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О.О. Романова (Київ, Україна) 

НЕСТАНДАРТНІ ФОРМУЛИ-ЗВЕРНЕННЯ ДО ЖИВИХ 

З ГРОБНИЦЬ ДАВНЬОГО ЦАРСТВА 

 

Звернення до живих із проханням принести пожертви та не 
шкодити гробниці з’явились в гробничних текстах стародавнього Єгипту 
за часів V династії та набули особливого поширення до кінця доби 
Давнього Царства та за Першого перехідного періоду, коли вони стають 
другою за поширеністю формулою написів на приватних памятниках 
після формул пожертв. Ці написи заправило починаються із звернення: Ij 
anxw tpyw-tA – «О, живі, які на землі сущі», і часто є частиною, переважно 
заключною, автобіграфічного тексту, хоча ці заклики можуть існувати і як 
окремі написи із гробниць. За доби Давнього Царства, крім того, були 
поширені такі варіанти закликів, що звернені до представників 
конкретних суспільних чи професійних верств, а також узагальнене 
звертання: «що стосується кожної людини, яка увійде до гробниці…». 
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Мою увагу звернув на себе текст, який відрізняється від 
стандартних формул цього звертання, це рядки із автобіографії судді 
Урхеву (Wr-xw(j)-w(j)), похованого в скельній гробниці G 8674=LG 95 
центрального некрополя в Ґіза1. Датуються написи цієї усипальниці 
другою половиною – кінцем V династії, найімовірніше, часом правління 
царя Джедкара Ісесі2. Ці написи викарбувані на обох лутках входу до 
гробниці. Звернення Урхеву є цікавим з тієї причини, що у ньому окрім 
звернення до наступних поколінь, є також і звернення до попередників, 
тобто до поколінь людей, що померли та перебувають в некрополі: 

1. [p]r.(j) m niwt.(j) hA.n.(j) m spAt.(j). Dd.n.(j) mAat im. ir.n.(j) mAat im. 
nfr n.Tn (i)my(w)-xt mAa xrw Tn tpyw-a. 2. ir ir.t(w).Tn r nw wnn ir.(t) mitt r iSt.Tn 
in imy(w)-xt.Tn.3 

“Я вийшов зі свого міста і спустився зі свого ному. Говорив я в 
ньому правду, і чинив я в ньому справедливість. (Хай буде) добро, для 
вас, нащадки, (хай) буде виправдання голосом вам, попередники. (2) 
Якщо ж чинитимете ви (щось) проти цього, буде зроблено подібне і 
стосовно майна вашого нащадками вашими”. 

Цей текст відрізняється від маси інших текстів: у ньому можна 
вбачати розвиток самої формули звернення до живих. Урхеву вважав, що 
йому для збереження гробниці варто звернутися не лише до наступників, 
але і до попередників, це саме собою є нетиповим для таких текстів. Але 
тут є не лише звернення, а і побажання і тим і іншим необхідних для них 
благ; майбутньому поколінню – добра, а померлим – дії, яка позначена як 
mAa xrw. Цей випадок є одним із нечастих ранніх згадок самої фрази «маа 
херу», яка, починаючи від Середнього Царства набуває поширення як 
епітет померлого з умовним значенням: «оправданий голосом», який 
виписувався на пам’ятниках приватних осіб після власного імені людини, 
та, як загально визнано серед єгиптологів, має стосунок до загробного 
суду Осиріса. Вживання цього словосполучення в тексті Урхеву назвати 
апеляцією до щасливого проходження померлим цього суду важко, адже 
джерела Давнього Царства ще не фіксують уявлень про суд Осіріса над 
померлим. Тому тут радше йдеться про благополучне проходження всіх 
етапів перетворення померлого на повноправного жителя потойбіччя. 
Варто зазначити, що у формулах-пересторогах доби Давнього Царства, як 
правило, згадується про суд, який здійснює Великий Бог, в якому власник 
гробниці буде судитись із тим, хто завдав шкоди гробниці, тому вживання 
«маа херу» тут може бути аллюзією на суд Великого Бога. 
Підтвердженням зв’язку цих двох термінів можуть бути епітети 
померлого, які за доби Давнього Царства іноді виписуються як: imAxw mAa-
xrw xr nTr aA nb Imnt – «шанований та оправданий голосом перед Великим 
Богом, володарем Заходу» (IArti)4. Фрази, що показують значення терміну 
mAa xrw як синоніму до терміну imAxw та зв'язок цих понять із ідеею 
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Великого Бога, за досліджуваного періоду зустрічаються також у 
формулах пожертв. Наприклад, така фраза присутня у цій формулі в 
гробниці BiA=Irrjj: mAa xrw.f xr nTr aA, «той, хто є оправданий голосом 
перед Великим Богом»5. Серед побажань формули пожертв зустрічається і 
такий варіант побажання про «ходіння хорошими шляхами», як: Ixp.f Hr 
wAw.t nfr.t xp.t imAxwy mAaw-xrw Hr.sj m Htp m Htp xr nTr aA – «Нехай він 
ходитиме шляхами прекрасними, якими ходять шановані та ті, хто 
оправдані голосом, в мирі, в мирі перед Великим Богом» (Wr-ir-n-PtH 
BM 718)6. Таким чином, бажаючи своїм померлим попередникам 
«оправдання голосом», яке здобувають особи, які визнані Великим Богом 
праведними, Урхеву намагається здобути їх прихильність, яка йому 
потрібна для шасливого входження самому до товариства блаженних 
померлих, для кращої «акліматизації» в загробному світі. 

Атобіографія Урхеву – це найбільш ранній приклад текстів, в яких 
говориться про посмертну відплату. Цей текст варто розуміти в руслі 
автобіографічної традиції «прекрасного імені/доброї слави», яке людина 
по собі лишає, і яке визначає її посмертну долю7. Саме існування уявлень 
про «добре ім’я» людини як механізм збереження її культу, памяті та 
залежного від них загробного існування, як і взаємозалежність світу 
живих та світу померлих, пояснює і появу побажать попередникам 
необхідних їм благ. У своєму звертанні як до тих, що будуть жити на 
землі, так і до тих, хто живе в потойбіччі, Урхеву намагається здобути 
прихильність як перших, так і других. 

Цікаво, що окрім тексту Урхеву, таких звертань до наступників та 
попередників збереглося ще декілька, деякі у фрагментарному стані. Але 
попри цей прикрий факт, можна говорити про існування окремого 
різновиду цих звертальних формул. 

Текст, що фактично збігається в частині апеляції до живих та 
померлих із цитованим зверненням Урхеву, написаний на псевдодверях 
Сехентіука (%xntjw-kA), точне місце походження яких невідоме, але цілком 
можливо, що це гробниця одноіменного власника із центрального 
некрополя в Ґіза8. Датування гробниці визначається приблизно як 
V династія чи пізніше. Цей текст вирізано на правому зовнішньому 
«одвірку» псевдодверей:9 

Nfr n.Tn imy(w)-xt mAa xrw Tn tpyw-a ir ir.t(w).Tn r n[w] irw [mj]tt ir 
iS.t.Tn in imy(w)-xt.Tn. 

«Нехай буде добро, вам, нащадки, нехай буде вам оправдання 
голосом, попередники, якщо ж буде вчинено вами (щось) супроти цього 
(пам’ятника), то буде вчинено [подіб]не щодо майна вашого нащадками 
вашими». 

Цікаво, що на лівому «одвірку» цієї ж стели, розміщено текст про 
суд у Великого Бога, володаря західної пустелі, який розсудить 
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Сехентіука із його кривдниками, які намагатимуться «зробити злу справу 
проти цього (пам’ятника)», тобто згадка про «виправдання голосом» тут 
теж пов’язана із уявленнями при суд Великого Бога. 

Схожий текст був у гробниці жерця культу царя Хуфу Меранхефа 
(Mr-anx-f)10, що розташована в тому ж центральному некрополі Ґіза, що і 
усипальниця Урхеву та Сехентіука. Текст написано на правому 
внутрішньому «одвірку» псевдодверей. Ця гробниця належить до періоду 
кінця V – початку VI династії11, тобто, цей текст трохи молодший ніж 
текст Урхеву. Від звернення до наступників та попередників залишилось 
небагато, але ці залишки показують, що це був трохи інший варіант 
звернення: 

… anx Hna.Tn (i)my(w)-xt (i)r xt nb ir.t.Tn r nw ir ….12 
Тут на початку йшло звернення до попередників, можлива 

реставрація цієї фрази буде:  
[nfr Tn tpyw-a] anx Hna.Tn (i)my(w)-ht (i)r xt nb ir.t.tn r nw ir[.t mitt r 

iS.t.Tn in imy(w)-xt.Tn]. 
„[Хай буде добро, вам, попередники], хай буде життя з вами, 

нащадки, якщо ж буде вчинена будь-яка справа вами щодо цієї (гробниці), 
то буде вчинено [те ж саме щодо майна вашого нащадками вашими]” 

Ще менше від такого тексту залишилось в гробниці Каїсуджа (KAj-
swDA)13, яка також побудована в центральному некрополі Ґіза. Як і 
попередня, гробниця теж належить до періоду другої половини V – 
початку VI династії14, тобто цей текст теж трохи пізніший, ніж у Урхеву. 
Але питання залишається, чи автор цього тексту засновувався на тексті із 
гробниці Урхеву безпосередньо, бо, схоже, редакція теж відрізнялась. 
Текст KAj-swDA розміщений на лівому боці входу під архітравом, від нього 
дійшло декілька початкових слів, які дозволяють реконструювати початок 
тексту Mr-anx-f, оскільки обидва вони, мабуть, були ближчими між собою, 
ніж до тексту Урхеву та Сехентіука. Фрагменти цього тексту вціліли на 
лівому боці вхідного отвору під архітравом: 

Nfr Tn tpyw-a anx Hna.[Tn] [i]m[yw-xt] ….15 
„Хай буде добро, вам, попередники, хай буде життя із вами, 

[нащадки]…„. 
Близьким до таких текстів є звернення до попередників та 

наступних поколінь в усипальниці візира Анхмагора, який був похований 
в некрополі біля піраміди царя Теті в Саккара. Анхмагор Зезі (anx-m-a-
Hr=Zzj)

16 служив за часів правління царів VІ династії Теті та Пепі І17. 
Тобто цей текст більш пізній, ніж тексти із некрополя Ґіза, він записаний 
на південній лутці входу до гробниці, і, нажаль перші слова тут втрачені, 
що не дає можливості дізнатись, яким було побажання, адресоване до 
наступних поколінь, але збереглося побажання мертвим попередникам: 
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(3) …. imyw-xt wDA n.Tn tpyw-a ir xt nb iri.t.tn r iz(.j) pn (n) Xrt-nTr (4) 
[wnn iri] mjtt ir iS.t.Tn.”  

“(3) [Нехай буде вам добро (?)], нащадки, нехай буде процвітання, 
вам, попередники. Щодо будь-якої справи, яку ви вчините проти гробниці 
цієї, яка міститься в некрополі, (4) [буде вчинено] подібне і щодо вашого 
майна.”18. 

У Анхмагора далі йде дуже детальний текст про те, чого не варто 
робити майбутнім поколінням, і що їм може за це заподіяти просвітлений 
дух Анхмагор. 

Отже, окрім звертання до живих, та наступних поколінь, у цих 
формулах за доби Давнього Царства зустрічаються також і звертання до 
померлих. Топографія памяток, де містяться звертання до живих та до 
мертвих, – а це центральний некрополь Ґіза, за винятком одного випадку 
із некрополя Саккара, – дає можливість для припущення, що джерелом 
появи цих текстів міг бути якийсь один протограф, а існували вони в 
рамках місцевої традиції некрополя, зумовленої не в останнью чергу тим, 
що обидва некрополі є столичними, тобто саме в них відбувалось 
пересмислення та поглиблення розвитку формул звертань до живих. 
Ймовірно, що шляхом поширення такої версії звертання до живих та 
жителів некрополя було переписування їх із текстів, написаних у більш 
ранніх усипальницях. Оскільки тексти фрагментовані, гадати, скільки 
різновидів цього типу звертання існувало, важко. Та все ж, із цих формул 
в тих зразках, що збереглися до нашого часу, можна припустити, що в 
некрополі Ґіза існувало два типи звертань до живих і мертвих – один 
відображений у Урхеву та Сехентіука, інший – у Меранхефа та Каїсуджа. 
Схоже, що ще інший різновид побутував у некрополі Саккара, принаймні 
один приклад його дійшов із гробниці Анхмагора. 
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Проблема восприятия религии правящими элитами раннего 

средневековья становится все более актуальной в медиевистике. Вслед за 
Джоном Линдом современные исследователи рассматривают тенденции, 
установившиеся в Восточной Европе, в рамках концепции «варяжского 
христианства»1. Влияние скандинавских традиций выглядит столь же 
несомненным, как и мощное присутствие византийской идеологии2. 
Наличие третьего, западноевропейского фактора в ситуации 
христианизации Руси не всегда привлекает внимание ученых. Тем не 
менее известны свидетельства о разнообразных, в том числе и 
миссионерских, религиозных связях державы Рюриковичей с ее 
западными соседями3. 

 Целесообразно сравнить распространение христианства на Руси 
Х в. с историей христианизации «варварских королевств» Западной 
Европы, проследить общие черты и отличия в отношении варваров к 
проповедуемой религии. Оптимальным объектом для сравнения можно 
считать Франкское государство, представляющее классический пример 
генезиса феодальных отношений, единственное из варварских королевств, 
пережившее «темные века» и положившее начало французской 
средневековой монархии4. 

Сравнение Крестителя Руси с первым христианским государем 
франков обоснованно не только потому, что в обоих случаях мы 
сталкиваемся с принятием христианского вероучения прежде 
ревностными язычниками, его рецепцией в языческом окружении. И 
Хлодвиг, и Владимир – правители, первыми, по сравнению с 
предшественниками, эволюционировавшие из предводителей дружины, 
военных вождей, в государственных деятелей во многом благодаря 
принятию христианства. Хлодвиг становится законодателем, повелевая 
письменно зафиксировать бытовавшие среди франков нормы обычного 
права – «Салическую правду»5; Владимир думает с боярами и епископами 


