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В. Г  Крюков (Луганськ)
ВОЛЬФ БЕЙЛІС ПРО УЯВЛЕННЯ АЛ-МАС'УДІ 

ЩОДО ГЕОГРАФІЇ СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Науковий дискурс арабського вченого середини X століття 
Абу-л-Хасана 'Алі ібн ал-Хусайна ал-Мас'уді щодо географії і 
етнографії Східної Європи перетворився на предмет дослі
дження з боку відомого українського арабіста Вольфа Бейліса 
ще на ранньому етапі його наукової діяльності. Саме цій проб
лематиці було присвячене його дисертаційне дослідження 
“Сочинения ал-Мас'уди как источник по истории Восточной 
Европы X в.” (1963 р.).

Характеризуючи чинники, під впливом яких сформувалися 
уявлення ал-Мас'уді щодо географії Східної Європи, Вольф 
Бейліс дійшов висновку, що такими є твори астрономів і гео
графів, як арабських, так і античних. Однак значна кількість 
географічних даних цього арабського вченого ґрунтується на 
спостереженнях самого ал-Мас'уді, які він здобув під час його 
мандрів.

На основі порівняльного аналізу повідомлень ал-Мас'уді 
про моря Східної Європи та про ріки цих водних басейнів з 
аналогічною інформацією, що міститься у творах ал-Баттані, 
Ібн Руста і Кудами ібн Джа'фара, Вольф Бейліс дійшов ви
сновку, що ал-Мас'уді, на відміну від інших арабських вчених 
ІХ-Х століть, був обізнаний стосовно існування Керченської 
протоки, володів інформацією про населення Нижнього і Се
реднього Подунав’я, північно-західного узбережжя Чорного 
моря і басейну ріки Дон.

Щодо Каспійського моря та річок цього водного басейну, 
то Вольф Бейліс виявив, що обізнаність ал-Мас'уді про Волгу 
була обмежена лише нижньою течією цієї ріки, а про її витоки 
ал-Мас'уді було відомо лише те, що вони знаходяться десь на 
сході, а саме у землях, залюднених тюрками. На думку до
слідника, дані уявлення доцільно ототожнити з рікою Камою. 
Повідомлення ал-Мас'уді про відгалуження Волги, яке влива
ється в Азовське море, Вольф Бейліс пояснив тим, що в умо
вах відсутності достовірної інформації про землі, розташовані

А. П. Ковалівський і розвиток сходознавства _____________
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на північний захід від Каспійського моря, спроба цього вче
ного поєднати розпитану інформацію з книжковою тради
цією була невдалою.

XIXСходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей

Ф. Ґ  Туранли (Київ)
ІСТОРИЧНІ УМОВИ ВИНИКНЕННЯ  

ТА ХАРАКТЕРИСТИКА АРАБОГРАФІЧНИХ 
ТЮ РКСЬКО-ОСМАНСЬКИХ  

РУКОПИСНИХ ДОКУМЕНТІВ
Проблема студіювання запропонованої теми полягає в тому, 

що своєрідною ознакою дослідженої нами історичної доби 
була перевага тюрксько-османського впливу на міжцивіліза- 
ційні стосунки в Європі, Західній і Центральній Азії та в Пів
нічній Африці. Цю перевагу зумовило створення Османської 
імперії, яка в середині -  другій половині XVI століття досягла 
найвищого рівня своєї економічної та військово-політичної 
могутності. Кордони цієї держави простягалися в той час із 
заходу на схід від західних меж Алжиру до східних відрогів 
Великого Кавказького пасма, а з півночі на південь -  від степів 
Північного Причорномор’я та Приазов’я до західного Сомалі. 
Отже, до складу Османської імперії входили, окрім залюдне
ного турками півострова Мала Азія, також країни арабського 
Маґрібу, Єгипет, землі узбережжя Червоного моря, аравійські 
області Хіджаз і Неджд, Ірак і Сирія, Закавказький регіон (зо
крема Азербайджан, Грузія та Еріванське ханство), країни 
Балканського півострова, більша частина Угорщини, а також 
державні утворення Нижнього Подунав’я, а саме -  Румунія, 
Молдова, Валахія й Трансільванія. Щодо наймогутнішого дер
жавного утворення степової смуги Північного Причорномор’я 
та Приазов’я, тобто Кримського ханства, то воно з весни 1475 ро
ку остаточно увійшло під протекторат Османської імперії. З цих 
територій державна скарбниця Османської імперії щорічно 
отримувала прибутки у формі різного типу податків на суму 
близько 8 мільйонів дукатів.

Суспільство Османської імперії по суті було різнорідним за 
своєю етнічною приналежністю і багатоконфесійним за релі
гійними віруваннями. Переважну більшість населення цієї


