Конфуцій, ѐкий жив у 551-

479 рр. до н.е. Спираячись на давні традиції, Конфуцій розробив концепція 

ідеальної лядини, ѐкій притаманні гуманність, почуттѐ обов'ѐзку, повага до 

старших, лябов до лядей, скромність, справедливість, стриманість тощо. 

Проповідуячи ідеальні стосунки між лядьми, у сім'ї і державі, Конфуцій 

виступав за чіткий іюрархічний розподіл обов'ѐзків між членами суспільства. 

Конфуціанство вважало основоя соціального устроя моральне 

самовдосконаленнѐ індивіда й дотриманнѐ норм етикету, проголошувало 

владу правителѐ свѐщенноя, а метоя державного управліннѐ – інтереси 

народу. Конфуціанство маю деѐкі риси, спільні з релігіюя – культ предків, 

ритуали, жертвопринесеннѐ. З II ст. до н.е. і до XX ст. конфуціанство було 

офіційноя державноя ідеологіюя Китая. Нині позиції конфуціанства дещо 

ослабли під тиском ювропейських філософських ідей. У різний час 

конфуціанство поширявалосѐ в апонії, В'ютнамі, Кореї. 

Коран (араб. читаннѐ) – свѐщенне письмо мусульман та релігії ісламу. 

Мусульмани вірѐть, що Коран – книга не створена, а така, що існую вічно. Вона 

ю словом Аллаха і містить його остаточну і повну воля, ѐку Аллах промовив 

через пророка Мухаммеда. Коран поділѐютьсѐ на частини – сури. Коран, Сунна 

(книга, що містить відомості про життѐ Пророка), Тафсір (коментарі) 

вважаятьсѐ свѐщенними книгами длѐ мусульман. Згідно з ісламом, оригінал 

Корану зберігаютьсѐ на небі. Секретар Мухаммада Зейд ібн Сабіт (сам пророк 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D1%88
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BD_%D0%9C%D1%96%D1%80_%D0%90%D0%BB%D1%96%D1%88%D0%B5%D1%80_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%97
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%84%D1%81%D1%96%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%B9%D0%B4_%D1%96%D0%B1%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D1%96%D1%82
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був неписьменним) записав Коран, і він зберігавсѐ у дружини Мухаммада – 

Хафси. Післѐ смерті Мухаммада Абу Бекр, ѐкий був проголошений халіфом – 

релігійним та військовим лідером мусульман, віддав розпорѐдженнѐ створити 

юдину редакція Корану, всі інші версії були знищені. Коран довгий час було 

заборонено перекладати з арабської мови. У теперішньому виглѐді Коран маю 

114 глав, ѐкі називаятьсѐ сурами, ѐкі поділѐятьсѐ на аѐти (вірші). Сури 

розташовані так: найдовші – на початку, найкоротші – в кінці. Длѐ Корану 

характерна своюрідна стилістика: це проповідь, прѐма мова і розповідь від 

третьої особи. Коран – головна книга мусульман, із ѐкоя вони не розлучаятьсѐ 

від народженнѐ. З раннього дитинства вони чуять вирази з нього, і дуже часто 

по ньому вчатьсѐ читати. Кораном установлено норми, що регуляять усі 

сфери життѐ мусульман: молитву, піст, подружню життѐ, харчуваннѐ і вживаннѐ 

напоїв, успадкуваннѐ майна. Норми Корану і Сунни ю джерелом шаріату 

(правильного шлѐху) – зведеннѐ норм і правил, дотриманнѐ ѐких обов'ѐзкове 

длѐ вірѐн. 

Лейлі – героїнѐ східного сказаннѐ. Кохана Меджнуна. 

Лукман – легендарний арабський мудрець і лікар. 

Мадж – виконавець творів Рудакі на урочистих прийомах при дворі 

Саманідів. 

Макама – жанр крутійської новели, поширений в арабській, перській та 

юврейській літературах. 

Манйосю (ѐп. Збірка десѐти тисѐч листків) – найдавніша і найшанованіша 

пам'ѐтка ѐпонської поезії, ѐка була складена у період Нара. Маю також назву 

«Збірка міріад листків». Укладачем або принаймні автором останньої серії 

віршів вважаютьсѐ Отомо но акамоті, вірші ѐкого датуятьсѐ 759 р. «Манйося» 

містить вірші та пісні більш ранніх епох анонімних поетів, але переважна 

частина збірки представлѐю період від 600 по 759 роки. 

Мантра (санскр. міркуваннѐ, вислів) – свѐщенний гімн в індуїзмі та 

буддизмі, що вимагаю точного відтвореннѐ звуків, його складових. «Ман» 

(санскр.) – розум, «Тра» (санскр.) – піднѐти, відводити від тимчасового до 

вічного. Тобто мантра – це звук, ѐкий підносить розум до трансцендентного. 

Зазвичай зустрічаятьсѐ мантри на санскриті. Мантри маять ведичне, 

індуїстське походженнѐ, лише пізніше вони були адаптовані в буддизмі й 

джайнізмі. Мантри часто порівняять з молитвами і заклинаннѐми. Мантри 

також – основа трансцендентальної медитації. 

Марсія – віршовий твір у жанрі касиди, траурна елегіѐ, у ѐкій оплакуютьсѐ 

смерть близьких лядей, правителів, учених. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%83_%D0%91%D0%B5%D0%BA%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8F%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%97%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%97%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
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Маулана – пан, учений богослов; так шанобливо називали поета 

Джалаледдіна Румі. 

Махабхарата, Магабгарата (санскр. «Велике сказаннѐ про нащадків 

Бгарати», за іменем царѐ Бгарати, нащадка давнього царѐ Куру), спадкоюмцѐ 

Куру) – епос народів Індії. Махабхарата – це комплекс епічних розповідей, 

новел, байок, притч, легенд, ліро-дидактичних діалогів, дидактичних роздумів 

богословського, політичного, правового характеру, космогонічних міфів, 

генеалогій, гімнів, плачів. Складаютьсѐ з понад 100 тисѐч дострокових віршів 

(шлок). Це у чотири рази більше ніж Бібліѐ та у сім разів більше ніж Іліада та 

Одіссеѐ разом узѐті. Близько 700 шлок займаю Бгаґавад-Ґіта – піснѐ Бога 

Крішни, що веде розповідь під час битви на Курукшетрі зі своїм учнем та 

другом Арджуноя. Магабгарата – джерело багатьох сяжетів та образів, що 

отримали розвиток в літературах народів Південної та Південно-Східної Азії. 

Одне з небагатьох писань, творів світової літератури, котре саме про себе 

стверджую, що у ньому ю все на світі. 

Меджнун (безумний) – прізвисько янака Кайса, героѐ поширеної східної 

легенди про коханнѐ Лейли і Меджнуна; образ вічно закоханого, одержимого 

лябов’я чоловіка. 

Мокша – в індійській філософії звільненнѐ від самсари, циклу народжень, 

страждань та обмежень цього світу. Термін мокша схожий на термін нірвана в 

буддизмі. Мокша – це найвищий моральний рівень досконалості, післѐ 

досѐгненнѐ ѐкого призупинѐютьсѐ еволяціѐ душі(припинѐютьсѐ вплив на неї 

карми). 

Монотеїзм (грец. юдиний+бог: юдинобожжѐ) – віровченнѐ про існуваннѐ 

юдиного Бога, Творцѐ всього сущого, видимого і невидимого, творіннѐми ѐкого 

ю всі інші істоти, ѐк духовні так і фізичні, що відрізнѐю його від генотеїзму або 

політеїзму, виклячаячи існуваннѐ інших, рівних йому божественних істот. 

Зазвичай монотеїсти приписуять Богу риси досконалості, такі ѐк всемогутність, 

всядисущність, всезнаннѐ, а також найвище благо в етичному розумінні. 

Визнаними монотеїстичними релігіѐми вважаять три Авраамічні релігії: 

ядаїзм, христиѐнство та іслам, а також новіші релігії, що з'ѐвилисѐ на їхньому 

ґрунті – сикхізм, растафаріанство, бабізм i бахаїзм. Ідеѐ юдиного Бога також 

присутнѐ у зороастризмі та більшості різновидів індуїзму. 

Мускус – ароматична речовина чорного кольору, що виготовлѐютьсѐ із 

залоз мускусної кози (кабарги); синонім аромату чорних кучерів коханої. 

Муфтій – тлумач шаріату; законознавець, головний суддѐ. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0_(%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80)
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%83_(%D1%86%D0%B0%D1%80)&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%83_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%BE%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%84
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%BC%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D1%88
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D1%96%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D1%96%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B3%D0%B0%D2%91%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B4-%D2%90%D1%96%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%97%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%97%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B4%D0%B0%D1%97%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BA%D1%85%D1%96%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%97%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%97%D0%B7%D0%BC
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Мухаммад (570-632) – арабський релігійний і державний діѐч, засновник 

ісламу, ѐкий вважаютьсѐ пророком. 

Мюрид – послушник, послідовник духовного наставника шейха. 

Най – флейта з очерету. 

Наср II ибн Ахмад (914-943) – саманідський емір. 

Німруз – давнѐ назва Систана, місцевості на півдні сучасного Ірану. 

Нірвана — стан переходу в абсолятну пустоту, небуттѐ, спокій. Виникаю у 

результаті відмови живої істоти від всіх пристрастей, бажань, почуттів. 

Центральне понѐттѐ буддизму і джайнізму. Необхідноя умовоя досѐгненнѐ 

нірвани ю розрив безкінечного циклу народженнѐ і смерті – самсари. 

Ніхон сьокі (ѐп. аннали апонії) – одна з найдавніших пам'ѐток ѐпонської 

літератури періоду Нара. Відома також ѐк Ніхонґі. Вона ю другим твором 

присвѐченим історії апонії післѐ «Кодзікі», і першоя офіційноя історографіюя 

подій апонського архіпелагу від «створіннѐ світу» до початку VIII ст. Була 

складена писарем О но асумаро, за вказівки принца Тонері. Текст твору – 

класична китайська писемна мова вень-ѐнь 

Осман (?-656) – третій халіф у Арабському халіфаті. 

Політеїзм (грец. численний+бог: багатобожжѐ) – багатобожжѐ, віра в 

багатьох богів/богинь. Властивий усім первісним релігіѐм. У політеїстичних 

віруваннѐх боги сприймаятьсѐ ѐк окремі особи з більшим чи меншим статусом 

(верховні і другорѐдні), з індивідуальними можливостѐми, потребами, 

бажаннѐми, власним минулим. Ці боги/богині не завжди всемогутні чи 

всевідаячі. Часто вони зображуятьсѐ подібними до лядей 

(антропоморфними), але, на відміну від лядей, маять додаткові ѐкості, владу, 

знаннѐ тощо. Філософське сприйнѐттѐ богів відрізнѐютьсѐ в залежності від того, 

ѐк вони зображені у міфології. У філософських традиціѐх боги вважаятьсѐ 

безсмертними, досконалими і всемогутніми. 

Пурани (санскр. билина, сказаннѐ) – група важливих індуїстських (також 

буддистських і джайністських) релігійних текстів, в ѐких розповідаютьсѐ історіѐ 

Всесвіту від створеннѐ до знищеннѐ, генеалогіѐ монархів, героїв, мудреців та 

напівбогів, опис космології, філософії та географії індуїзму. Пурани зазвичай 

надаять перевагу одному божеству та часто використовуять релігійні та 

філософські понѐттѐ. Вони ѐк правило написані у виглѐді історій, ѐкі одна 

лядина розповідаю іншій. 

Рамаяна (санскр. подорож Рами) – частина індуїстського канону (смріті), 

що отримала свою остаточне оформленнѐ між IV-II ст. до н.е. На відміну від 

Махабхарати, Рамаѐна ю порівнѐно струнким цілим з композиціюя та 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%97%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%97%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%80%D1%96%D1%82%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%B1%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0
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розгортаннѐм сяжету. Індійські поетики називаять міфічного автора Рамаѐни 

– Вальмікі – «першим поетом» (адікаві), а саму Рамаѐну – першим художнім 

епосом (кав'ѐ). У Рамаѐні вже чітко виступаять риси творчого методу пізнішого 

стиля кав'ѐ: насиченість викладу ліризмом; ретельне виписуваннѐ картин 

природи, ѐкі часто набуваять символічного характеру; безліч стилістичних 

прикрас – порівнѐнь, поетичних тропів і постатей, багатозначних висловів, 

здійсняять принцип «подвійного сенсу» (дгвані). 

Рахш – гігантський кінь легендарного богатирѐ Рустама; у поезії – символ 

світанку. 

Редиф – рефрен, одне чи декілька слів, що повторяятьсѐ післѐ рими у 

кінці кожного двовірша. 

Рей – давню місто на території Ірану, поблизу Тегерана, один із найбільших 

ремісничих і торгових центрів. 

Ренґа (ѐп. ланцяговий вірш) – жанр ѐпонської поезії, у ѐкому вірш 

формуютьсѐ з двох або більш строф, що складаятьсѐ різними лядьми по-

чергово, тобто «по-ланцягу». У традиційній апонії відігравав роль розваги 

заможних і освічених верств населеннѐ. 

Ріґведа (санскр. гімн, вірш + знаннѐ) – стародавній збірник релігійних 

гімнів, написаних ведичним санскритом. Збірник ю одним з чотирьох 

канонічних текстів індуїзму та індійської літератури загалом, відомих ѐк Веди. 

Деѐкі з гімнів Ріґведи все ще читаять при індуїстських молитвах та в інших 

випадках, що робить цей текст одним з тих, що безперервно 

використовувалисѐ протѐгом найбільшого часу. Загалом Ріґведа ю одним з 

найстаріших збережених творів, складених індоювропейськими мовами. 

Лінгвістичний аналіз показую, що Ріґведа була складена в північно-східній 

частині Південної Азії між 1700 і 1100 роками до н.е., протѐгом раннього 

ведичного періоду. Гімни збірника характеризуятьсѐ лінгвістичноя та 

культурноя схожістя з протоіранським текстом Авеста, що часто асоціяютьсѐ з 

Андронівськоя культуроя близько 2200-1600 років до н.е. 

Рубаб – струнний музичний інструмент. 

Рубаї, множина Рубаѐт – чотиривірш, ѐк правило, філософського змісту за 

схемоя римуваннѐ: ааба чи аааа (різновид монорими). Рубаї ѐк викінчений 

мініатярний віршовий твір, що виражаю певну думку, підкреслену в 

останньому рѐдку строфи, – одна з найпопулѐрніших версифікованих форм у 

ліричній поезії народів Сходу, сѐгнула своюї досконалості в тяркомовному 

(Захіреддін Бабур) та іранському (Омар Хайѐм) літературному середовищі. 

Рубаї запозичені з фольклору таджиків і персів. Літературна тема зазнаю у 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%96%D0%BA%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%BC%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%97%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B0%D1%80_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D1%8F%D0%BC
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рубаѐт філософського осмисленнѐ, при цьому, ѐк правило, перший бейт 

(дворѐдковий вірш) виконую функція засновку, а третій рѐдок – висновку, що 

підкріпляютьсѐ афористичним виразом в останньому. Можливе вживаннѐ 

редифа, тобто повтореннѐ слова або словосполученнѐ в кінці кожного 

віршованого рѐдка післѐ рими. Розквіт рубаѐт припадаю на XI ст. і пов'ѐзаний з 

творчістя неперевершеного майстра ціюї жанрової форми Омара Хайѐма 

Рум – Візантіѐ, іноді – назва країн, що знаходѐтьсѐ на захід від Візантії. 

Рустам – легендарний давньоіранський богатир, головний герой 

міфологічної частини поеми Фірдоусі «Шахнаме». 

Сам – легендарний давньоіранський богатир, батько Залѐ, дід Рустама, 

один із героїв поеми Фірдоусі «Шахнаме». 

Сама-веда (санскр. ритуальний спів + знаннѐ) – третѐ у звичайному 

порѐдку нумерації з чотирьох Вед. За свѐтістя та значеннѐм длѐ ритуалу 

«Сама-веда», або «Веда піснеспівів», іде відразу ж післѐ Ріґведи. Її Самхіта, або 

метричний текст, складаютьсѐ переважно з гімнів, ѐкі співалисѐ свѐщениками-

удгатарами під час важливих жертвопринесень, у ѐких на честь різних богів 

відбувалисѐ зливаннѐ соми, очищеної і змішаної з молоком та іншими 

інгредіюнтами. «Сама-веда», можливо, була складена близько 1300 р. до н.е. 

Збірка складена з гімнів, частин гімнів і окремих віршів, взѐтих переважно з 

«Ріґведи», перемішаних та розставлених без зв'ѐзку зі своїм початковим 

порѐдком, щоб краще підходити до релігійних церемоній у ѐких вони повинні 

були використовуватисѐ. Такі пісні називаятьсѐ саманом, і в цьому сенсі 

«Сама-веда» – дійсно книга гімнів. 

Санскрит (деванагарі «майстерно створена мова») – стародавнѐ 

літературна мова зі складноя синтетичноя граматикоя давньої Індії, що іноді 

використовуютьсѐ й досі. Належить до індоювропейської сім'ї мов. Санскрит був 

мовоя вчених, культу й культури. Вік ранніх пам'ѐток доходить до трьох з 

половиноя тисѐч років; за віком серед індоювропейської сім'ї санскрит 

поступаютьсѐ лише хеттській. 

Сасаніди – династіѐ іранський царів, що керували величезноя державоя у 

224-651 рр., ѐка була розгромлена арабами у VII ст.  

Сейхун – ріка Сирдар’ѐ. 

Сеїд – потомок пророка Мухаммеда. 

Синто або Синтоїзм (ѐп. шлѐх богів) – стародавнѐ політеїстична релігіѐ 

мешканців апонського архіпелагу. У її основі лежать анімістичні, фетишистичні, 

тотемістичні віруваннѐ, ѐкі склалисѐ у середовищі різних етнічних груп апонії. 

Вона оформиласѐ у релігійну систему під впливом материкової релігійно-

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B3-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%96%D0%B1%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/1300
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%96
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%BE-%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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філософської думки (буддизму, даосизму і конфуціанства) та зусиль ѐпонських 

політичних кіл. 

Систан – назва регіону в Ірані. 

Сіддгартха Ґаутама (563-483 до н.е.) – індійський духовний наставник, 

аскет, історичний будда Шак'ѐ-Муні. Один з семи будд старовини. Засновник 

буддизму. Сучасник Махавіри. Гаутама – клячова фігура у буддизмі. Спогади 

про його життѐ, бесіди, і чернечі правила були підсумовані післѐ його смерті і 

завчені напам'ѐть Самґгоя. Передаячись усно, «Трипітака» була записана 

приблизно через чотириста років. Він визнаютьсѐ всіма буддистами ѐк 

Саммасам-Будда нашого часу. У середні віки Будда у пізніх індійських Пуранах 

(ѐк, наприклад – Бгаґавата-пурана) був вклячений у число аватар Вішну, 

замість Баларами. 

Сімург (Анка) – казкова пташка, ѐка згідно повір’я мешкаю на края землі, 

на горі Каф, що оточую земля, і ніколи не показуютьсѐ на очі лядѐм. 

Сінд – область Індостану, часто використовуютьсѐ ѐк синонім Індії. 

Сіям – гора у давній Середній Азії неподалік Самарканда, із ѐкої за 

легендоя ватажок народного повстаннѐ проти рабів у VIII ст. Муканна 

освітлявав околиці світлом місѐцѐ, створеного завдѐки чарам. 

Сулейман – старозавітний цар Соломон. 

Суфізм – юретичне філософське вченнѐ, що переосмисляю коранічні догми 

про життѐ і смерть. У середині VII ст. Іран, країну стародавніх релігій, 

завоявали араби і нав'ѐзали перському народу елементи своюї культури, своя 

писемність, своя віру. Проте дуже швидко перси почали створявати у 

привнесених формах вірша неповторні поетичні шедеври, переробили 

писемність так, що вона навіть на перший поглѐд почала відрізнѐтисѐ від 

арабської, а в ісламі пристали не до суннитської, а до шиїтської гілки, оскільки 

вона була більш демократичноя, схильноя до створеннѐ різноманітних сект, 

іноді досить далеких від ортодоксального мусульманського вченнѐ. Крім того, 

Іран залишавсѐ перехрестѐм світових торгівельних і культурних шлѐхів, а тому 

відрізнѐвсѐ більшоя, ніж в арабських країнах, віротерпимістя. 

Суфій – прихильник одніюї із мусульманських філософсько-містичних, 

пантеїстичних учень – суфізму; благочестивий аскет; мандрівний чернець. 

Талмуд – збірник догматичних релігійно-етичних і правових положень 

іудаїзму. 

Танка або «Коротка піснѐ» – п'ѐтивірш, що складаютьсѐ із чергуваннѐ п'ѐти- 

та семискладових рѐдків (5-7-5-7-7). Заклячні, завершальні рѐдки танка 

називаятьсѐ аґеку. Одиницея віршового метра у танка вважаютьсѐ склад, 
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велике значеннѐ надаютьсѐ музичній тональності. Танка виникла у ѐпонській 

поезії у VIII ст., досѐгла розквіту у IX–X ст., ставши класичноя строфічноя 

формоя, тоді ѐк інші зникли (наґаута, седока тощо), розкрила свої можливості 

у творчості «шести безсмертних» ліриків (Наріхірі, Коматі, Гендзьо, асу-хіде, 

Кісена та Куронусі). Танка з часів епохи Хейан зазнавала постійної модифікації, 

нині вона посідаю одне з чільних місць у новітній ѐпонській поезії (Масаока 

Сікі, Йосано Теккан, Ісікава Такубоку та ін.) порѐд з новоя віршовоя 

тенденціюя «сінтай-сі» («вірші нової форми»). 

Тантра (санскр. тантра) – система, ритуал, доктрина, в езотеричному 

розумінні – те, що розширяю свідомість, знаннѐ, мудрість, горизонт буттѐ і 

реальності. Це холістичний підхід до пізнаннѐ загального з поглѐду 

індивідуального, вивченнѐ макрокосмосу через вивченнѐ мікрокосмосу. 

Вибірково використовую знаннѐ астрономії, астрології, нумерології, фізики, 

хімії, алхімії, традиційної індійської медицини з метоя забезпеченнѐ 

практичної реалізації високої філософії у повсѐкденному житті. Замість того 

щоб розділѐти різні галузі лядських знань, тантра йога збираю їх разом. 

Тарікат – духовне навчаннѐ суфіѐ, ѐке триваю впродовж кількох років під 

керівництвом досвідченого керівника. Воно вклячаю в себе такі стани, ѐк: 

каѐттѐ, терпимість, знедоленість, аскетизм, зреченнѐ власної волі. 

Тіпітака (Три кошики законів) – канонічне зібраннѐ текстів будизму. 

Туран – первісна назва району, де мешкали кочові іранські племена, на 

противагу осілим, що називалисѐ іранцѐми. Згодом туранцѐми почали 

називати тяркських кочівників, а Тураном – приблизно територія історичної 

області Туркестану. 

Тюрчанка – образ красуні у перській поезії. 

Упанішади
 

(санскр. одкровеннѐ, те, що руйную невігластво) –

давньоіндійські релігійно-філософські брахманські тексти. Центральноя темоя 

ю концепціѐ юдності атмана – «ѐ», «душі» й абсолятного духа –Брахмана. 

Написані у різний час (від VII-III ст. до н.е. до XIV-XV ст. н.е.), різними авторами. 

Упанішади ю частиноя індійських свѐщенних текстів шруті (почуте), і складені у 

виглѐді діалогу учителѐ з учнем, у ѐкому вчитель поѐсняю суть Вед. Загальна 

кількість упанішад невідома. Існую легенда, що їх 1180 (за кількістя ведичних 

шкіл). Найповнішоя збіркоя Упанішад ю Муктіка (звільненнѐ), що складаютьсѐ 

з 108 упанішад. 10 з них стосуятьсѐ Ріґведи, 51 –аджурведи, 16 – Самаведи і 31 

– Атхарваведи. 

Факіх – учений, знавець законів шаріату і мусульманської релігії. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Фарідун – міфічний цар давнього Ірану, що ославлений ѐк справедливий 

правитель; один із героїв поеми Фірдоусі «Шахнаме». 

Фарсі – одна з іранських мов. Перші пам’ѐтки виникли у першій половині 

IX ст. 

Фархад – легендарний каменѐр, закоханий в армѐнську царівну Ширін, що 

стала нареченоя Хосрова Паріса; головний герой поеми узбецького поета, 

мислителѐ і державного діѐча Алішера Навої (1441-1501) «Фархад і Ширін». 

Фізулі, Мухаммед Сулейман огли (1494-1556) – азербайджанський поет. 

Фракські держави – ювропейські держави. 

Хадіс – переказ, легенда. 

Хайку, хоку – жанр ѐпонської ліричної поезії, трирѐдковий неримований 

вірш на основі першої півстрофи танка, що складаютьсѐ з 17 складів (5-7-5) і 

відрізнѐютьсѐ простотоя поетичної мови, свободоя викладу. 

Хакан – самодержець, правитель; титул правителѐ у тяркських народів, 

ѐкий згодом був перейнѐтий іранськими правителѐми. 

Хакікат, «Істина» – останнѐ стадіѐ суфійського вдосконаленнѐ. Суфій, ѐкий 

досѐгнув її, називаютьсѐ ариф – «той, хто пізнав»; він, ѐк вважаютьсѐ, пізнаю 

істину інтуїтивно. 

Халлух – давню місто у Китаї, що славилосѐ мускусом і красунѐми. 

Хізр – легендарний пророк, ѐкий, за віруваннѐми мусульман, знайшов 

джерело живої води і , випивши із нього, став безсмертним і до цього часу ю 

захисником мандруячих 

Хорасан – у давнину область, що розташована на сході сучасного Ірану, а 

також частина Середньої Азії й Афганістану. 

Хорезмшахи – могутнѐ династіѐ правителів Середньої Азії, а також в Ірані у 

XI-XIII ст., скинутоя Чинґісханом (1155-1227). 

Хормуз – цар Хосров Ормузд IV (роки правліннѐ: 579-590 рр.), був усунутий 

від влади придворними за жорстокість. 

Хосров II Парвіз (?-628) – шах Ірану із династії Сасанідів, був одружений на 

доньці візантійського імператора Маріам, а потім на красуні Ширін. Легенда 

про коханнѐ Хосрова і Ширін послугувала сяжетом длѐ багатьох літературних 

творів. 

Хосров, Емір Хосров Дехлеві (1253-1325) – індо-перський поет, ѐкий услід 

за Нізамі написав своя «П’ѐтериця». 

Хутан – назва міста у східному Туркестані (нині на території Китая). У поезії 

уособляю собоя країну, що славитьсѐ своїми красунѐми і чудовими ланѐми, 

ѐкі даять цінний мускус. 
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Чин – Китай. У поезії – батьківщина відомих поетів. 

Шам – Сиріѐ. 

Шамс – невідомий дервіш, ѐкого поет Румі обрав своїм наставником і чиїм 

іменем він ніби підписував свої газелі. 

Шаріат – звід правових норм і законів ісламу, що були складені на основі 

Корану і висловлявать пророка Мухаммада. 

Шаріат – це весь комплекс яридичних норм, побутових і релігійних 

принципів і правил поведінки, ѐких повинен дотримуватись мусульманин. 

Шахід Балхі (915-?) – відомий поет, сучасник і товариш Рудакі. 

Шейх – старий-наставник; відомий духовний служитель мусульманської 

релігії. 

Шербет – солодкий фруктовий напій. 

Шираз – місто на півдні Ірану; батьківщина поетів Сааді та Хафіза. 

Ширін – жінка Хосрова II Парвіза, кохана Фархада. 

Шируйє – Кавад II Шируйю, син Хосрова II Парвіза, ѐкий убив батька у 

628 році. 

Юсуф – Йосип Прекрасний. 

Яджур-веда (санскр. правила жертвоприношень + знаннѐ) – одна з Вед, 

«Веда жертовних формул». На думку більшості вчених, «аджур-веда» була 

складена на початку залізного віку, близько X ст. до н.е., і відображала 

практики ведичної релігії тих часів. «аджур-веда» складаютьсѐ з двох основних 

самхіт: «білої» (Шукла) і «чорної» (Крішна). Обидві містѐть у собі мантри, 

необхідні длѐ проведеннѐ ведичних ритуалів, але у «Крішна аджур-веді» до 

складу основної Самгіти входить додатковий коментар в прозі, тоді ѐк у 

«Шукла аджур-веді» коментарі були виділені в окремий брахман – 

«Шатапатха-брахман». 

Якуб – арабський варіант старозавітного Іакова, батька Йосифа 

Прекрасного (Ясуфа), образ ѐкого у східній поезії ю символом стражданнѐ від 

розлуки з коханоя. 
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