
1 ВСТУП
У пошуках методичних принципів і емпіричних моделей

Це перша спроба, байдуже якою мовою, створити всеосяжну історію гума-
нітарних наук. У давнину різниці між гуманітарними і природничими науками
не було. Незалежно від того, хотів хтось відгадати таємниці розуму чи таємниці
природи, – все втілювалося в складові однієї інтелектуальної діяльності. Піфа-
гор досліджував як музику, природу, так і математику, а Аль-Біруні вивчав
тексти, історію і астрономію. Навіть світила наукової революції Галілей, Кеплер
і Ньютон займалися як філологією, так і вивченням природи. Тож постає пи-
тання: до якої міри розбіжності між гуманітарними і точними науками є суттє-
вими чи штучними? Чим відрізняються їхні методи дослідження? Як і коли
вони розійшлися? Чи ідеї гуманітарних наук спричинили коли-небудь гро-
мадські прориви? I чи дебати, викликані знаменитою лекцією Ч. П. Сноу «Дві
культури і наукова революція1» в 1959 році, в якій він висловлював жаль щодо
розриву між гуманітарними і природничими науками, властиві лише для нашого
часу, чи існували завжди? Щоб відповісти на ці питання, неможливо обійтися
без історіографії як гуманітарних, так і точних наук.

Ледь не кожний знає, що таке гуманітарні науки чи науки про дух, проте коли
нас просять дати визначення, то ми ніяковіємо. Традиційне визначення, при-
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Альфа-науки, науки про дух чи гуманітарні науки?

У нідерландській мові є три поняття для визначення цієї галузі науки: альфа-
науки, науки про дух і гуманітарні науки, що їх сьогодні часто вживають упере-
міш. Ми побачимо далі, що ці терміни різного походження. «Гуманітарні науки»
виникають у XV ст. із зародженням гуманізму доби Відродження. Понятя «науки
про дух» уперше вживається наприкінці XIX ст. як переклад німецького «Geis-
teswissenschaften». А означення «альфа-науки» виникає по тому, як гімназії були
поділені на «Gymnasium-a» («Alpha») і «Gymnasium-b»(«Bèta») згідно із законом
про освіту від 1876 року.



наймні починаючи з XIX ст., свідчить про те, що гуманітарні науки вивчають ви-
твори людського духу2. Отож вивчення музики, літератури, мови, образотворчого
мистецтва належить до царини гуманітарних наук. На відміну від вивчення при-
роди, яке є сферою діяльності природничих, чи бета-наук. У той час як предмет
дослідження людини і суспільних зв’язків та відносин зараховують до суспільних
або гамма-наук. Проте ці визначення не цілком задовільні. Так, математику до
певної міри розглядають як продукт людського духу, проте її вивчення не відно-
сять до гуманітарних наук. Дослідження минувшини якраз зараховують до гума-
нітарних наук, хоч продукт людського духу тут простежується не так чітко. Як
побачимо далі, поняття гуманітарні науки і науки про дух розвивалися історично
по-різному, тому їх майже неможливо втиснути в однозначне означення. Тому,
наразі я користуватимуся більш прагматичною «дефініцією»: до гуманітарних
наук належать дисципліни, що їх вивчають в університетах. Відповідно до такого
означення гуманітарні науки мали б охоплювати такі дисципліни: мовознавство,
філологію, літературознавство, музикознавство, театрознавство, історичні науки
(включно з історією мистецтва та археологією) і також не такі давні дисципліни
як фільмознавство, науку про засоби масової інформації і культурологію. У Ні-
дерландах, завдяки злиттю з гуманітарними науками, сюди долучилися також
теологія і філософія. У цій книжці я зосереджуюсь передусім на емпіричних нау-
ках, тобто таких, які базуються на чуттєвому досвіді. 

I це відразу ставить переді мною концептуальну проблему: до якої міри
можна такі прояви духу, як мову, літературу, музику і мистецтво вважати «ем-
піричними», якщо створені вони самою людиною? Що передусім досліджують
гуманітарні науки: «світ у духові» чи навколишній світ? Справді, витвори гу-
манітарної науки створені людьми, а коли такі творіння прибирають форми ма-
нускриптів, музичних і літературних творів, скульптур, граматик, театральних
п’єс, віршів і картин, то вони, як і інші об’єкти дослідження, стають відкритими
для емпіричних досліджень і теорій. Ми побачимо, що об’єкти дослідження
вже з давніх-давен були наражені на гіпотези і оцінки відповідно до здогадних
зразків та інтерпретацій. 

У цій книжці я показую, як дослідники гуманітарних наук з давніх часів і
донині дають собі раду зі своїм матеріалом (мовою, текстом, музикою і мис-
тецтвом) і які зуміли зробити з нього висновки. Я, можливо, зайвий раз наго-
лошу, що в історії гуманітарних наук не йдеться про історію музики, мистецтва
чи літератури, а про історію музикознавста, теорії мистецтва або літературо-
знавства. Iсторія гуманітарних наук розпочинається з перших проявів гуманіс-
тичної активності в давній Iндії, Китаї і Греції. Не треба забувати, що
гуманітарну науку почали розглядати як послідовну галузь науки починаючи з
XIX ст3. і наша класифікація наскрізь дев’ятнадцятистолітня. Так, вивчення му-
зики аж до XVIII ст. вважалося математичною діяльністю, частиною так званого
quadrivium – циклу з чотирьох дисциплін разом з астрономією, геометрією і
арифметикою у початковій школі Середньовіччя. У ранній сучасності навіть не
розрізняли природничі і гуманітарні знання. Ті дисципліни, які підпадають під
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знаменник гуманітарної науки, систематично перебували поза рамками існую-
чих досліджень історії науки. Тому я не обмежуватиму цю історію XIX i XX
століттями (коли гуманітарні дисципліни були підведені під один знаменник),
а розпочну там, де ми цю діяльність уперше зустрічаємо: античністю. 

Iдеальна оглядова історія науки мала б, певна річ, охопити всі науки, включно
з природничими і соціальними. До такої спроби якось вдався Джордж Сартон4 у
тридцятих роках. Його твір, який великою мірою ґрунтувався на позитивістській
вірі в прогрес5, не обійшов увагою XIV ст., проте навіть і тут гуманітарні науки
не згадуються. Хоч Сартон у своїй праці і розглядає музикознавство та мово -
знавство, проте інші гуманітарні науки, зокрема вивчення літератури і мистецтва,
до уваги не беруться. На думку Сартона, історія мистецтва (малярства, архітек-
тури, скульптури) кидає на науку лише світло «ззовні» і не сприяє науковому
«прогресу». Сартон цього не коментує, але зрозуміло, що він тут має на увазі іс-
торію самого мистецтва, а не історію мистецтва як науки. 

Ми побачимо, що історія мистецтва (як і літературознавство) є суттєвим ком-
понентом усередині історії гуманітарної науки. Вже у III ст. до нар. Хр. алек-
сандрійські вчені намагаються з’ясувати пошуки митців за «правильними»
пропорціями у зображенні дійсності. В I ст. після нар. Хр. Пліній детально опи-
сує, як античні скульптори дотримувались точних пропорцій між величиною го-
лови і тілом, а Вітрувій повідомляє, як виглядали пропорції в античних храмах.
Ці пропорції дивним чином збігаються з пропорціями, виявленими в досліджен-
нях про музичну гармонію (серед інших Піфагора і Птоломея). Подібні взає-
мозв’язки виявлені в мистецтві і музиці Iндії та Китаю (серед інших Бхаратом
Муні і Лю Анем). Отож для правильного розуміння історичного розвитку гума-
нітарних наук нам доведеться зосередитися як на вивченні музики (музикології),
так і на вивченні мистецтва (історії мистецтва). З цих двох дисциплін Сартон
розглядає лише музикологію і то передусім з огляду на науковий прогрес. Про
якусь загальну історію наук у Сартона й мови немає, не кажучи вже про гумані-
тарні науки. Після його смерті в 1956 р. ніхто більше за цю тему не брався. 

Щодо хронології і обсягу гуманітарні науки залишалися недоекспонованими,
щоб не сказати поза увагою взагалі. Це тим більш помітно, бо починаючи з XIX ст.
з’являються перші оглядові історії природничих наук6. А також нещодавні публі-
кації про соціальні7 або гуманітарні науки. Вже з історіографічного погляду відчу-
вається гострий брак історії гуманітарних наук. Звичайно, є історії окремих
напрямів гуманітарної науки, зокрема історія мовознавства8 та історія написання
історії (історіографія9), проте зв’язки між, наприклад, методами і принципами до-
слідження в мовознавстві та історіографії або музикології рідко або ніколи не до-
сліджувалися, очевидно, через сумнозвісну неузгодженість гуманітарних наук
упродовж останніх століть. Це призводить до сумнівних ситуацій. Так, Вільям Голь-
дер у XVII ст. писав як мовознавчі, так і музикологічні твори, але зазвичай його
розглядають як дві різні особи. А Сима Цянь розвинув за часів династії Хань нара-
тивний метод, який торкався написання як історії, так і поетики, в той час як він ві-
домий тільки як історик (див. Додаток Б – Огляд китайських династій).
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Отже, порівняльна міждисциплінарна історія цих споріднених дисциплін є
вельми суттєвою. При цьому ми не можемо обмежитись одним регіоном. Ви-
являється, що історію гуманітарних наук не можна розглядати окремо від будь-
якої території. Так, вчення індійського мовознавця Паніні спочатку проникло
до Китаю та ісламських цивілізацій, щоб згодом радикально вплинути на євро-
пейське мовознавство. А що стосується спільних ознак для наслідування, то іс-
торики як Греції (Геродот і Фукідід), Китаю (Сима Цянь), так і Африки (Ібн
Халдун) по черзі «відкрили» історичну модель виникнення, розквіту і занепаду.
І все ж історіографії окремих гуманітарних наук часто обмежуються західною
традицією10, не розглядаючи захоплюючу взаємодію між окремими регіонами.
В цій праці робиться спроба до певної міри розкрити цю взаємодію, хай би якою
важкою була історія гуманітарних наук, з огляду на недоступність багатьох дже-
рел. Отож перевага надається вже засвоєним джерелам, не чекаючи на доступ-
ність «повного» корпусу. Внаслідок цього ми непомірно віддаємо перевагу
західним гуманітарним наукам, оскільки тут існує найбільше доступних дже-
рел11. Так само як на Європу (і США), ми звертаємо увагу на Індію, Китай, іс-
ламські культури і Африку, зосередимося у міру можливості на Візантії та
Османській імперії. У прийдешню світову історію наук про дух слід буде
включити і решту обширів: від доколумбівської Америки до Японії. Не бачу
жодних підстав, аби ці та інші обшири лишати поза увагою. У всякому разі, в
цій книжці історія гуманітарних наук Японії представлена дещо ізольовано, по-
заяк вона менше перебувала під впливом розглянутих нами країн і навпаки.
Проте як здійснити вибірку з такої велетенської кількості історичного мате-
ріалу? Є багато різних історій природничих наук, і моя історія стане тільки од-
нією із багатьох можливих історій про гуманітарні науки. 

У своїй праці я орієнтуюсь на наскрізну лінію в гуманітарних науках, яку,
як мені здається, можна ідентифікувати як шлях пошуку спільних ознак для на-
слідування за допомогою методичних принципів. Ця наскрізна лінія не була єди-
ною, проте з нею можна зіткнутися у всі періоди і у всіх регіонах. Перше
питання, яке одразу виникає: які принципи і спільні ознаки наслідування вияв-
лені науковцями, котрі займалися гуманітарними науками? Закони ці рідко «уні-
версальні», як це притаманно природничим наукам. І все ж уже в давні часи ми
спостерігаємо шляхи пошуку як за локальними, так і універсальними законо-
мірностями. З чого ці закономірності докладно складаються, власне, і є пред-
метом цієї книжки. Один із описаних у розділі 6 висновків ось який: між
гуманітарними, точними і суспільними науками існує лише кількісна різниця,
а спільні ознаки наслідування і їхні «винятки» поєднані континуумом. 

Побутує думка про гуманітарні науки, котра в зародку витруїть шляхи пошуків
за спільними ознаками для наслідування. Ця ініційована Вільгельмом Дільтеєм12

у XIX ст. візія припускає, що гуманітарні науки передусім орієнтовані на verstehen
(розуміти), в той час природничі науки – на erklären (пояснювати). На думку Діль-
тея, вчені, які займаються гуманітарними науками, наробили б помилок, якби взя-
лися спостерігати, рахувати, вимірювати або вишукувати зовнішні законо мірності.

14 ВСТУП



Навпаки, їхнє завдання – визначати мотиви і наміри історичних діячів. Розкриття
внутрішніх спонукальних причин важливіше, ніж вивчення зовнішніх форм про-
явів людського духу. У цьому контексті теж говорять про визначену Віндельбан-
дом13 різницю між ідіографічними науками (які вивчають унікальне, особливе) і
номотетичними науками (які вивчають закономірне). Хоч цей погляд є (був) дуже
впливовим у філософії гуманітарних наук14, він тільки частково справджувався
на практиці. Навіть у часи, коли погляди Дільтея поширилися (кінець XIX ст. –
початок XX ст.), кожний напрям гуманітарної науки містив у собі як ідіографічну,
так і номотетичну складову, причому остання часто була домінуючою. Номоте-
тичну складову можна зустріти не тільки в мовознавстві, але й у філології Лах-
мана, музикології Шенкера, літературознавстві Проппа, історії мистецтва
Вьольфліна і науковому напрямі в історичній науці Школи Анналів. Усупереч пра-
цям Дільтея і Віндельбанда почалося справжнє зростання пошуків і виявлення
спільних ознак для наслідування. Те, що праці Дільтея і Віндельбанда були авто-
ритетним поглядом на гуманітарні науки, підтверджувалося передусім тим, що
їхні праці надали поштовх для вираження ідентичності гуманітарним наукам, які
могли таким робом виокремитися й емансипуватися від природничих і соціаль-
них наук, які народжувалися (див. розділ 5). Однак, ця книжка покаже, що шлях
пошуку принципів і моделей для наслідування є безперервною традицією. Історіо-
графія особливо придатна для критичного прояснення філософських ідей та гу-
манітарних наук15. 

Проте я не хочу, щоб думали, що моя історія має за мету оцінювання філо-
софських ідей. Історіографія має внутрішню цінність, яка не потребує подаль-
шої мотивації, передусім якщо вона присвячена темі, якої ще в історіографії
немає. Одначе спочатку доведеться розрубати ще декілька вузлів. Так я зупи-
нився на «класичному» поділі періодів, тобто: Античності, Середньовіччі,
Ранньому новому періоді і Новому часі. Така періодизація недостатня, коли я
описую гуманітарні науки в Китаї, Індії, ісламських цивілізаціях і Африці. Тому
я регулярно посилатимуся на періодизації певного регіону, як, наприклад, ди-
настії імператорів Китаю. Зрозуміло, що будь-яка періодизація недостатня, коли
хочемо простежити взаємозв’язки між цивілізаціями, чи то посилаючись на ки-
тайські династії, грецькі олімпіади, чи то на історію Алі аль-Табарі. Всередині
класичної періодизації я розглядаю історію гуманітарних наук передусім хро-
нологічно для кожної спеціальності, причому з наведенням якомога більшої
кількості порівнянь різних спеціальностей і регіонів. Тут я зосередився на внут-
рішньому розвитку гуманітарних наук і менше на зовнішньому культурному
контексті, хоч і вони взаємопов’язані між собою. Я зупинився на хронологічній
структурі, а не на розгляді за темами, бо хронологічна структура огляду гума-
нітарних наук дає можливість розпізнати теми, які проходять через століття16. 

Отож, ми поступово розкриватимемо основні теми і не специфікуватимемо
їх заздалегідь – за винятком однієї великої теми, яку ми можемо простежити у
всіх періодах і регіонах: шлях пошуку методичних принципів і емпіричних мо-
делей для наслідування в матеріалі гуманітарних наук. Кожна історіографія
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науки натикається на термінологічно-концептуальну проблему: які вирази най-
краще вжити для позначення наукової гуманітарної діяльності минулого? Чи
можна вивчення музики і вивчення мистецтва в античні часи позначити сьогод-
нішніми термінами «музикологія» і «історія мистецтва», не ризикуючи впасти
в облудний анахронізм? Якщо втиснути історичну інтелектуальну діяльність в
корсет сьогоденної термінологічної системи, то піддамося ризику скотитися до
небажаної форми так званої «презентності», в якій минуле інтерпретується з
погляду концепцій і перспектив сьогодення. Так і хочеться надати перевагу ак-
туальним для свого часу термінам для позначення інтелектуальної діяльності,
таким як поетика для вивчення поезії і театру, граматика для вивчення мови.
Проте інколи ці терміни не однозначні, як це буває зі словом музика, яке може
означати мистецтво, яке відображає дійсність у художньо-звукових образах,
твори такого мистецтва, сукупність їх (та інші значення). А в інших випадках
відчуваємо брак специфічних термінів: так вивчення мистецтва розміщено у
«Природничій історії» Плінія в книгах, де мова йде про неорганічну природу.
Окрему проблему створюють відмінні терміни гуманітарної науки за межами
Європи – в Індії і Китаї. Остаточної думки про це я не маю. Щоб якось дати
собі з цим раду, я в більшості випадків вживатиму сучасне або регіональне
слово, щоб потім замінити найбільш відповідним, на мою думку, терміном. Це
може інколи бути історизм (як поетика), а інколи актуальне поняття (як
вивчення музики, або музикологія). Не думаю, що кожній формі презентизму
можна запобігти. До того ж між античними, середньо вічними і сучасними гу-
манітарними науками існує більша наступність, аніж початково прийнято було
вважати. Така наступність була зауважена раніше і в природничих науках XIV ст.
(серед інших П’єром Дюемом), але для гуманітарних наук вона сягає ще далі
(див. синопсиси до розділів 4 і 5). Отож термін «гуманітарні науки» кращий за
словосполучення «дослідження витворів людського вираження» тощо не тільки
тому, але й тому, що цей термін може до певної міри бути узагальненим до всіх
періодів. Не всі анахронізми, зрештою, оманливі, як це показав історик Нік Жар-
ден17. Книжка присвячена історії методичних принципів, які були розвинуті гу-
манітарними науками, і тим емпіричним моделям для наслідування, які
виявлені в матеріалах дослідження (мова, література, музика, мистецтво, ми-
нуле). Виявлені моделі можуть бути звичайними регулярностями – разом з ви-
нятками, – але можуть бути і комплексними системами правил, як у граматиці,
або охоплювати закономірності, як закони зсуву приголосних у мовознавстві,
або закони гармонії в музиці. Під словом «модель» я фактично розумію своє-
рідний «колектор» для всього того, що зосереджено між неточними регулярно-
стями і точними законами. Поки що я не буду заглиблюватися в смислове
навантаження терміна, бо у своїх пошуках не хочу заздалегідь виключити якусь
модель. Щойно в ході цього дослідження поняття «модель» викристалізується,
я порівнюватиму його з подібними поняттями в інших науках (для тих, хто ці-
кавиться методологією, я подаю в Додатку А детальніший опис). Для багатьох
мої пошуки за принципами і моделями видадуться само собою зрозумілими –
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в гуманітарних, точних чи суспільних науках, проте деякі напрями в гуманітар-
них науках виявляться поза нашою увагою. Емпіричні методи дослідження
рідше використовуються в (спекулятивній) філософії і теології, котрі таким
чином нами майже не розглядаються. Так, мовознавство Паніні розглядається,
проте філософія мови Конфуція і Платона тільки згадуються. Та частина тео-
логії, яка займається дослідженням джерел, обговорюється, а спекулятивна тео-
логія – ні. Ми регулярно описуватимемо вплив теології і філософії на
гума нітарні науки, проте ці дисципліни не будуть осереддям цієї книжки. Мій
акцент на принципах і моделях не означає, що я хочу лишити поза увагою од-
норазові, випадкові відкриття. Як дійшло до археологічного відкриття Трої
Гайнріха Шлімана? Цікавішим є питання, чи це відкриття було таки випадко-
вим, чи в основі його лежали методичні принципи? Я не лишу поза увагою і
науковців, які якраз намагалися заперечити поняття моделей, починаючи від
аномалістів у ІІІ ст. до нар. Хр. до деконструктивістів у ХХ ст. Єдина межа, що
я проведу, ґрунтується, наскільки це можливо, на історичній оцінці того, що
певні наукові погляди тримаються на «обмані». Проте і це не так просто, як по-
казує діяльність єзуїта Атанаса Кірхера (1601–1680), який працював у Римі.
Його глибока ерудиція заслуговувала на повагу, проте після смерті репутація
його похитнулася. Кірхер стверджував, що розшифрував єгипетські ієрогліфи,
проте не повідомив як, і що винайшов різні речі – від еолової арфи до кошачого
фортепіано.

Усі ці «відкриття» мало говорять про те, як (гуманітарні) науки пов’язані між
собою, за винятком того, що обман існував завжди і що Рене Декарт мав на це
гостре чуття, коли писав у листі до Костантина Гюйгенса, що Кірхер «є вченим
шарлатаном18». Сьогодні думки про Кірхера значно поміркованіші19. Так, його
пристрасть до колекціонування мала позитивний ефект: завдяки базі даних іє-
рогліфів Кірхера Жан-Франсуа Шампольйон зумів справді розшифрувати єги-
петські ієрогліфи. 

У такий спосіб я дійшов висновку, що історія гуманітарних наук орієнтована
на точні науки. Це я хочу заперечити. Виявлення моделей за допомогою мето-
дичних принципів постійне і повсюдне, не тільки в сприйнятті мертвої природи,
але й у сприйнятті мови, мистецтва і музики. Коґнітивна нейробіологія вчить,
що люди навіть не можуть інакше. Як у будь-якій науці, тут ідеться про до-
цільне відокремлення випадкових і не випадкових моделей. Історія показує, що
в різні часи про це міркували по-різному. Звичайно, і гуманітарні науки ставлять
собі за мету збагнути культуру, духовні надбання і разом з тим власне людське
буття. Ця праця показує, що існує споконвічна гуманітарна наукова традиція,
яка полягає в пошуках принципів і моделей і яка водночас дає нам уяву про те,
що нас робить людьми. Ця традиція поступово була занедбаною і несправед-
ливо віднесена на рахунок природничих наук. 

Я свідомий того, що ця книжка більше охоплює ширину, аніж глибину, що
є неминучим для оглядової історії. Постає питання, як найкраще читати цю
книжку. Хто хоче спізнати всю пригоду емпіричних пошуків у царині гумані-
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тарних наук, то мусить прочитати до її кінця. Щоб у цьому допомогти, я надаю
в кінці кожного підрозділу підсумок виявлених моделей і принципів, щоб кі-
нець кожного розділу завершити синопсисом усього періоду як цілого. Кому
потрібен тільки швидкий і короткий огляд, може обмежитися чотирма синоп-
сисами і висновком разом з короткими вступами на початку кожного розділу.
А хто цікавиться історією якоїсь окремої гуманітарної науки, музикологією на-
приклад, може звернутися до підрозділів про музикознавство – дисципліни,
про яку досі не було оглядової історії. У книжку включено не одну, а вісім (а
починаючи з ХХ ст. навіть чотирнадцять) гуманітарних наук. Вони між собою
переплетені, але їх можна читати до певної міри окремо одну від одної. Якщо
хтось відчує себе після прочитання цієї книжки покликаним написати іншу іс-
торію гуманітарних наук, я вважатиму себе щасливим, що досягнув своєї мети.
Як казав старий Фосс*: «Після мене прийдуть інші, і знову інші, які зроблять
це краще за мене20».

* Фосс, Ґергард Йоганн (Фоссіус, Voss) – відомий голландський філолог (1577–
1649).



2 СТАРОЖИТНІСТЬ
Поява «гуманітарних наук»

Гуманітарні науки з’явилися по-різному: інколи як частина якогось ритуалу,
часом завдяки філософії, а подеколи як політичний інструмент. Я обговорюю
для кожного напряму цієї науки методичні принципи, які були опрацьовані, і
результати (спільні ознаки), що були отримані. Водночас я розглядатиму і під-
ходи, які заперечують шлях пошуків спільних ознак для наслідування. Не раз і
не двічі проступатиме дивовижна відповідність між гуманітарними науками в
різних частинах світу – від Індії, Китаю до Греції, хоча практично про взаємний
обмін знаннями між тими регіонами говорити не доводиться.

2.1 МОВОЗНАВСТВО

Народження граматики

Прийнято вважати, що всі науки беруть свій початок у Греції. Тільки не ви -
вчення мови: це не Платон чи Арістотель, а індійський граматик Паніні, від якого
розпочинається мовознавство. Слід визнати, що найдавніші словники сягають ще
далі – до глиняних табличок Межиріччя з IV тисячоліття до нар. Хр. А філософські
роздуми про мову ми віднаходимо у Конфуція в VI ст. до нар. Хр., проте перші
спроби систематичного опису мови як цілого віднаходимо в Індії, в Паніні21.

Індія

Історія Індії аж до VI ст. до нар. Хр. укутана туманом і базується в основному
на релігійних текстах, які були написані в II–I тис. до нар. Хр. Ці Веди – тексти
індуїзму – упродовж століть з великою ретельністю вивчалися напам’ять брах-
манами, жерцями, й існували тільки в усній формі, аж допоки не були кодифіко-
вані з появою писемності в VI ст. до нар. Хр. Ці стародавні тексти, записані
санскритом, торкаються багатьох гуманітарно-наукових тем – від логіки до му-
зики. Індія мала дуже великий вплив на Південно-Східну Азію, спочатку через
індуїзм, а потім через буддизм, який виник у V ст. до нар. Хр. Вплив Індії поши-
рювався від Китаю і Яви до пізнішої Кхмерської імперії і Таїланду. У 327 р. до
нар. Хр. Александр Македонський досяг Пенджабу, після чого Індія потрапила
під греко-бактрійське панування. Елліністична культура виявила в Індії вплив на


