


Татарскія сказанія о семи спящихъ отрокахъ1).
Здѣсь приводятся два сказанія, изъ которыхъ одно записано со словъ Логученскаго татарина, а другое переведено мною изъ сочиненія Рубгузи «Разсказы о пророкахъ»2). Логученское сказаніе сообщилъ мнѣ 27-го іюля 1891 года въ китайскомъ городѣ Біярѣ, называемомъ по-русски Чугуча- комъ, Логученскій татаринъ Мюжюбъ-ахунъ, родившійся въ годъ дракона (1856 года). Мюжюбъ-ахунъ живетъ въ Чугучакѣ съ 1890 года и занимается тутъ вышиваніемъ узоровъ и цвѣтовъ на кошелькахъ для денегъ и на коврахъ. Во времена Якубъ-бека онъ находился въ г. Турфанѣ, гдѣ 3 года служилъ солдатомъ подъ командою Хекпмъ-хана, сподвижника Якубъ-бека, а потомъ былъ въ рядахъ китайскаго войска. Мюжюбъ-ахунъ не умѣетъ по-татарски ни читать, ни писать, зато прекрасно понимаетъ китайскія пьесы, разыгрываемыя на сценѣ. Онъ бывалъ во всѣхъ городахъ и селеніяхъ, находящихся между Яркендомъ, Кашгаромъ и Логученомъ, и знаетъ массу легендъ и сказокъ, которыя слышалъ во время своихъ стран
1) [Въ «Запискахъ В. О. И . Р. А . О.» т. I, стр. 329— 31 помѣщенъ былъ отзывъ нашъ 

о трудѣ I. G u i d i ,  Testi orientali inediti sopra i sette dormienti di Efeso. Мы тамъ выразили 
надежду, что наши арменисты и грузинисты, быть можетъ, придутъ на помощь итальян
скому изслѣдователю для рѣшенія вопроса о существованіи болѣе древнихъармянскихъ пере
сказовъ легенды о семи спящихъ отрокахъ. Эта надежда пока не оправдалась. Но за то 
мы теперь имѣемъ возможность представить читателямъ другаго рода дополненіе къ труду 
I. G u id i, которое весьма интересно въ томъ смыслѣ, что показываетъ дальнѣйшее развитіе 
этого сюжета въ Средней Азіи и его широкую популярность въ самыхъ отдаленныхъ ча
стяхъ мусульманской территоріи, откуда онъ имѣетъ всѣ шансы проникнуть въ китайскую 
литературу. В . Р.]

2) Казань. 1275 (1859) года. Глава 50-я. Стран. 440— 443.



- 2 2 4  —ствованій по Туркестану. Какъ очевидецъ, онъ разсказывалъ мнѣ многое объ отдѣльныхъ эпизодахъ изъ Дунганско-Китайской войны н о послѣднихъ дняхъ жизни знаменитаго Якубъ-бека, правившаго восточною частью Китайскаго Туркестана, по словамъ Мюжюбъ-ахуна, 7 лѣтъ и умершаго въ г. Курлѣ въ 1875 году. Сказаніе объ отрокахъ, продиктованное мнѣ М ю- жюбъ-ахуномъ, во многомъ сходно какъ съ христіанскимъ сказаніемъ о 7 Ефесскихъ отрокахъ, память которыхъ совершается нашею церковью 4 авг. и 22 окт., такъ и съ мусульманскими сказаніями, находящимися въ Коранѣ и въ соч. Рубгузп, но есть, конечно, и не мало отступленій. Особенно характернымъ является перемѣщеніе дѣйствія въ самую глубь Средней Азіи.Въ христіанскомъ сказаніи, какъ извѣстно, говорится, что 7 Ефесскихъ отроковъ (Максимиліанъ, Іамвлихъ, Мартіанъ, Іоаннъ, Діоппсій, Екзакустодіанъ и Аитопинъ) бѣжали отъ языческаго царя Декія и, проспавши въ пещерѣ 150 лѣтъ, проснулись при христіанскомъ царѣ Ѳеодосіи Младшемъ.Въ сказаніи у Рубгузи дѣйствіе происходитъ въ Румѣ, т. е. Византійской имперіи, языческій царь названъ «Дакьянусъ», а благочестивый (т. е. мусульманскій царь) — Ястакадъ.Въ сказаніи, записанномъ мною, значится только имя языческаго царя —  «Дакьянусъ» и имя города —  «Кэра-ходжа». Этотъ городъ, по словамъ китайскихъ татаръ, столь-же древній, какъ и самое сказаніе. К и тайская исторія говоритъ, что съ древнихъ временъ въ немъ жили уйгуры и др. татарскія племена. Городъ Кара-ходжа находится на юго-вост. отъ ТурФана и на сѣв.-зап. отъ Логучена. Во время путешествія по Китаю я слышалъ сказаніе объ отрокахъ даже въ селеніи Мяо-эръ-гоу, на вост. отъ Хами. Китайскіе татары всѣ убѣждены, что Дакьянусъ жилъ въ Кара -ходжѣ и что отроки, спящіе въ пещерѣ, недалеко отъ этого города, суть именно отроки, упоминаемые въ Коранѣ1). Въ Хами мнѣ говорили, что въ библіотекѣ Хамійскаго цпнь-вана3) есть сборникъ житій мусульманскихъ святыхъ Китайскаго Туркестана8) и что въ этомъ сборникѣ есть и сказаніе объ отрокахъ, спящихъ около Кара-ходжи, но мпѣ не удалось видѣть этотъ интересный по разсказамъ сборникъ. Въ Чугучакѣ я познакомился съ нѣкіимъ ученымъ муллою имамъ-карій Курбанъ-Аліемъ, сыномъ Халидъ-хаджія, жившимъ прежде въ гор. Сергіополѣ Семпрѣч. Обл. и потомъ поселившимся въ
1) Си. 18-ю главу о с т и х и  8— 26.

2) «Цняь-ванъі) знач. князь I степени.3) e U ,J



-  225 —Китаѣ. Этотъ ахунъ написалъ книгу историческаго содержанія1), въ которой опъ на 27 страницахъ2) трактуетъ и о спящихъ отрокахъ. Онъ ѣздилъ на поклоненіе спящимъ отрокамъ и но пути собиралъ разныя сказанія, между прочимъ и сказанія объ этихъ святыхъ отрокахъ. Въ книгѣ, заглавіе которой я привожу въ примѣчаніи, онъ описываетъ между прочимъ и свое путешествіе изъ Чугучака въ Турфанъ и Кара-ходжу. Онъ вполнѣ убѣжденъ, что поклонялся именно тѣмъ отрокамъ, о которыхъ говорится въ Коранѣ. Н а этомъ основаніи онъ нисколько не церемонится съ собственными именами и передѣлываетъ ихъ такъ, какъ ему нужно, лишь-бы только доказать, что отроки были въ Китаѣ, а не въ Малой Азіи. Передѣлку именъ онъ считаетъ вполнѣ законною, на томъ основаніи, что «китайскіе татары коверкаютъ и до-ньшѣ всякое слово»3). Слово «Румъ» онъ передѣлываетъ въ городъ Урумчи4), находящійся на сѣв. склонѣ Тянь-шапя; «Ефесъ» (Эфесусъ) перешло по его догадкѣ сначала въ «Тарсусъ», йотомъ «Тарфусъ» —  «Тар- Фунъ» и наконецъ «ТурФанъ»5 6); «Альбистанъ» онъ измѣняетъ въ селеніе Астанэ, находящееся въ 35 верстахъ на юго-востокъ отъ Турфана, между тѣмъ какъ «Тарсусъ» и «Альбистанъ» до сихъ норъ существуютъ въ М а лой Азіи. Онъ говоритъ, что перемѣна однихъ именъ на другія вполнѣ естественна, такъ какъ напр. Константинополь назывался сначала «Кон- сгантинійе», а потомъ «Истамбулъ» и даже «Исламбулъ» и т. д. Что-же касается именъ Аббаса и Моавіп, упоминаемыхъ у Рубгузи, то они, по словамъ названнаго муллы, ничего не доказываютъ, потому что «почтенныя лица, носившія имена Аббаса и Моавіп, были во всѣ вѣка и донынѣ встрѣчаются во множествѣ» °). Далѣе въ книгѣ приведены имена отроковъ, собаки, языческаго царя, цвѣтъ шерсти этой собаки и прочее. Имени «Максимиліанъ» соотвѣтствуютъ 4 имени7), «Іамвлихъ» — 4 8),
1) о LL“ coJ -і^  v-j UT

s s J j b *  -> *A .,olkc J j l j  о-Ц *LL U Xl ч£іад Г̂'
^/*,**“ (1888) ^

2) Стран. 22— 49.
3) См. его книгу, стран. 29.
4) Таыъ-же, стр. 29.
5) Стр. 29.
6) Тамъ-же.

7) LwS(JojjX « ,  ІАЛшХё И Стр. 32.

8) LirJLr, U t L J ,  Li ĴLo и U r L )  . Таыъ-же.



—  226  —«Мартіанъ» — 3 1), «Іоаннъ» —  5 3), «Діонисій» —  4 3), «Екзакустодіанъ» —  6 4) п «Антонинъ» —  3 имени5). Собаку, сопровождавшую отроковъ, звали по одному преданію «Кытмыръ», а по другому «Руянъ» (у Рубгузи: Кар- кариеъ и Кытмыръ). Цвѣтъ ея шерсти былъ0): сѣроватый, красноватый, желтый или смѣшанный. Нѣкоторые говорятъ7), что отрокамъ сопутствовала не собака, а левъ. Объ языческомъ царѣ Курбанъ-Алій говоритъ8), что его звали или «Десіюсъ», пли «Такьянусъ» и что онъ родомъ былъ изъ Вавилона или Греціи.Такъ какъ собака Кытмыръ безостановочно шла за отроками, даже тогда, когда ей были переломаны ноги, то имя ея надписывается 3 раза на адресахъ писемъ, которыя по возможности скорѣе должны быть доставлены но назначенію. Малограмотные татары и киргизы переводятъ на русскій языкъ это слово, когда оно стоитъ на адресѣ письма, «заказное».
1. Сназаніе Логученсное9).Асабул-кЕп 10)дага11ар адаіні учуіан болар11). Аггаі МедТнедін чікішта, чоці он бііш janrr’ еді, отраичісі он бір janiT’ еді, андін кічігі ja rr i jauiT’ еді. Булар1 Чіи-у Мачіцда кеііп, Турпан12) гигуеті13) Кара-хоца и) дііп бір jypT бар еді, у jyprra Ыімміі Турпан гіліуетіні, алті шЕрпщ Ііііммесіні, такі

1) 11 Тамъ-же.

2 )  j и Тамъ-же.

3) І у , и Тамъ-же.

Тамъ-же. ' J

5) j H Тамъ-же.
6) Стр. 33.
7) Тамъ-же.
8) Стр. 42.

9) Объ особенностяхъ правописанія китайскихъ татаръ см. стран. 95 -1 0 6  сочиненія 
«Письма Ы. Ѳ. І іа т а н о в а  изъ Сибири и Китайскаго Туркестана». Приложеніе к ъ Ь Х Х І П т .  
Записокъ Импер. Акад. Наукъ JV; 8. СП Б. 1893.

10)
11) Произносится двояко: «болар» и «болур».12) CjbjJb.
13)

14) Ц у  \ j .



—  227  —Комулдін1) тутуп, сураі-дурдан Д а ^ а н у с 2) дііп бір капір патша бар еді, бу асйбул-кйп дііган баллар Дак]аііусні корені діін, бу учуііін Кара-хопада барді. Ордесініц алдіда туруб-еді, гіатшанщ бір адемі «сіііір ніім’ адіім?» дан, «каі- дін иаідіціар?» дііп, суреді. Бу баллар «біз Медінедін каігііп-дур-міз!» дііб- еді„ бу патшаніц адемі «андад болса, сіііір бу jiipAii туруцлар!» доді, «май ніріп, патшада учур кілаі!» деді. Бу адіім кіріп ііітті: «ііі патшіі-і аііім, М е- діпедін уч бала кеііп-ту, бу баллар «Худані істііі-міз!» деді!» Бу Д а^ан ус «бу к і і і г іі н  баллар чоц-му?» дііп, суреді. Бу адемі «ушак-ушак баллар іікіін!» дііп, пугап3) бйрді. Андін Дак]анус «еліп-ніріціар!» деді. Бу адіім чікін уч балепі патшаніц алдіда еліп-нірді. Патша бу баллардін «сіііір каідін каідіц- Іар?» дііп, суреді. Б у баллар «біз Медінедін кііігіін-дур-міз!» дііп, уугап біірді. Патша ііітті: «іімді каіда барур-сіійр?» деді. Бу баллар «каі jiipAii Худш ій болса, шу jiiprii барур-міз!» деді. Бу ДаЩанус «Худа діігііи міін болсам, маца хізмііт кілмаі, kajan барур-сіііір?» деді. Бу к іч ік  баллар кічік- Іігідін «андад болса, сізгіі хізмііт кілені!» деді. Шунуц-біріііп ікк’ уч кун болданда, отранч’ адесі: «ііі іікіі укіііерім! бу Даіу'анусні Іііір каідак болса бір сінап бакмадук!» дііб-еді, чоц адесі «андад болса, ахшамлікка патша тінч болдапда, бір сінап бакені!» деді. Куп кііч болданда, патша мушук біішіда4) чіракні kojyn, OTjdkin4), карай, олтурді. Бу кілденіпі уч бала кбруп «Худіі- му’ кіін5 *), jii іімііс-му’ кіін?» деді, «бу озі мушук болса, мушук діігііи Ііаіган0) турур, 1іаіган-му шуиі бргіінур-му?» деішіп, іккі хуал болді.Чоц адесі ііітті: «ііі укіііерім! Іііір каідак болса, біз-му jipak  рірііірдіп кііідук, іімді бір ніічіі куп шу j ардіі туруп, бара-дурдан цармізні оілап, мацмасак болмас!» Дііп, шу jocyiua бу Дакд'анусніц хізметідіі алт’ аіболді. Алт’ аі болданда, бу Aakjanyc, бу балларні ордесіда kojyn, іш карда7) бармак болді. Бу балларніц кічігі «ііі адалерім! бу ішкарда бардуча, бір сіпаб-алмаі-міз-му?» деді. Чоц адесі «андад болса ахшамдачелік бір jiipAiu чашкан тепіп-kojeni. Ахшам болданда, мушукніц біішіда8) чіракні коіданда, біріміз чашкапні тутуп турені, іккіііеміз натшапщ іккі jeniAa турені. П арац0) кізік болданда, чаш-
эизноснтся также: Декіапус.

4) Безъ ударенія эти 2 слопа произносятся: «беіНІда» и «je k ill»-
5) Сокращено изъ «Худа-му ІІКІІН».

0) =  араб.

7) =  перс. j l £ i .

8) Безъ ударенія произносится: бвШІда.
—  разговоръ, бесѣда.



-  228 -канні чікара-біірені. Бу мушук, чашкаііда карамаі олтуруп, чіракпі тугуп- біірса, Худа діігіііі шу болур; ja  чіракпі ташлап, чашканні корласа, бу-іііім Худа іімііс. Артіі бгуцгіічіі патша iuiKapga кіітіір. Біз-му туруп кала-дурдан іш болса, шу сінак-бірііін туруп-калур міз; ja  турмаі-дурраи соз болса, ішнардін к і і і г ѵ ч і і  біз-му бір тіірепісігіі кіітіір-міз!» дап, бу масііііісітні кіліп- коіді. Бу учуііін бір ііскіііккіі беріп, бір чашкан теніп, кііітуруп-коіді. Кун кач болцанда, чіракка от jakap болді. Бу патша мушукні кішкіріп, олтур- рузуп-коіді. А іідін бір адемі чіракка отні jakin, мушукніц бешіда коіді. Б у  мушун j гірдіп башка iiaiga карамаі, хуп адаи-бірііііі турді. Тун jepiMi бол- данда, бу патша бір мѵнча адііміері-біріііп олтурур еді. Бу учуііінніц чоц 
і к к і с і , иатшаніц іккі janiga бтуи, турді. Калцаи кічігі, чашканпііі jegirii тікіп, чіракніц караі^ісіда турді. Бу патша адііміері-біріііп как-ка ^-бірііін куіуп, тола кізікчілік-бірііін болуб-еді, шунуц аресіда бу чашкан гуткан 
к і ч і к  бала, чашканні jeiiUin чікеріп, асга koja-біірді. Бу чашканні мушун кбруп, бешідекі чіракпі jiiprii ташлап, чашканні корледі. Оі кіімміі kapaijgi болді. Патша «бу мушукнін kypcegiri обдіііі тоідузмап-сіііір!» дііп, jenUeKi адііміііргіі тола аччіуланді. Ацдачелік бу чіракка or jekin чікті. От jepigiAa бу мушушп корсіі, техі бір булуцда чашканні jii6-aryp. Патша муні коруп, аччідленіп, мушукніц бешіра бірні тііпті. Андіп мушукні ап-кеііп, иіуіда олгурі^узуи, бешіда jiinii чіракпі коіді. Аидін бу уч бала, аста ешіккіі чікіп, учуіан бір булуцда олтуруп, міісіііііііт кілішті. Кічік інісі «ііі ацалар, бу іш каідак болді?» дііп, сураб-еді, адалері «іімііс-іікіін!» деді. Кічік інісі «андад болса буні1 2) каідак кілса болур?» дііп, суреді. Бу і к к і  ageci «бу Д а^ан ус (Худа) іімііс іікіін, ja.igan іікіін! Артіі огун iuiKapga кііткапдіі, біз-ма3) бір тіірепісігіі кечіп-кіітепі!» дііп, бу міісііііііітні кіліп-коіді. Ланіі jenin-кіріп, liiip к а сі4) бз хізмегідіі болді. і к к ’ уч кун бoлgaндa, бу патша iuiKapga чікіи-кіітті. Уч бала іімді, «качмаі-міз-му?» деішіп, бу міісііііііітні утура елін, «бола-ду!» деішіп, баллар кіічесі тунніц іііріміда бу ордедін кечіп чікті. Андін тац атканда, шЕрдін чікті. «Амді kajaii барур-міз?» дііп, бір бірігіі карашті. Чоц ageci «liiip каідак болса, чаккан-чаккан меціп, бір кіші кбр- міістіі, jipagapak беріб-алені!» дііп, ji.^aM joлga jypyAi. Бір jiiprii ju T K iiH A ii,y.iapga бір коічі5) бала учуреді. Бу баленіц 6aka-Aypgan koji тол’ еді. Бу коічі бала кеііи, joл KeTin-6apgan уч баледіп «Ііаі баллар, hai баллар! ток-

1) =  «ха-ха»!2) Говорятъ д в о я к о : «буні» н «МуНІ».
3) Говорятъ д в о я к о : «6ІЗ-Ма» и «6 ІЗ -М у » .

4) Jt> .

5) — овечій пастухъ.



—  229  —тацлар, токтацлар!» дііп, jyryp yn , уч баленікі keiniga барді. Коічі бала бу баллардііі «сізііір kajan барур-сііар?» дііп, суреді. Бу уч бала «біздіп сурасеціз, Худані істііп-барурміз!» дііп, цугап біірді. Коічі бала «сізііір1) Худані істііп барсецізлар, мііп-ма Іііім барур-міін!» деді. Бу уч бала ііітті: «біз-біріііи барсац, шунча kojyipii иЕргіі3) kojap-сіін?» деді. Коічі бала «бу коініц ічідіі башк’ адіімііірніц бір мунча koji бар еді. Сізііір-му шубу kojyu- ніц кешіда бір піісіі3) олтурсецізлар, бу коілариі міін беріп іігіііеріні кіш- кіріп-кеііп, Іііір касініц коліца аманетіиі тапшураі. Калдан бзумніц kojmi шу цацгалда Хѵданіц jo^ii^a kojyn-біірііі, андін сізііір-бірііін, kai jiiprii барсецізлар, бірііі бараі!» деді. Андін бу уч бала «анда§ болса, чаисан4) беріп, іііпіц коілеріні Іііір касіда таишуруц, —  біз-ікім-ма неіиіміздін корка-дур- міз!» деді. Андін коічі бала, .рлдам беріп, бу коіларніц іігіііеріні кішкіріп- кеііп, коілеріні hiip касініц колі§а таишуруп-біірді. К оі алдан хаклар5) Ііііммесі jeHin-болді. Б у  коічі бала коілариі jo jg a  Ііаідап-кеііп, «Худаніц jojii діігііп ушу-дур!» дііп, «ііацгал§а koja-біірсіім, біікіір ®) ач ббруііір jiin- болур; шу joл гбпесідіі koja-біірсіім, yjan-6yjaH бткіін адіімііір корсіі, тутуб- алур! Д уа тіібрік7) кіліп jiicii, епіц сугаб і8) маца болур!» дііп, уч міц алті jy3 коіпі Худаніц jo jig a  koja-біірді. Андін бу коічі бала, бу кашкан уч бала, тбртуііін бір болді. Бір піірсііц9) joл мац^анда, бу коічі баленіц бір іті бар еді, бу іт іігесініц кііткеніиі кбрмііі, коініц аресіда кал§ан еді; іігесіпі істііп, yjaH-6yjaH jyryp yn , асмац§а карап, Ііуллап; jyryp yn , бу тбрт бала к ііт к іін  тіірепігіі аркесідін jypyAi. Б у  іт тбртуіііцгіі і к к і  піірсііц joлдa jeтiштi. Коічі бала ііітті: «ііі бірадіірііір, бу меніц ітім кеііп-тур! муні каідак кілса болур? Бу іт біз-бірііін барса, jaxш i болур-му, ja  бар- маса jaxini болур-му?» дііп, суреді. Б у  уч бала «бу іт біз-бірііін бар- данда, бізгіі jaxш i болмас!» деді, «ніім’ учун? біз іігесідін кашкан кіші болсак, бу іт бір ніірсені корсіі, кабаі-дурдан ніірса болса, бізні туттуруп- kojap! Б у ітні еліп-бармасак, jaxuii болур!» дііб-еді, коічі бала, коліда таш
1) Говорятъ д в о я к о : «С ІЗ ІІІр » и « С ІІІІр » .

2) изъ «на japra».
8) =  араб. Д о і .

4) Говорятъ двояко: «чапсан» и «чаккап».
б) Передъ гласною произносится «халк», напр. халкі — его народъ.

6) = п е р с .

7) =  араб. .

8) =  араб.

9) — перс. 9,16 ли (по-кит.) и 8 верстъ (ао-рус.).



- 2 8 0  —еліп, ітіні кодледі. Б у  тбрт бала, бу ітні кодлаі—  кодлаі, ]олда jypyAi. Jam i бір піірсацгіічеіік бу ітні у р а -у р а  jo j  jypyn-барді. Бу іт-му урдацда унамаі бешіні селіп, кетіп-ла-бара-ду *). Андін бу уч баленіц чоц адесі буларда «бу ітѳі тола урмацлар,—  бу іт болса-му, Худаніц махлокі2). Бу ітні бір кішіга беріб-атені, ja  болмаса бір jiiprii міііікіім бадлап-kojem ,—  бір кіші кііісіі, тепіб-алур!» даи, бу тортуііін ітні міісіаііііт кілішіп, бір ііаіда бадлап-коіді. Бір саат ]ол мацданда, бу іт буларніц аркесідін, бадла- дан бадледіні узуп, техі jeTiiuin-каІді. Бу тбртуіаннікі Ііііммесініц тола аччіді кеііп, бу коічіні «ітіцні туткін!» дііп, ітіні туттурді. Ітіні тутуп, бу уч баллар ітніц і к к ’ ajegiai міііікіім бадлап, бір оімацда ташлап-kojyn, бу тортуііін jiiHii joAiga jypyAi. JiiHii бір саііттін Kejiu бу іт іккі колі бадлак- лік, інк’ ajegi кесікіік, буларда jiiHii jeTiinin-каІді. Бу асабул-кйпііірніц чоці «шу іттін бір і(іугап сураи-баксак, jaxiui болур!» деді. Андін отранч адесі «ііі іт, нйргіі барур-сан?» дііб-еді, іт ііігті: «сіііір ойрга барур-сіііір?»’ деді. Булар «біз Худані істап-барур-лііз!» деді. Іт «мені кім japaTkan? сі- Ііірні кім japaTkan?» дііб-еді, булар аітті: «сені-му Худа japaTkaH, бізні-му Худа japaTkan!» Іт «сіііірні Худа japaTkan болса, мені-му Худа japerin-Ty! Сіііір істіігіін Худані міін істіісіім, каідак?» дііп, кіізідін jam екітіп, jigAan- турді. Бу учуііінніц чоц адесі «андад болса jauaii гуна кіп 3)-ту-міз: бу ітні бакііргіі уруп, cokyn, ajegini Іііім кесіп, мундак jaMau гуналарні кіп-ту-міз! Бу ітні біз тортуііін каі jiiprii барсак, дііы-міі-діім котурушуб-алені!» дііп, бу ітніц бешіні бір joл сілаб-еді, ітніц ajegi баштекі-діік таза болді. Булар тортуііін ітні japAii коімастін кбтуруо, joлga jypyAi. Ш унуц-біріан jiiTTi піірсац joл jypyAi. Бір тадніц бешіда чіктілар. У  тадніц бешіда ajegi-jok, беші-jok бір тбшук gap бар еді. Біішуііін, бу тошукні коруп, еніц ічігіі кіріп, шулар «бір саііт арам еліп, андін копуп, бір діза4) тепіп jaini! joA jypyn, бір мунча керіп 5)-капту-міз!» дііп, ухлап-калді. Буларніц кеінідін патшаніц аді'ім- іері істііп, Іііір тіірепісігіі joл jypyAi. Буларні Ьіч цаідін хабар ал’ алмеді. Kypj&°) kapan, патша ііітті: «шулар бір тадніцтопесігіі чікіп, бір козуккак- кан тошуккіі кіріп-ту. Буларні тапмасацлар, бу орда халкідін міін разі болмас- міін. Бу уч кішігіі уч міц кіші оітурміісіім, патшалік тахтіда олтурмас-ман!» 1 2 3 4 5 6
1) Частица «ла», кромѣ татарскихъ нарѣчій Китая, есть также въ Карагасскомъ 

нарѣчіи, Урянхайскомъ и нарѣчіи Минуснн. Татаръ и значитъ «только», «иоложительно».
2) =  араб. .

3) Сокращено изъ «кІЛІП».
4) =  араб. \ j b .

5) Lp  — уставать.

6) =  араб. іс ^ і .



231  -дііп, гйдіі1 2) кілді. Андін бу патшанщ адііміері jiiHii hap тарепісіга істііп jy -  руді. Бір ніічесі асабул-кйпііір бардан таднщ бешіда чікті, бір ніічесі башка раіларда jypyAi. Б у  такка чіккаллар, адіімііірнщ ізіві кбруп, бір jeHWH ізі бесіп-кіііді. Андін булар асабул-кйпііір кііігіін тошуккіі кіііді. Бу тбшукніі| адзіда кііптаріар балалап, Іііім брмучукіар тбр бадлап-ту. «Мунда Іііч адіім- нщ ізі jok! мунда кіііміігіщгіі охшаі-ду!» дііп, кііігіін адамііір кеінігіі ]анді. Б у адамііір беріп, Даіуануска ііітті: «тошукні таптук, адаміарні тап’ ал- мадук. Бу тошуккіі кірені діісіік, кічік тіішук іікіін, Іііч бір адіім каігіінніц нішанесі jok!» даб-еді, патша ііітті: «мундак болса, jiiHii kypjE селіп, коруп- бекіцлар!» деді. К ^ й д а л л а р а), kypja селіп, кбруб-еді: «тошукнщ ічідіі бар іікіін. Б у  тбшукніц ічігіі адіім Іііім кір’ алмас, кіргіін адіім Ьіім чік’ алмас!» дііп, kypjiUii шундак чікті. ДаЩанус ііітті: «бу кіргіііііір чікмаі отуп-кіітіір- му? hiip качан болса, чікар! буларні адіім беріп, сакласа болур!» дііп, бііш мщ бііун Калмак ап-періп3) шу таддатошукніцутурідаолтурдузді. Андінтбрт jy3 kipik уч ]іл болданда булар біішу1іін уікудін уіканді. Буларніні бірісі- ніц jan nykua Даідавусніц ішіііткіін п)глідін он бір міскал4) пулі бар іікіін. «Бу пулда бір ^іірдін беріп, нан сетіп ап-кеііцііір!» деді біішнщ бірісі. Коічі копуп нацда jypyAi. Б у  коічі Баш-кобукка беріп «нан ала-міін!» дііп, бір нагаіпіц5 6) алдіда неііп, бу коічі «ііі наич’ акіі, наніцізні сатур-му-сіз?» дііб- еді, «ііі бала, сатур-міін!» деді. ^ н чуд ід ін 0) бу бала он бір міскал пулні чі- карді, бу нанчінщ коліда біірді. Нанчі, бу пулні коруп, тон’ алмеді. «Аі бала, бу пулні тонур-му-сйн? нН гахтекі7) пул? касі ханніц, бііур-му-сіін?» дііп, бу нанчі баледін суреді. Б у  бала «пулні ^олдін тепіб-алдім!» деді. Бала техі «ііі нЯнч’ іікіі, бу пулні міін тонумас-ман, сіз тонур-му-сіз? касі ханніц пулі?» дйп, суреді. Нанч’ аітті: «бу пулні міін-му haM тонумас-міін,— мундак пул ішіііткіін патшані коргепім Ііам jo k , ішіііткенім Іііім jok . Бу пулніц хеті бар іікіін. Бір мулла адіім болса, окутуп, ацласак, андін біігеіі болур!» дііб-еді, joлдiн бір joлoчi8) кетіп-бара-ду. «Ш у joлoчiнi kiuikipcak, шу бііур-му’ кііи?» деді нанчі. Андін шу joлбчiнi кішкірді. Бу joлбчiдiн «хат біііім-сіін?» дііп, су-
1) =  араб. oJ>Cj.

2) =3) =
4) j l i U  =  1 кит. цану =  1 pyc. золотнику серебра (20 коп.),

б) =  перс. ^ І у і і .

6) Безъ ударенія произносится «ja H 4 y g i >>, а съ удареніемъ — « ja H 4 y k i» .

8) =  прохожій, странникъ.



- 2 3 2  —реді. Лолочі «бііур-ман!» деді. —  «Ш убу ]'армакнщ хетіні окуп-баккін!» дііп, japaiaki-ii біірді. «Бу ]армакта Дак^анусніі{ пулі1) дгіп, чікті. Бу japMak бтнеіі, ja rri хан отуп-ту. Ш у  japaiak бу кундіі jypyMili-ду. Бу japuakni паг- шаніц keiuiga еліп кіреиі!» дііп, бу нанчі дуккеніні jigAi. Андін бу п}глні ко
ту руп, пулні ап-кііігіін бала-бірііін, нанчі патшаніц kemiga .іуруді. Ш у  куіііірдіі бу патшаніц o.iTypgan ijaji Дайану с oлтypgaн шЕр еді. Патша, бу пулиі коруп, баледін, «аі бала, бу пулні каідін алдіц? растіцні аіткін!» дііп, суреді. Бу бала патшадін суреді: «ііі патша-і аііім, сіз ііксіцізмі2) ііітіц; мііп Ыім-ма 6emiMga кііігіін ішііірні ііітаі!» деді. Бу патша «меніц ііксім мусулман-дур! Сіін-ма мусулман-му-сіін? растіп ііксіцні аіткін!» деді. Бу бала «мепіц ііксім мусулмаи!» деді. Патша ііітті: «Сіііір ніічіі кіші? Сеніц тура-AypgaH парц нЕрдіі?3). Мепіц атабабам Ыіммесі мусулман-турур. Бу ну л Дакранусніц гахтідекі пул-турур. Бу пулні ішіііткепіні-ма, ішіііткіін кішіііірні-ма, меніц ата бабам Іііім кбрміігііп-дур. Сйн, бала, растіцні ііітсац, jauaii іш jok; jaлgaн ііітсац, зіндац§а салур-мііи!» дііб-еді, бу бала ііітті: «Аі патша-і аііім, біз бііш кіш’ іідук. Бу шЕрдін чікканда, тііш у4) Дірдіі, Tagniif бешіда бір тбшуктіі j етіп, укладук. Бу тбшуккіі бу кун ііртігіін беріп ykiagan. Амді yigancak5), кун кііч болупту. Курсеірміз Іііім ечін-тур. Баксак, шубу пулѵміз бар іініін. Нан ап-кіііііі дііп, бу jiiprii кііідім!» дііб-еді, бу патша «сіііір бііш кіші, ііггііі бір-м’ едіцііір, ja  башка-башка-м’ едіцііір?» дііп, суреді. Бу бала ііітті: «Біз башка-башк’ едік (іідук). Менікі уч Іііімріуім ішкерісідін чікіп іініін, едік. Біз іккі кіші бу j іірдін кетілдук!» деді. Патша «aiwag болса, мінЕпімІіірні jigin , бу ішні кітап кбрсіік болур!» деді, «бу бала ііртігіін yluagan дііі-ду, —  колідекі nyAiga карасам, Да^анусиіц пулі. Б у іштіі бір іш бар!» дііп, Ііукіімаларні jigAi. Улapga патша «ііі ахуллар6), шу japMakui тонур-му-сізііір?» деді. Ахуллар коруп, «тонѵр-міз, —  ішіііткеніні біімііс-міз!» дііп, иугап біірді. Патша ііітті: «ішіііткіінні біімііі, бу іармакні каідін біііір-сізііір7)?» деді. Ахуллар «бу japwakHi ішіііт- кіін кішіпі біііір-міз!» деді. Патша «aHAag болса, біісецізііір, бу пул качандін

1) «Пул» (перс. J ^ j ) обозначаетъ теперь «деньги» вообще, а «japnak» обозначаетъ 
преимущественно монету изъ желтой мѣди, называемую по-русски «чохъ» и стоюіцую 1/5 коп. 
въ Иліискомъ округѣ и !/6 коп. въ городахъ Хами, Баркулѣ и Ань-сн-чжоу.

2) =  араб. с, получившее значеніе «происхожденіе, религія и языкъ».

3) И зъ  « н Е  j i ip A i i» .

4) Ташу =  тюркское слово, обозначающее «вонъ тотъ, вонъ та»,

б) Говорится «уікан», «yigan» и «охан».6) = jH w » y l.
7) Говорятъ двояко: «б ІІІІр-СІЗІар » и «б ІІіІр -СІІй р », обыкновенно послѣднее.



- 2 8 3 -jypyriin, качандін токтадан?» дііп, суреді. Бу ахуллар, ніічан кітапларні коруп, kapagy-діік болса, «бу пул бткандін кедін j іітті хан бгуп-ту. Бу гіулиі чікардаи иатша Дакіанус іікіін. Даі^'анус бткеіі, тбрт jya оттуз баш j u  бгуп-ту. Бу баллар укладелі тбрт jy a  кірік уч j u  бтуп-ту. Бу балларнікі тііктіні1) ра- стін сурацлар, бу баллардіп бір іш піііда бола-дурдацда охшаі-ду!» дііб-еді ахуллар, иатша ііітті: «бу балларда іш Г іш бар-дур?» Ахуллар ііітті: «Дакрі- нусніц гахтіда Медінедін уч бала чіккаи іікіін.У баллар, Даіуанусніц^еніда алт’ аітуруп, кашкан іікіін. У баллар бір такка2 3) беріп, бір тбшунка кіріп-кетіп-ту дііп, ацладан іікіін. Бу балларніц долі тіікті кітанларда бір p a ra jim a 8) бііш кіші, бір piirajiirrii ja r r i кіші. Буларні асіібул-кііпііір діірііір. Кітанларда ісмі шундак пугуіган іікіін. Бу адіімііірні кбргіін кіші jok!» дііп, патшііда ахуллар пугай біірді. Патша ііітті: «Бу бала ііртедін ахшамдача бір кун укледім дііі-ду, —  кітанларда тбрт jy s  kipik уч ji.i болуп-ту. Бу балеиікі kypcegiga дізіі беріп, тоідузуцлар,—  андін бу баленіеліп, Іііімріілерінщ keuiiga барені!» дііп, бу балада дізіі біірді. Апдін патша, адііыіеріпі jig in , Іііім ахуллеріні jigin , Tajap болді. Андін nejin, бу бала kypcegini тоідузуп, Іііім Tajap болді. Патша ііітті: «Аі бала, сіін бізні Ііііліралеріц кешіда еліп-бардіп. Біз сііііргіі зуан кілмас-міз!» дііб-еді, бу бала патшані Ыімміі адііміері-біріііп башлап jypyAi. Бір саііттіи керн бу баллар jaTkaH такка jekiu барді. Башлап-бардан бала патшада «ііі гіатша-і аііім, шу ріііда к і ч і к к і н і і  турсецізлар, міін беріп бу балларда Tyjyk салаі!» дііб-еді, патша «андад болса, Tyjyk салдін!» деді. Бу бала беріп, тбшуктекі балларда аста-аста кішкіріп, «копуцізлар!» дііп, уікудіп уікатті. Андін бу бала Іііімралеріда ііітті: «Аі бірадіірііір, сіз- Ііірні кбргеіі бір патша кііб-атур. Бунуцдіп корукмецізлар, —  бу патша мусулман-дур!» дііп, Tyjyk салді. Баллар «андад болса, бу патша кііісун!» дііп, коічі-балені чікарді. Коічі бала беріп, патшані чірлап, еліп- кіііді. Апдін патшанщ ІШмІері, кітаплеріні коліда еліп, баленіц кеіпігіі кіріп, бу тадніц бешіда патша башлік Ыімміі Ііішкері-бірііін чікті. Бу то- шуктекі баллар тбшуктін патшанщ алдіда чікті. Бу патша балларні коруп, бзіні jiiprii ташледі; Ыімміі адііміері коруп, улар Іііім бзіні jiiprii ташледі. Ніім’ учун? Бу балларні коруп, бу патшанщ, Іііім адііміерінщ узіері4) от-тіік кбігіін-діік кбіді. Б у иатша, уііімалар jekin бар’ алмеді. Андін уііімалар, кігап коруп, «растін асабул-кйпііір шулар іікіін!» деді. Андін бу баллар хат
1) «ТіІКТІ» =  к и р г. «ТІІГ1» (его п р о и с х о ж д е н іе , родъ).2) С л о ва  «бад», «тад», «jag» и д р ., о к а н ч и в а ю щ ія с я  н а «д», им ѣ ю т ъ  в ъ  д а т . п .: бакка, такка, jak k a И т . д., — во в с ѣ х ъ  о ст а л ь н ы х ъ  с л у ч а я х ъ  «д» с о х р а н я е т с я .3) =  а р а б . d - J Ijj.



-  2 3 4 -кіліа ахулларда біірді: «Біз Мвдшедін кііігіін-дур-міз. Бізні сурасецізлар, Су л таи асабул-кйп-тур-міз. Амді сізіар іуртуцізларда jeuin-беріп, бізнщ Ііаккімізда дуа кілсецізлар, jaxini болур!» дііп, цугап біірді. Андін бу бал- ларда «Ыізреті Султан асабул-кйп» дііп, ат коіулді. Асабул-нйпііір турдан iiaiga «ryjyk-Tyjyk» дііп, ат кодулді. Бу асабул-кйпііір шупуцдін бері ашкар болдан.Турпандін Даіц'ануснщ шІІрігіі атміш ]олг) бар. Да^'ануснщ шарідін Бііш-кобукка іккі ]ол. Кара-хоі.іа дагіін jiip Дакіанусніц jypri. Баллар- бірііін бардан ітніц еті Кітмір-дур, шу Кітмір асабул-кйпіарніц кешіда 
jaTyp. Ьаммесі уклаі-ду. Ш улар бу гахта техі тадда, кіргіін дарда, jaTyp. Ш у  тад Кара-хоуа діігіін j ардін оттуз ]олда турур.

Такъ называемые «обитатели пещеры» было 3 брата. Когда они впер- вые выходили изъ Медины, старшему брату отъ роду было 15 лѣтъ, среднему— 11 и младшему— 7. Когда они пришли въ Китай, тогда было одно селеніе, состоящее теперь въ вѣдѣніи Тур«і>ана и называющееся Кара-ходжа. Въ этомъ селеніи лгалъ одинъ языческій царь, но имени Дакьянусъ, который управлялъ областью 6 городовъ, включая сюда какъ Турфанъ, такъ и всѣ земли вплоть до Хами. Упомянутые отроки, обитатели пещеры, отправились втроемъ посмотрѣть Дакьянуса. Когда они стояли передъ его дворцомъ, одинъ изъ придворныхъ спросилъ ихъ: «что вы за люди? откуда вы пришли?» Отроки отвѣчали: «мы пришли изъ Медины!» Придворный сказалъ: «въ такомъ случаѣ вы иобудьте здѣсь, а я пойду и доложу царю!» (Потомъ) этотъ человѣкъ пошелъ и сказалъ: «О царь міра, изъ Медины пришли 3 мальчика. Эти мальчики говорятъ, что они ищутъ Бога!» Дакьянусъ спросилъ: «большіе-ли это мальчики, пришедшіе сюда?» Тотъ человѣкъ отвѣчалъ: «это маленькіе— премаленькіе мальчики!» Потомъ Дакьянусъ приказалъ привести ихъ. Упомянутый человѣкъ пошелъ и привелъ 3 мальчиковъ къ царю. Царь спросилъ этихъ мальчиковъ: «откуда вы пришли?» Мальчики отвѣчали: «мы пришли изъ Медины!» Царь сказалъ: «куда теперь идете?» Мальчики отвѣчали: «мы идемъ туда, гдѣ найдется нашъ Богъ!» Дакьянусъ сказалъ: «если такъ называемый Богъ есть я, то куда-же вы пойдете, не оставшись служить мнѣ!» Маленькіе мальчики по неопытности отвѣчали: «въ такомъ случаѣ мы готовы служить Вамъ!» Когда прошло такимъ образомъ 2 — 3 дня, средній братъ сказалъ: «о старшій и младшій мои братья, 1
1) ajoji» =  1 кит. ли =  рус. */2 перстѣ.



—  235  —этого Дакьяеуса, какъ-бы то ни было, мы ни разу не испытали!» Старшій братъ сказалъ: «въ такомъ случаѣ вечеромъ, когда царь успокоится, мы хоть разъ испытаемъ его!» Когда день склонился къ вечеру, царь поставилъ на голову кошки свѣтильникъ и, засвѣтивши его, сталъ смотрѣть. Три отрока, видя, что онъ дѣлаетъ, стали говорить другъ другу: «дѣйстви- тельно-ли онъ Богъ, или нѣтъ? Кошка —  животное; неужели животное можетъ научиться этому?» Разсуждая такъ, они думали на-двое. Старшій братъ сказалъ: «о младшіе мои братья, какъ-бы то ни было, мы пришли изъ далекихъ странъ. Теперь пробудемъ здѣсь нѣсколько дней и, подумавши о томъ, куда намъ идти, непремѣнно должны будемъ отправиться отсюда!» Такимъ образомъ они прослужили Дакьянусу 6 мѣсяцевъ. По истеченіи 6 мѣсяцевъ Дакьянусъ оставилъ этихъ мальчиковъ у себя во дворцѣ и приготовился ѣхать на охоту. Младшій изъ отроковъ спросилъ: «о старшіе мои братья, не испытать-ли намъ его разъ, иока еще онъ не отправился на охоту?» Старшій братъ сказалъ: «въ такомъ случаѣ до наступленія вечера намъ надо найти гдѣ-нибудь мышь. Когда наступитъ вечеръ и когда будетъ поставленъ на голову кошки свѣтильникъ, пусть одинъ изъ насъ стоитъ и держитъ мышь, а остальпые двое пусть стоятъ по сторонамъ царя. Когда разговоръ станетъ весьма интереснымъ, тогда-то и выпустимъ мышь. Если кошка будетъ сидѣть, пе обращая вниманія на мышь, и держать свѣтильникъ, то этотъ (человѣкъ) и есть Богъ; еслп-же (кошка) броситъ свѣтильникъ и погонится за мышью, то онъ вовсе не Богъ. Завтра царь отправится на охоту и вернется послѣзавтра. Если намъ суждено здѣсь остаться, то мы останемся, не смотря на это испытаніе (кошки); если зайдетъ рѣчь о томъ, чтобы не оставаться, то до возвращенія (царя) съ охоты мы куда-нибудь уйдемъ!» Такъ сговаривались (отроки). Отправившись втроемъ на однѣ развалины, они разыскали мышь и принесли. Когда день склонился къ вечеру, наступило время зажечь свѣтильникъ. Царь позвалъ кошку и усадилъ ее. Потомъ одинъ изъ (царскихъ) людей зажегъ свѣтильникъ и поставилъ его на голову кошки. Эта кошка, не глядя ни на что, кромѣ земли, сидѣла очень смирно. Когда была полночь, царь сидѣлъ съ нѣсколькими своими людьми. Старшіе два отрока пошли и стали съ 2 сторонъ царя, оставшійся младшій спряталъ мышь у себя въ рукавѣ и сталъ въ тѣни свѣтильника. Когда царь хохоталъ со своими людьми п разговоръ сталъ весьма оживленнымъ, въ это самое время младшій изъ отроковъ, державшій мышь, выпустилъ ее потихоньку изъ рукава; кошка увидала эту мышь и, сбросивши свѣтильникъ, стоявшій на головѣ, пустилась бѣжать за мышью. Въ комнатѣ стало совсѣмъ темно. Царь разсердился сильно па людей, стоявшихъ подлѣ него, и сказалъ: «вы пе наполнили
Ияппскп Root. Отд. Нмп. І’усск. Арх. Ойщ. Т. VIII.



-  23G -желудка этоіі кошкп нпщею какъ слѣдуетъ!» Тѣмъ временемъ свѣтильникъ снова зажглп. При свѣтѣ огня видно было, что упомянутая кошка все еще продолжаетъ ѣсть въ одномъ углу мышь. Царь, увидѣвши это, разсердился іі пнулъ разъ кошку въ голову. Потомъ принесъ кошку и, усадивши на мѣсто, снова поставилъ на ея голову свѣтильникъ. Затѣмъ упомянутые 3 отрока вышли тихонько за дверь и, усѣвшись втроемъ въ одномъ углу, стали совѣщаться. Самый младшій изъ нихъ спросилъ: «о старшіе мои братья, каково стало это дѣло?» Старшіе братья отвѣчали: «оказывается, что онъ не—  Богъ!» Самый младшій спросилъ: «въ такомъ случаѣ что-же нужно будетъ дѣлать?» Старшіе 2 брата сказали: «этотъ Дакьяпусъ оказался не Богомъ, а обманщикомъ. Завтра опъ отправится па охоту и вернется послѣзавтра, тогда и мы уйдемъ куда-нибудь!» Такъ они сговаривались. (Затѣмъ) они снова вошли, и каждый изъ нихъ сталъ справлять свое дѣло. Черезъ 2 или 3 дня царь отправился на охоту. Три отрока стали теперь сговариваться, говоря: «не бѣжать-лп намъ?» Сговорившись, эти мальчики сказали: «ладно!» и въ половинѣ ночи вышли изъ дворца. Затѣмъ на разсвѣтѣ вышли изъ города. «Куда теперь пойдемъ?» говорили они, глядя другъ на друга. Старшій братъ сказалъ: «что-бы то ни было, пойдемте какъ можно скорѣе, и пока никто пе видитъ, уйдемъ подальше!» Съ этими словами они быстро зашагали по дорогѣ. Когда они пришли въ одно мѣсто, встрѣтился имъ какой-то мальчикъ-пастухъ. У  этого мальчика было много овецъ, которыхъ опъ пасъ. Эготъ мальчикъ-пастухъ сталъ кричать 3 отрокамъ, шедшимъ по дорогѣ: «эй, дѣти, эіі, дѣти! остановитесь, остановитесь!» (Потомъ) оиъ побѣжалъ и догналъ 3 мальчиковъ. Мальчикъ-пастухъ спросилъ у этихъ дѣтей: «куда вы идете?» Три отрока отвѣчали: «если вы спрашиваете насъ (объ этомъ), —  мы идемъ искать Бога!» Мальчикъ-пастухъ сказалъ: «если вы идете искать Бога, тогда и я пойду!» Три мальчика сказали: «если хочешь съ нами идти, куда дѣнешь такую кучу своихъ овецъ?» Мальчикъ-пастухъ сказалъ: «нѣкоторая часть этихъ овецъ принадлежитъ чужимъ людямъ. Если вы побудете нѣсколько времени подлѣ этихъ самыхъ моихъ овецъ, (тогда) я пойду и, призвавши хозяевъ этихъ овецъ, вручу каждому изъ нихъ его собственность. Остальныхъ своихъ овецъ оставлю въ этомъ лѣсу, поручивши ихъ волѣ Божіей. Потомъ пойду вмѣстѣ съ вами, куда-бы вы ни направились!» Затѣмъ 3 отрока сказали: «въ такомъ случаѣ идите скорѣе и отдайте чужихъ овецъ охъ хозяевамъ, (потому что) мы боимся погонь!» Потомъ мальчикъ-пастухъ пошелъ скорѣе и, призвавши хозяевъ упомянутыхъ овецъ, вручилъ каждому изъ нихъ его собственность. Люди, получившіе овецъ, всѣ вернулись домой. Мальчикъ-пастухъ, выгнавши (своихъ) овецъ на дорогу, сказалъ: «тутъ-то и поручу я (овецъ) волѣ Божіей! Если



-  237  —я оставлю (овецъ) въ лѣсу, то зря съѣдятъ (пхъ) голодные волки, — если оставлю на этоіі дорогѣ, поймаютъ п возьмутъ пхъ люди, проходяш.іе туда и сюда. Если онп будутъ ѣсть (овецъ), славословя Бога, то достанется мнѣ польза этого (добраго дѣла)!» Съ этими словами онъ поручилъ волѣ Божіей3.G00 овецъ. Потомъ этотъ мальчикъ-пастухъ и 3 отрока, бѣжавшіе (отъ Дакьянуса), пошли вчетверомъ. У  упомянутаго мальчика-пастуха была одна собака. Когда они прошли одинъ фарсатъ(т. е. 8 верстъ), — собака, не замѣтивши, какъ ушелъ ея хозяинъ, оставалась среди овецъ; бѣгая взадъ и впередъ, она стала искать своего хозяина и выть, смотря на небо;— (затѣмъ) побѣжала вслѣдъ за ушедшими 4 мальчиками. Эта собака догнала пхъ четырехъ, когда они прошли уже два фарсапга. Мальчикъ-пастухъ спросилъ: «о товарищи, вотъ бѣжитъ сюда моя собака. Что будемъ съ нею дѣлать? Будегъ-лп хорошо, если эта собака пойдетъ съ нами, пли будетъ лучше, если она не пойдетъ?» Три мальчика сказали: «если эта собака пойдетъ съ нами, намъ будетъ худо. А  почему? такъ какъ мы —  люди, бѣгущіе съ ея хозяиномъ, то эта собака, увидѣвши какой-нибудь предметъ, станетъ па него лаять и выдастъ насъ. Будетъ хорошо, если мы не возьмемъ этой собаки съ собою!» Мальчикъ-пастухъ взялъ въ руку камень и сталъ отгонять собаку. Четыре мальчика шлп по дорогѣ, все время отгоняя собаку. Били они эту собаку, пока не прошли еще 1 фарсапгъ. Собака продолжала идти, опустивъ голову и не обращая вниманія на удары. Затѣмъ старшій изъ 3 отроковъ сказалъ остальнымъ: «не бейте сильно этой собаки, (потому что) и собака— твореніе Божіе. Отдадимте кому-нибудь эту собаку, или-же въ противномъ случаѣ гдѣ-нибудь привяжемъ ее покрѣпче. Кто-нибудь придетъ и возьметъ ее!» Сговорившись такъ, всѣ четверо привязали собаку въ одномъ мѣстѣ. Когда они пробыли въ дорогѣ одинъ часъ, собака, таща за собою веревку, которою была привязана, снова прибѣжала по ихъ слѣдамъ и догнала ихъ. Всѣ четверо сильно разсердились, и (3 отрока) сказали пастуху: «поймай свою собаку!» и велѣли поймать ее. Поймавши его собаку, 3 мальчика отрѣзали собакѣ 2 ноги. Крѣпко связавши остальныя 2 ноги, 4 мальчика бросили собаку въ яму и снова двинулись въ путь. Черезъ одинъ часъ собака опять догнала пхъ съ двумя связанными и двумя отрѣзанными ногами. Старшій изъ обитателей пещеры сказалъ: «будетъ хорошо, если спросимъ что-нпбзгдь у этой собаки!» Затѣмъ средній братъ спросилъ: «эй, собака, куда идешь?» Собака сказала: «а вы куда идете?» Тѣ отвѣчали: «мы идемъ искать Бога!» Собака спросила: «кто меня сотворилъ? и кто васъ сотворилъ?» Тѣ отвѣчали: «и тебя Богъ сотворилъ, и, насъ сотворилъ Богъ!» Собака сказала: «если васъ сотворилъ Богъ, —  Богъ и меня сотворилъ. Что будетъ, если и я стану искать Бога, котораго вы ищете?» Сказавшиіб*



—  2 3 8 -это, она стала плакать, проливая (обильныя) слезы. Старшій изъ 3 братьевъ сказалъ: «въ такомъ случаѣ мы совершили великій грѣхъ: зря били и колотили эту собаку, отрѣзали ей воги, — и сотворили такой великій грѣхъ! Давайте вчетверомъ поочередно нести ее всюду, куда ни пойдемъ!» Сказавши это, они погладили собаку разъ по головѣ, и ноги ея стали по-прежнему здоровы. Эти 4 мальчика пошли по дорогѣ, неся собаку на себѣ и не давая ей идти по землѣ. Такимъ образомъ они прошли 7 фарсанювъ. Взошли они на вершину одной горы. Наверху этой горы была глубокая пещера, не имѣвшая ни начала, ни конца. Всѣ пятеро, увидѣвши эту пещеру, вошли въ нее и сказали: «отдохнемте съ часокъ, а потомъ встанемъ и, разыскавъ пищу, поѣдимъ, —  будучи въ дорогѣ, мы достаточно утомились!» (Затѣмъ) легли спать. Послѣ ихъ ухода царскіе люди поѣхали искать ихъ въ разныя стороны, но нигдѣ не могли узнать объ нихъ. Царь сталъ гадать, и ему вышло: «они взошли на вершину одной горы и скрылись въ отверстіе, въ которое можетъ войти только вбитый колъ». (Потомъ царь сказалъ своимъ людямъ:) «если вы не разыщете ихъ, то я не пощажу ни одного изъ живущихъ въ этомъ дворцѣ. Если за этихъ 3 человѣкъ я не погублю 3 .000, то ые желаю сидѣть (болѣе) на царскомъ тронѣ!» Такой зарокъ давалъ себѣ (царь). З а тѣмъ люди этого царя снова пустились въ разныя стороны искать (бѣглецовъ). Нѣкоторые изъ нихъ взошли на вершину горы, въ которой скрылись обитатели пещеры, а остальные направились въ другія стороны. Взошедшіе на эту гору увидѣли человѣческіе слѣды и пошли по нимъ съ одной стороны. Потомъ они пришли къ отверстію, въ которое скрылись обитатели пещеры. У  входа въ это отверстіе голуби вывели птенцовъ, а науки сплели тенета. «Здѣсь нѣтъ никакихъ признаковъ человѣческаго существа! должно быть, они не приходили сюда!» сказали пріѣхавшіе сюда люди и повернули назадъ. Эги люди поѣхали и сказали Дакьянусу: «отверстіе мы нашли, а людей найти не могли! Хотѣли-бы мы войти въ это отверстіе, да отверстіе мало, нѣтъ никакихъ признаковъ, чтобы въ него могли войти люди!» Царь сказалъ: «въ такомъ случаѣ попробуйте еще погадать!» Гадальщики стали ворожить, и имъ вышло: «оказывается, опи внутри отверстія. Ни одному человѣку не войти въ него, а человѣку, вошедшему въ него, выйти». Вотъ какъ вышло въ ворожбѣ. Дакьянусъ сказалъ: «развѣ можетъ случиться, что эти люди, вошедшіе (въ отверстіе), никогда не выйдутъ? когда-нибудь да выйдутъ они. Пусть кто-нибудь пойдетъ и покараулитъ ихъ!» Съ этими словами онъ переселилъ 5.000 калмыцкихъ семействъ, которыя и стали жить на упомянутой горѣ, какъ разъ противъ отверстія (пещеры). Эги пятеро встали потомъ отъ сна черезъ 443 года. Въ кошелькѣ одного изъ нихъ изъ денегъ, ходившихъ въ царствованіе Дакьянуса, было 11 миска лей (2 р. 20 к.).



—  289  —«Идите п купите гдѣ-нибудь на эти деньги хлѣба!» сказалъ одинъ изъ пятерыхъ. Пастухъ всталъ и пошелъ за хлѣбомъ. Этотъ пастухъ пошелъ въ селеніе Беш ъ- кобукъ п, желая купить хлѣба, пришелъ къ одному хлѣбнику. «Эй, дядя хлѣбникъ, не продадите-ли хлѣба?» спросилъ пастухъ. (Хлѣбникъ) отвѣчалъ: «продамъ, мальчикъ!» (Потомъ) этотъ мальчикъ вынулъ изъ кошелька 11 мисками п положилъ ихъ въ руку хлѣбника. Хлѣбникъ, увидѣвши эти деньги, не могъ узнать ихъ. «О мальчикъ, зпаешь-ли эти деньги? какого времени эти деньги? знаешь-лп, какого онѣ императора?» спросилъ хлѣбникъ у мальчика. Мальчикъ (испугавшись) сказалъ: «деньги я нашелъ на дорогѣ!» Мальчикъ затѣмъ спросилъ: «о дядя хлѣбникъ, я не знаю этихъ денегъ! Не знаете-ли Вы , какого это императора деньги?» Хлѣбникъ сказалъ: «и я не знаю этихъ денегъ. Я  не видалъ царя, при которомъ ходили эти деньги, и самъ не употреблялъ ихъ. Н а этихъ деньгахъ, оказывается, есть надпись. Если-бы попался какой-нпбзгдь грамотный человѣкъ, мы дали-бы ему прочесть (надпись) и послушали-бы, и потомъ стало-бы (намъ) извѣстно!» По дорогѣ шелъ какой-то прохожій. «Позовемъ этого прохожаго, не знаетъ-ли онъ!» сказалъ хлѣбникъ. Потомъ онъ позвалъ этого прохожаго, «грамотепъ-лп ты?» спросилъ онъ прохожаго. Прохожій отвѣчалъ: «Грамотенъ!» — «Попробуй-ка прочесть надпись этихъ денегъ!» сказалъ (хлѣбникъ) и далъ ему монеты. «На этихъ монетахъ значится, что это —  деньги Дакьянуса. Съ тѣхъ поръ какъ перестали ходить эти монеты, царствовало уже 7 императоровъ. Въ настоящее время эти деньги ее ходятъ. Возьмемте и представимте эти деньги царю!» сказалъ (прохожій), и хлѣбникъ заперъ свою лавку. Затѣмъ, взявши эти деньги, хлѣбникъ пошелъ съ мальчикомъ, принесшимъ ихъ, къ царю. Въ это время резиденціею государя былъ городъ, въ которомъ жилъ (прежде) Дакьянусъ. Царь, увидѣвши упомянутыя деньги, спросилъ мальчика: «о мальчикъ, гдѣ ты взялъ эти деньги? скажи всю правду!» Мальчикъ спросилъ государя: «о царь міра, разскажите о своемъ происхожденіи, (тогда) и я разскажу о своихъ приключеніяхъ!» Царь сказалъ: «мое происхожденіе —  мусульманское. Разскажи по правдѣ о своемъ происхожденіи, и ты не мусульманинъ-ли?» Мальчикъ отвѣчалъ: «по происхожденію я мусульманинъ!» Царь сказалъ: «сколько васъ человѣкъ? Гдѣ находится мѣсто вашей остановки? Отецъ и дѣдъ у меня оба мусзмьмане. Эти деньги относятся къ деньгамъ времени Дакьянуса. Когда ходили эти деньги и кто употреблялъ ихъ, пе знали у меня даже отецъ и дѣдъ. Если ты, мальчикъ, разскажешь о себѣ всю правду,—  не будетъ (тебѣ) ничего худаго; еелп-же солжешь, посажу въ тюрьму!» Упомянутый мальчикъ сказалъ: «о царь міра, насъ было пятеро. Вышедши изъ этого города, мы вошли вонъ на тоіі горѣ въ одну пещеру и легли



—  2-Ю —спать. Въ этоіі пещерѣ мы спали сегодня съ самаго утра. Проснулись только теперь, когда день склонился уже къ вечеру. Проголодались и наши желудки. Мы увидѣли, что у насъ есть эти самыя деньги. Вотъ я п пришелъ сюда купить хлѣба!» Царь спросилъ: «вы всѣ пятеро были-лп съ самаго начала вмѣстѣ, или потомъ соединились?» Мальчикъ отвѣчалъ: «мы потомъ соединились. Три мои товарища вышли изъ города втроемъ, а мы вдвоемъ присоединились къ нимъ вонъ тамъ!» Царь сказалъ: «въ такомъ случаѣ надо собрать астрологовъ и посмотрѣть объ этомъ въ книгахъ. Этотъ мальчикъ говоритъ, что заснулъ утромъ, между тѣмъ какъ я вижу, что находящіяся у него въ рукѣ деньги относятся къ деньгамъ Дакьянуса. Здѣсь есть что-то особенное!» Сказавши это, онъ собралъ мудрецовъ. Царь сказалъ имъ: «о богословы, знаете-лп эти монеты?» Богословы посмотрѣли (на монеты) и отвѣчали: «знаемъ, по не знаемъ, когда онѣ ходили!» Царь спросилъ: «если не знаете, когда ходили эти монеты, какъ-же знаете самыя монеты?» Богословы отвѣчали: «мы знаемъ людей, которые употребляли эти монеты!» Царь сказалъ: «въ такомъ случаѣ, если знаете, (скажите), съ коихъ поръ начали ходить эти деньги? съ коихъ поръ онѣ перестали ходить?» Богословы пересмотрѣли много книгъ и узнали, что съ тѣхъ поръ, какъ перестали ходить эти деньги, царствовало уже 7 императоровъ. Царь, выпустившій эти деньги, былъ Дакьянусъ. Со дня смерти Дакьянуса прошло 435 лѣтъ. Съ тѣхъ поръ, какъ заснули эти отроки, прошло 443 года. «Вы какъ слѣдуетъ спросите о дѣлахъ этихъ мальчиковъ, — въ дѣлахъ этихъ мальчиковъ есть, кажется, что-то особенное!» Такъ сказали богословы. Царь спросилъ: «что есть особеннаго у этихъ мальчиковъ?» Богословы отвѣчали: «во времена Дакьянуса изъ Медины вышли 3 мальчика. Эти мальчики пробыли у Дакьянуса 6 мѣсяцевъ и бѣжали отъ него. Эти мальчики пришли на одну гору и скрылись въ пещерѣ. Вотъ что мы узнали (изъ книгъ). Относительно этихъ мальчиковъ въ книгахъ говорится, что ихъ по одному преданію было пятеро, а по другому семеро. Ихъ называютъ обитателями пещеры. Такое у нихъ имя значится въ книгахъ. Нѣтъ людей, которые-бы видѣли этихъ отроковъ!» Такъ отвѣчали царю богословы. Царь сказалъ: «этотъ мальчикъ говоритъ, что онъ спалъ цѣлый день, съ утра до вечера, а изъ книгъ видно, что онъ (съ товарищами) спалъ 443 года. Дайте ппщп этому мальчику и накормите его. Потомъ возьмемъ этого мальчика и пойдемъ съ нимъ къ его товарищамъ!» Послѣ этого дали мальчику пищу. ЗатЬмъ царь собралъ своихъ людей, собралъ и богослововъ и приготовился (идти). Тѣмъ временемъ, наѣвшись до-сыта, былъ готовъ и мальчикъ. Царь сказалъ: «эй, мальчикъ, ты поведи насъ къ своимъ товарищамъ! мы не причинимъ вамъ никакого вреда!» Мальчикъ пошелъ, ведя



за собою царя п всѣхъ его людей. Спустя одпнъ часъ оіш подошли къ горѣ, гдѣ лежали отроки. Мальчикъ, ведшій царя, сказалъ ему: «о царь міра, побудьте вы здѣсь самое короткое время, а я пойду и дамъ знать (въ текстѣ: 
Tyjyk салаі)мальчикамъ!» 11,арьсказалъ: «въ такомъ случаѣ дай знать!» Мальчикъ пошелъ впередъ и, крича потихоньку товарищамъ: «вставайте!», разбудилъ ихъ. Затѣмъ мальчикъ сказалъ своимъ товарищамъ: «эіі, товарищи, идетъ посмотрѣть васъ одпнъ царь. Вы не бойтесь этого царя, потому что онъ —  мусульманинъ!» Такъ извѣщалъ ихъ (мальчикъ). Отроки сказали: «въ такомъ случаѣ пусть идетъ этотъ царь!» Съ этими словами они выслали (навстрѣчу царю) мальчика-настуха. Мальчикъ-пастухъ пошелъ и пригласилъ царя. Затѣмъ царскіе ученые взяли въ руки свои книги и, идя за мальчикомъ, взошли на гору съ царемъ во главѣ и въ сопровожденіи всего войска. Сидѣвшіе въ пещерѣ отроки вышли изъ нея ua-встрѣчу царю. Царь, увидѣвши отроковъ, поклонился имъ до земли. Увидѣвши пхъ, поклонились до земли и всѣ (царскіе) люди, а почему У (потому что) при видѣ этихъ отроковъ, у  царя и всѣхъ его людей лицо горѣло (изъ благоговѣнія передъ этими святыми отроками) какъ огонь. Царь и ученые не могли подойгп(къ отрокамъ) близко. Потомъ ученые посмотрѣли въ книги и сказали: «обитатели пещеры, дѣйствительно, и есть эги самые!» Затѣмъ отроки написали и подали богословамъ такую запись: «мы вышли изъ Медины. Если вы спрашиваете насъ (о томъ, кто мы), мы — Султанъ Асхйбу-ль-кехФъ. Теперь вы вернитесь къ себѣ домой, и, если станете тамъ молиться за насъ, будетъ (вамъ) хорошо!» Такъ отвѣчали (людямъ) отроки. Съ тѣхъ поръ и прозвали этихъ отроковъ «Хезрети Султанъ Асхабу-ль-кехФЪ» (святые и могучіе обитатели пещеры). Мѣсто, гдѣ почиваютъ обитатели пещеры, названо «Туюкъ».Вотъ съ тѣхъ поръ и прославились эти обитатели пещеры.Отъ Тур<і>ана до Дакьянусова города 60 jo l1). Огъ Дакьяпусова города до Бешъ-кобука 2 jol. Селеніе, называемое Кара-ходжа, и есть (бывшая) столица Дакьянуса. Имя пса, сопутствовавшаго отрокамъ, есть Кытмыръ. Этотъ Кытмыръ почиваетъ рядомъ съ обитателями пещеры. Всѣ (пятеро) спятъ. Они до сихъ поръ лежатъ на горѣ въ той самой пещерѣ, въ которую вошлп. Эга гора отъ селенія, называемаго Кара-ходжа, стоитъ въ 30 jol.

1) Т . е. 30 перстъ; см. иышс, стр. 234, прим.
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2. Сказаніе по Рубгузи1).Разсказываютъ, чго въ Румѣ (т. е. византійской имперіи) былъ одинъ царь, по имени превеликій гонитель Дакьянусъ. Войска у него было несмѣтное количество. Однажды онъ сражался съ нѣкіимъ царемъ и убилъ его. У  этого (убитаго царя) было 6 сыновей, и всѣхъ ихъ (Дакьянусъ) взялъ въ плѣнъ. (Дакьянусъ) требовалъ отъ всѣхъ, чтобы его признавали Богомъ. Ш естерыхъ юношей онъ заставилъ поклоняться ему, (ибо и) весь міръ считалъ Дакьянуса Богомъ. Однажды кошка возилась съ мышью и. дерясь съ нею, свалилась съ дымника на землю. Дакьянусъ, увидѣвъ это, испугался. Вышеупомянутые 6 братьевъ, увидѣвши (что Дакьянусъ испугался кошки), сказали: «оказывается, этотъ человѣкъ не —  Б о г ъ ,—  онъ испугался этой кошки!» Они стали совѣщаться, говоря: «идите сюда, пойдемте искать Бога!» Старшій братъ, по имениЯмлиха, сказалъ: «мы уйдемъ тогда, когда царь велитъ намъ играть въ шары. Мы будемъ бить посильнѣе но направленію къ степи (чтобы, подъ предлогомъ игранія въ шары, удалиться отъ дома), а какъ станемъ подходить къ дому, то будемъ бить послабѣе!» Съ  этими словами они согласились (играть въ шары). Обычай Дакьянуса состоялъ въ слѣдующемъ. Самъ онъ сидѣлъ въ началѣ поля, на которомъ происходило зрѣлище. Кто прекрасно ударялъ въ шаръ и (бѣгая за нимъ) выказывалъ удалое наѣздничество, тому (Дакьянусъ) имѣлъ обыкновеніе дѣлать подарки. Каждый день пріѣзжали обыкновенно молодые люди и поочередно ударяли въ шаръ. Разъ пришла очередь (ударять) и вышеупомянутымъ 6 юиошамъ. 
Они прибѣгли къ (слѣдующей) уловкѣ и хитрости. Выѣхавши (на середину поля), они били въ шаръ сначала потихоньку, а потомъ, подъѣхавши къ парку, стали бить покрѣпче. Подъ видомъ игранія въ шары они уѣхали далеко и, прибывши въ одно селеніе, закопали свои чистыя одежды въ землю и, надѣвши грубые халаты, двинулись въ путь. Они пришли къ одному пастуху, (который) далъ имъ айрану (кислаго молока)и спросилъ: «куда вы идёте?» Они отвѣчали: «мы идемъ искать Б ога!» Пастухъ спросилъ: «развѣ Дакьянусъ не — Богъ?» Они отвѣчали: «оказалось, что онъ не— Богъ!» Пастухъ сказалъ: «подождите одинъ часъ, и я пойду съ вами!» Пастухъ пошелъ и вручилъ овецъ

1) Отдѣльныя ыѣста своего сказанія Рубгузи подкрѣпляетъ цитатами изъ X V III  главы 
Корана, называемой l| безъ цитатъ онъ оставляетъ лишь тѣ мѣста, которымъ

не нашелъ въ Коранѣ соотвѣтствующихъ стиховъ. Эти цитаты изъ Корана, числомъ 17, я 
помѣстилъ въ выноскахъ, для того чтобы народное сказаніе совершенно отдѣлить отъ 
Корапа. — О сочиненіи Рубгузи вообще см. K ie u , Catal. of the Turk. Man. in the Br. Mus. 
p. 269—72.



-  2 4 3 -хозяевамъ; (затѣмъ вернулся и) присоединившись къ юношамъ, двинулся съ ними въ путь. У  него (т. е. у этого пастуха) была одна собака, по имени Каркаринъ, а по словамъ нѣкоторыхъ Кытмыръ. Имена ихъ: перваго (юноши) —  Ямлиха, втораго — Максильмина, третьяго —  Мартунусъ, четвертаго — Менитунусъ, пятаго —  Сарфунусъ, шестаго Зуанванусъ, а имя пастуха —  КеФиситатыонусъ. Сказали они овечьему пастуху: «бей свою собаку, чтобы она не шла за нами, — она выдастъ насъ!» Пастухъ ударилъ собаку, но она не вернулась. Они переломили собакѣ одну ногу. Благодаря могуществу Всевышняго Господа, собака, заговоривъ человѣческимъ голосомъ, сказала: «если Всевышній Господь нуженъ вамъ, то развѣ Онъ не нуженъ мнѣ?» Услышавъ (эти) слова, они взяли собаку на руки. Наступилъ вечеръ, и они пришли къ одной пещерѣ. Вошли они внутрь ея и легли спать. Всевышній Господь далъ имъ особенный сонъ. Царь, разыскивая ихъ, пріѣхалъ къ пещерѣ и, увидѣвъ, что паукъ затянулъ ея отверстіе паутиною, счелъ ихъ умершими1). Дакьяпусъ сказалъ: «они отреклись отъ меня, поэтому-то и умерли!» Съ этими словами онъ вернулся домой. Они пролежали въ этой пещерѣ 309 лѣтъ2). Относительно 9 не согласуются. Нѣкоторые говорятъ «9 мѣсяцевъ», а нѣкоторые «9 дней». Когда они проснулись, то одинъ, именно Ямлиха, сталъ говорить другимъ: «сколько времени мы пролежали здѣсь?»3) Одинъ сказалъ: «прошло полъ- дня!», а другой: «прошли однѣ сутки!»4) (Тогда) они сказали: «Всевышній Господь знаетъ лучше всѣхъ!»5) Потомъ сказали: «пошлемте одного на базаръ 6), пусть онъ пойдетъ и посмотритъ. Которая пища чище, пусть ту онъ и принесетъ. Кромѣ этого (порученія), — пусть съ жителями (города) ведетъ разговоры и бесѣды обдуманно, чтобы никому не дать знать (о себѣ и объ насъ7)!» Затѣмъ онп опять сказали: «если узнаютъ этого человѣка, то поймаютъ и станутъ бить его, или обратятъ въ
1) Всевышній говоритъ (Коранъ X V I I I , 10): Мы наложили въ пещерѣ глухоту на ихъ 

уши въ продолженіе извѣстнаго числа лѣтъ.
2) Всевышній говоритъ (ibid., 24): Они пробыли въ своей пещерѣ 300 лѣтъ, съ при

бавкой девяти.
3) Всевышній говоритъ (ibid., 18): Одинъ изъ нихъ спросилъ: «сколь долго про

были вы?»
4) Господь говоритъ (ibid., 18): Онп отвѣчали: «мы пробыли день или часть дня».
б) Господь говоритъ (ibid , 18): Они сказали: «Господь вашъ знаетъ лучше всѣхъ, 

сколь долго вы пробыли тутъ».
6) Господь Всевышній говоритъ (ibid., 18): Теперь пошлите кого-нибудь изъ васъ въ 

городъ съ этими вашими деньгами.
7) Господь Всевышній говорить (ibid., 18): Пусть онъ посмотритъ, гдѣ пища чище, и 

принесетъ вамъ потребное количество ея; но пусть онъ держитъ себя скромно и никому не 
даетъ о васъ знать.



—  244 —свою вѣру, а потомъ мы не избавимся отъ нихъ во вѣки вѣковъ Ц1» Ямлиха всталъ и пошелъ иа базаръ. Онъ сказалъ хлѣбнику: «дай мнѣ чистыхъ хлѣбовъ!» Хлѣбникъ взялъ (у него) монету и увидѣлъ на ней имя Дакьянуса. «Ты, вѣроятно, нашелъ кладъ, — эта монета вышла уже изъ употребленія; гдѣ ты взялъ её?» спросилъ хлѣбникъ. Онъ взялъ Ямлиху и представилъ его царю. Имя царя было Ястакадъ. Онъ былъ мусульманинъ; люди (его) тоже были мусульмане. Спросили Ямлиху: «что ты за человѣкъ?» Онъ разсказалъ подробно обо всемъ (происшедшемъ). Царь Ястакадъ собралъ ученыхъ и сказалъ: «правда-лп то, что онъ разсказываетъ?» Одинъ изъ ученыхъ сказалъ: «я въ одной исторіи читалъ, что въ царствованіе Дакьянуса С юношей убѣжали, ушли въ горы и вошли въ пещеру!» Царь сѣлъ на коня и отправился (со свитою) смотрѣть эту пещеру. Когда онъ подъѣхалъ уже близко, Ямлпха сказалъ: «вы обождите одинъ часъ, — чтобы они не испугались, я пойду впередъ и повидаюсь съ ними!» Ямлиха, придя раньше (другихъ), извѣстилъ (товарищей) о томъ, что ѣдетъ (къ нимъ) царь. Услыхавши о царѣ, они сейчасъ-же лишились чувствъ. Придя въ себя, они опять спросили, и Ямлиха сталъ разсказывать (обо всемъ). Между тѣмъ подъѣхалъ царь и, увидѣвъ всѣхъ, сказалъ имъ: «я отправляю васъ въ городъ!» Эти остались недовольны и спустились въ глубину пещеры. (Царь) тронулся въ (обратный) путь. Лицемѣры сказали: «тутъ мы воздвигнемъ гостинницу!», а вѣрующіе: «мы воздвигнемъ мечеть!» и построили (тутъ) мечеть2).Іудеи и язычники не согласуются (относительно числа отроковъ). Маръ- Я кубп3) говоритъ, что ихъ было трое, а съ собакою четверо, а Мелькай говоритъ, что ихъ (было) пятеро, а съ собакою шестеро4). Ихъ слова не заслуживаютъ довѣрія,— это никому не извѣстно5). Вѣрующіе говорятъ, что ихъ семь, а съ собакою восемь0). (Богъ сказалъ Мухаммеду): «эй, Мухаммедъ,
1) Господь говоритъ (ibid., 19): Они, если придутъ къ вамъ, то или побьютъ васъ кам

нями, или обратятъ васъ въ свою вѣру, и въ такомъ случаѣ вы нс будете счастливы во 
вѣки вѣковъ.

2) Господь говоритъ (ibid., 20): Первенствующіе у нихъ въ дѣлахъ сказали: «построимъ 
надъ ними храмъ».

3) [При плачевномъ состояніи текста сочиненія Рубгузп всякія догадки о томъ, ка

кихъ авторовъ разумѣетъ Рубгузн подъ именами j  L  и были бы прежде

временны. Прежде всего было бы желательно знать, какъ эти имена читаются въ рук. 
Британскаго Музея. В. Р.]

4) Господь Всевышній говоритъ (ibid., 21): Они будутъ говорить: «ихъ было трое, а 
четвертый— песъ ихъ»; будутъ говорить также: «(ихъ было) пять, а шестой— песъ ихъ».

5) Господь говоритъ (ibid., 21): (Они будутъ говорить) по догадкѣ.
G) Господь говоритъ (ibid., 21): II будутъ говорить: «ихъ было семь, а песъ ихъ— 

восьмой».



245 -скажи, что Господь нашъ лучше знаетъ, н что числа ихъ не знаютъ іудеп, тогда какъ и вѣрующіе-то знаютъ мало1)!» Абдулла-ибнъ-Аббасъ говоритъ: «изъ вѣрующихъ знаютъ ихъ немногіе, въ числѣ которыхъ и я. Ихъ было семь, а съ собакою восемь. Говорить такъ есть слѣдующее основаніе. Богъ велѣлъ спросить, сколько времени они пробыли (въ пещерѣ). Объ этомъ спросилъ одинъ изъ нихъ2), и они сказали3): «мы пробыли день или часть дня4)!»Такъ говорили трое,ибо «сказали» стоитъ во множ, числѣ,— а всѣхъ ихъ было семь человѣкъ, съ собакою восемь».(Архангелъ) Гавріилъ спускается (съ неба) и переворачиваетъ ихъ лежащихъ одинъ разъ въ мѣсяцъ съ праваго бока на лѣвый5). Устье пещеры —  по направленію къ сѣверу. Солнечные лучи никогда не проникаютъ (внутрь пещеры). Отъ Бога посылаются къ нимъ слуги, которые брѣютъ имъ головы и подрѣзываютъ ногти. Говорятъ, былъ халп<і»ъ Моавія; когда, желая посмотрѣть ихъ, онъ подъѣхалъ близко къ пещерѣ, то въ него стали летѣть камни. Моавія вернулся, не удостоившись увидѣть ихъ.
1) Господь Всевышній говоритъ (ibid., 21): Скажи: «число ихъ Господь мои знаетъ 

вѣрнѣе в сѣ хъ ; ихъ знаютъ только немногіе».
2) Господь Всевышній говоритъ (ibid., 18): Одинъ изъ нихъ спросилъ: «какъ долго 

вы пробыли?»
3) Господь говоритъ (ibid., 18): (Онн) отвѣчали: «(мы) пробыли день или часть дня!»
4) Господь говоритъ (ibid., 18): Они (т. е. трое) сказали: «Господь вашъ знаетъ лучше 

всѣхъ, сколь долго вы пробыли тутъ».
5) Господь Всевышній говоритъ (ibid., 17): Мы переворачивали ихъ на правый бокъ 

и на лѣвый.

СП Б . 20 сентября 1893 г.
Н. Натановъ.




