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ІСТОРІЯ

A. Baukova
 

Roman pRovince of asia
thRough the pRism of uRban histoRy

The Roman Province of Asia or Asiana, the territory of the former Kingdom of Perga-
mon, was founded in 129 BC. But it didn’t have a sustainable territory and borders. 

The date itself is rather questionable, because the last ruler of Pergamum Attalus III 
(Attalus III of Pergamon) died in early 133 BC, and his will on which area of the king-
dom was passed to Rome, was adopted. On the territory of the province of Asia was not 
hosted a large number of military, so it is different from others.

Roman Province of Asia was a conglomerate of cities and is an example of urban civi-
lization. There were existing, highly structured societies, usually based around networks 
of towns and cities, and with traditions of civilization which reached back to centuries. 
Rome found it relatively easy to administer these provinces: the basic structure of govern-
ment, of urban life, of taxation, communications, and administration was already in place. 
In order that the task of governing the province was not unmanageable for a proconsul 
and his staff, Rome – maintained the [Greek] poleis within a wide reaching framework 
under an unified administration, made use of local government, and encouraged its de-
velopment. The existing city governments generally had annual magistrates, one or more 
city councils (boulês), which probably possessed a membership around 300 and 400 mem-
bers in larger cities, and an assembly (ekklêsia). The centers of economic and cultural life 
of the province were the cities of Ephesus, Pergamum, Smyrna, Miletus, Laodicea on the 
Lycum, Halicarnassus and so on. These cities had well-developed economy and manu-
facturing. In Pergamum there lived 120 thousand inhabitants [Doğer 2001, 16–27] (the 
others say 150 thousand people [Rohde 1982, 58]) and in Ephesus about 200 thousand 
[Akurgal 2000, 167]. For the province was characterized by high levels of urbanization. 
This process was spread in the first centuries of our era. Overall, in this area there were 
at least 282 cities [Крист 1997, 29], most of which retained the system of municipal 
government, budget, local laws and traditions: Adramyteum and Pergamum in Mysia; 
Ephesus and Smyrna in Ionia; Apollonis, Thyateira, Nysa, Sardes, Stratoniceia ad Cai-
cum, and Tralles in Lydia; Apameia, Laodiceia, and Synnada in Phrygia; also in Crete 
coins were minted for private use. 

Greek cities under the control of Rome were not in decline. Policies continued to 
operate in a way similar to their functioning in the archaic and classical periods and as 
before, civil rights played an important role in the social and political organization of 
cities. The written sources confirm the fact that Asiana was a conglomerate of cities 
even under the Roman rule. In particular, Appian from Sulla’s mouth says to indefinite 
leaders of the cities of Asia. Similarly, according to written sources other political figures 
had been addressed. 

Between the cities there were various relationships, but most important of these is 
competition for the title of the first (“first of province”) or association to increase political 
rights and economic opportunities. During the Empire there was competition between ci-
ties not only in the economic sphere but also in the proceedings of the cult of the emperor. 
Known example is the fight of Pergamum and Ephesus. Pergamum was the first city of 
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Asia to honor Augustus in his undisputed role. Citizens of Pergamum erected in 29 BC 
the temple dedicated for Augustus and Rome. At that time in Pergamum there also insti-
tuted athletics games, dedicated to the same. After that, in 20 BC the statue of August 
was erected in Pergamum’s Sanctuary of Athena. In their turn in Ephesus there conducted 
honoring of Domitian. Ephesians built magnificent Harbour bath-gymnasium complex1 
and established short-living Olympic Games in honor of Domitian. Domitian was the first 
Emperor who allowed Ephesians erecting such monuments to the Romans and it was a 
great honor for the city of Ephesus. Ephesians publicized their city far and wide as neo-
coros – i. e. warden of an imperial temple. In this ideological struggle Pergamenes note, 
that Pergamum was not simply neocoros but was protos neokoros (i. e. first warden of an 
imperial temple). Under Trajan’s rule (98–117) Pergamenes built another imperial cults 
temple – Temple of Zeus Philios and Trajan. After that they advertised themselves now 
as protos kai dis neokoros (i. e. first and twice warden of an imperial temple) [Longe-
necker 2004, 287]. The final point in this struggle put that Hadrian built up both cities, 
but likewise declaring Ephesus to be the first and greatest metropolis of Asia. 

Nevertheless, epigraphic and numismatic sources confirm acts of mutual honor. Exam-
ples are the coins. In ancient time cities in Roman Province of Asia minted special coins, 
on which contained symbols of the two or more cities are depicted side by side. These 
symbols usually were distinctive gods, honoring in these cities. Such coinage testified the 
existence of inter-city homonoia (the union of harmony or alliance). Such alliances could 
be the means of settling disputes, but were also used to build coalitions in order to en-
hance a city’s status by aligning itself either with many cities or with particularly impor-
tant ones. Thus “alliances” formed part of civic “foreign policy” and might have involved 
the exchange of delegates and joint celebrations and sacrifices. Over 78 cities expressing 
more than 110 combinations of homonoia declarations testify the broad use of this type 
of coinage during the Principate. Homonoia associations devoted to the end of inter-city 
confrontation. The most common cause of confrontation between the towns of the pro-
vince became the fight for the title of the metropolis (or πρώτη Ἀσίας) and the struggle 
for supremacy in the implementation of Worship (neocoros). Anyway, homonoia means 
mutual recognition and mutual respect. L. Weber notes that the development of the neo-
corate beginning in the reign of Augustus coincided with a rise in the appearance of 
homonoia coins minted by the cities of Asia Minor. It was not a surprise that the first 
homonoia coins were minted in the Augustan period in Pergamum and Sardis. For another 
sources first homonoia coins were minted between Pergamum and Smyrna. By the reign 
of Domitian a fully popularized expression of homonoia coins became usual characteris-
tic of the political interactions between cities of Asia Minor. The relationship between the 
competition for Imperial cult temples as honorific titles, and the minting of coins adver-
tising homonoia between rival cities reveals how homonoia was often used as a slogan 
for brokering concord amidst the harsh political realities of the late first century BC. The 
establishment of homonoia between the leading cities was therefore an important part of 
negotiating power within the political structures of Asia Minor during the first and second 
centuries. Along with other important social and political institutions like patronage and 
benefaction, homonoia politics were fundamental to inter-city diplomacy under Roman 
rule, and leading citizens along with most other segments of the population would have 
been familiar with the idea from their daily intercourse in trade, business, or simply from 
their handling of coinage [Lotz 1999, 184]. 

Why was the recognition of their primacy important for cities? Because the ranking of 
cities was important for the festivals and provincial councils in which an official proces-
sion from the imperial cult temple, a meeting of the delegates of the cities, and common-
ly a sacrifice at the temple altar, all made statements about which cities could lay claim to 
power in the province [Kampmann 1996, 383].
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As Andrew Lintott expertly puts it, in the Greek world the Roman aim was, first, to 
ensure that the cities obeyed any general rules laid down for the province, whether in an 
all-embracing lex provinciae or on separate occasions and to apply through proconsular 
authority both laws that the Romans applied to themselves and other regulations devised 
by emperors or the senate for the provinces [Lintott 1993, 152]. By 27 BC, at least, Ro-
man provinces were divided between the senate and the emperor. Generally, if a province 
was peaceful and housed few troops, the senate appointed the governor, but if a province 
was threatened and home to large numbers of troops, the emperor controlled the province 
himself or appointed a proconsul. These appointed proconsuls had great freedom in 
governing their provinces, but they were answerable to and subject to instructions from 
the emperor and the senate. 

Roman officials had a difficult time deciding how to exercise their imperium both le-
gally and effectively in cases where a Roman or local law had been disregarded or un-
consciously violated in a widespread area. Because various cities in the Roman provinces, 
including Greek cities in Asia Minor, possessed special rights and statuses and because 
these cities had to be governed separately from ordinary provincial cities, proconsuls had 
to be extra careful when exercising their imperium within them. The common lack of for-
mal rules regarding privileged cities and the lacking documentation of such grants caused 
great confusion for proconsuls, who were often told by provincials, sometimes incorrect-
ly, that they were exempt from certain rulings [Roundy 2010]. 

The system of legal relations was complicated by the presence in the province of spe-
cial rights for cities and special rights for significant sanctuaries. The special rights for 
significant sanctuaries called asylum. Such kind of rights fueled both economical and re-
ligious life in province, because with asylum rights profitable business was associated. 
The right of asylum in this region held the Sanctuary of Artemis in Ephesus, the sanc-
tuary in Magnesia and Sanctuary in Aphrodisias. 

The province of Asia constituted the scene for various actions of wars and political 
struggle between triumvirs. Given the wealth, major political players (Roman generals or 
the enemies of Rome) sought to enlist the support of cities of Asia Minor. History of the 
province began with Aristonicus rebellion. It was a complete struggle in which various 
cities chose their own way of support. One of the first mentioned cities is Thyateira due 
to the uprising. Myndos, Samos and Colophon resisted Aristonicus and he had to take it 
by force (Florus 1.35), Appolonis, Stratonicea and Phocaea were on Aristonicus side. 
Against Aristonicus on the side of Rome there were Ephesus, Halicarnasus, Cyzikus, 
Bargylia, Smyrna, Methymna. In the historical literature it is discussed why the cities 
supported the stranger Rome rather than their countryman. Moreover Aristonicus pro-
moted them the known values and rules of royal rule. Perhaps the city hoped that privi-
leges, obtained with peace in 188 BC would be saved under Roman rule as well 
[Bernhardt 1971, 81]. Maybe it happened because the ruling elite of the cities had Roman 
orientation [Hošek 1974, 199] and cities dominated by demos supported Aristonicus. 
During Mithridatic Wars such wealthy cities as Cyzicus, Laodycea, Rhodes were against 
King of Pontus. Magnesia, Ephesus, Mitilenae, Pergamum and some islands were an ally 
with Mithridates. But the balance of power was changing and Ephesus, Smyrna, Colo-
phon, Tralles, Sardis etc. fighted against Mithridates. Sulla abolished all regulations of 
Mithridates and reorganized the coastal cities. Many towns that resisted Mithridates, 
thought that “84 BC was the beginning of a new era of their existence”. All the rest of the 
cities, like Ephesus, were punished. Appian describes this situation in the most complete 
way and notes that many people in Asia were sold into slavery and their country was 
robbed. Many cities were brutally punished for their “Cappadocian orientation”. For the 
loyalty to Mithridates cities of Asia had to pay a fine of 20,000 talents. Positive aspect is 
that the cities were not destroyed, but only punished by large fines.
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On another hand, Aphrodisias, for example, was an ally of Rome in Mithridates Wars 
Times. This loyalty of inhabitants had a positive impact on the status of the city. In late 
republican and early times of Imperia Aphrodisias was a free city. It’s mean what the 
governor of province had little or no legal authority over the community but that these 
subordinated directly to emperor. But on practice it remains unclear how this privilege in 
fact was administered. This goes for all the towns across the Roman provinces that hold 
this status. But prestige connected with this type of status should not be underestimated. 
During the late Republic (50–30 BC), the status of a free city rested upon both unspecific 
and unilateral grounds, lacking in any traditional sanction. This worked to the advantage 
of the Romans, who could construe the obligations of this new style of allies, as they 
themselves saw fit. Indeed the lex provinciae, a law which encompassed a vast range of 
organizational tasks in relation to the eastern provinces, was mandatory for all cities. 
Changes to the general constitution of this law could not occur without the authority of 
the central government. Although a free city could modify its original constitution by its 
own legislation, it was bound by the command of the Roman Senate or the dictator, who 
granted the status (which was not unconditional). The Roman word libertas does not 
exactly correspond to the concept of “freedom” of the cities. It did not imply that com-
munities had the untrammeled control of their own international relations, with the right 
to declare peace and war of their own free will. From this point of view, a “free” city was 
only one of the constitutional parts of the Roman state [Erdemir].

The free cities did not attempt to retain their earlier status. They are simply known to 
have sent troops and ships to the kings to assist them during earlier wars. After the Ro-
mans had taken possession of Asia, these cities, like the other kingdoms, continued to 
send troops, ships, or supplies for Roman use. They may have paid money as well as 
sending goods or materials to Rome. In this sense it is very difficult to identify and clas-
sify the ‘free and autonomous’ cities, as it seems that there was no determined, definitive 
or categorical standard criterion which was applied to define them as free. Most of them 
however, held varied privileges which gave them exemption from the payment of tribute. 
An analysis of the status of a free city was given first to strategically important cities of 
the coast and thus stimulated Rome aid to fight enemies. The status of autonomous towns 
in Asia there had Alabanda, Apollonis, Aphrodisias, the island Astypalaea, Caunus, Chios, 
Halicarnassus (doubtful), Cnidos, Cos, Cyzicus, Ilium, Magnesia ad Sipylum, Mytilene, 
Mylasa, Phocaea, Samos, Stratonicea, Termera in Caria, and Teos. These places received 
their privileges at various times and under various circumstances, so that this list, which 
is also probably incomplete, may not be exact as to any one time. Alexandria Troas, and 
Parium, were made Roman coloniae, and, as it appears, Tralles also [Smith 1854].

During struggle between Mark Antony and Octavian cities on western coast of Asia 
Minor were in center of events. When Antony arrived at Ephesus he offered a splendid 
sacrifice to the city’s goddess and pardoned those who, after the disaster to Brutus and 
Cassius, had fled to the temple as suppliants, except Petronius, who had been privy to the 
murder of Caesar, and Quintus, who had betrayed Dolabella to Cassius at Laodicea (App., 
Bel. Civ., V, 4). After that he released the Lycians from taxes altogether, and urged the re-
building of Xanthus; he gave to the Rhodians Andros, Tenos, Naxos, and Myndus, which 
were taken from them not long afterward because they ruled them too harshly; he made 
Laodicea and Tarsus free cities and released them from taxes entirely, and those inhabi-
tants of Tarsus who had been sold into slavery he liberated by an order (App., Bel. Civ., 
V, 7). In the reign of Augustus the status of province changed to proconsular province. 
Also Augustus canceled the debts of Asian cities and contributed to peace in the region. 
He also tried to introduce the practice of significant presents to cities of Asia Minor, cared 
about decorating the city of temples and exquisite architecture. In imperial period for 
confirmation of previously granted privileges, even if the city did not receive direct 
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imperial attention it is crucial for understanding the community’s self-representation that 
the community persistently brought itself to imperial attention by sending embassies to 
almost every new emperor [Rubina 2012, 16]. 

The largest urban centers of the western coast of Asia Minor in Roman times gave 
their contribution to Roman culture and culture of North Coast of Black Sea. The province 
had an old and glorious temple of Artemis of Ephesus (Artemis Ephesia), Temple of 
Apollo at Didima near Miletus, Pergamum temple complexes, Halicarnassus (Halicarnas-
sos) and so on. Asia Minor also imported to the east, and reexported to the west, a rich 
group of semi-philosophical, semi-religious sages, confidence-tricksters, charlatans and 
missionaries for the numerous emotional religions which had always been specialties of 
the region. The spicy short stories of Miletus had long been best-sellers, and three most 
talented Greek romantic novelists of the second century AD, Charito, Xenophon and 
Longus (author of Daphnis and Chloe) came from Aphrodisias, Ephesus and Lesbos re-
spectively. The distinguished educational centres of Asia included medical schools at 
Smyrna, Ephesus, Laodicea on the Lycus and above all Pergamum, which superseded Cos 
and produced Galen who dominated later doctors for many generations [Grant 1988, 295].

Thus arises the question about the depth and size of Romanization of the province. 
Usually considered signs of Romanization spread within the province economic, politi-
cal, social and cultural forms which were specific to the Romans. However, the territory 
west coast of Asia Minor at the time of inclusion in the Roman state distinguished high 
level of urbanization and economic achievements of the ancient way. Asia Minor Greeks 
only formally took over the Roman paperwork because epigraphic sources do not indi-
cate displacement of Greek. Instead percentage of bilingual inscriptions is insignificant. 
Also, only a part of society associated themselves with the Romans. First it was those 
who wanted to improve their social status. It should also be noted that changes in the life 
of the Greeks recorded the appearance of typical Roman structures – term, basil, aque-
ducts etc. With the province powerful streams of influence proceeded on the territory of 
the Mediterranean. First of all, it was a significant provincial distribution of products and 
a variety of cultural influences from religion to art and medicine. So we can say that the 
province of Asia held synthesis of Greco-Roman world model, but the city of Asia Minor 
did powerful indirect impact on the culture of other parts of the Roman state.

1 Historians only suggest that this complex was built in the honor of Domitian, as written and 
other sources do not mention this.
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О. Б. Бубенок

ГурГандж предмонГольскоГо времени
на пересечении торГовых путей

из азии в восточную европу

В конце XII – начале XIII в. столица государства Хорезмшахов г. Гургандж (Ур-
генч) стал крупным торговым центром Евразии на начальном отрезке северно-

го ответвления Великого шелкового пути (ВШП). Это способствовало нахождению 
в городе купцов из стран Азии и Восточной Европы. 

Плано Карпини, который в 40-е гг. XIII в. посетил земли Монгольской империи, 
сообщал о столице Хорезма – Гургандже (Ургенче), который был известен ему как 
Орнас, следующее: “Пошли они (монголы. – О. Б.) также против города, который 
именуется Орнас. Этот город был очень многолюдный, ибо там было очень много 
христиан, именно Хазар, Русских, Аланов и других, а также Саррацинов. Сарраци-
нам же принадлежала и власть над городом”. Кроме этого, он отметил: “А этот го-
род был полон многими богатствами, ибо был расположен на некоей реке, которая 
течет через Ианкинт и страну Бисерминов и которая впадает в море, отсюда этот 
город служит как бы гаванью, и другие Саррацины имели в нем огромный рынок” 
[Карпини 1957, 46]. Отметим, что “некой рекой” здесь названа Амударья, которая 
впадает в Аральское море.

Как видим, у Плано Карпини речь идет о приезжих купцах, среди которых были 
не только мусульмане, но и христиане, к которым Плано Карпини отнес “Русских и 
Аланов” и даже хазар. Упоминание их здесь как раз имеет отношение к маршруту 
северного ответвления Великого шелкового пути, который проходил от Гурганджа 
(Ургенча) через Нижнюю Волгу к городам Северного Кавказа, где жили аланы, а 
также в Поднепровье – на земли Руси. Следует отметить, что проблема торговых и 
культурных связей Хорезма с северокавказской Аланией и Русью, как это ни стран-
но, не нашла должного освещения в работах историков. Особое удивление вызывает 
фактическое игнорирование этого факта современными исследователями прошлого 
Руси. Поэтому весьма актуальным представляется объяснение того, как купцы-
христиане из Восточной Европы оказались в начале XIII в. в столице государства 
Хорезмшахов – городе Гургандже.

По данным А. А. Иерусалимской и В. А. Кузнецова, в раннее и развитое Средне-
вековье по Северному Кавказу проходило северное ответвление Великого шелково-
го пути. По этому пути Византия снабжалась шелком, спрос на который был велик 
не только на рынках Константинополя, но и всей Европы [Иерусалимская 1967; 
1972; 1992; Кузнецов 1993]. Немало внимания этой проблеме уделил В. А. Кузне-
цов, который считал, что северное ответвление ВШП активно функционировало в 
Х–ХІІІ вв. По его наблюдениям, эта трасса пролегала из Китая через Согдиану, а 
отсюда проходила через столицу Хорезма – г. Гургандж (Ургенч), находившийся на 
берегах Амударьи, к плато Устюрт и далее к рекам Уралу и Волге, где последняя 
имела выход на Северный Кавказ. На Северном Кавказе трасса следовала через 
земли аланов, которые жили в верховьях Кубани. Через их земли пролегал давно 
известный и проторенный путь к Клухорскому перевалу и дальше в Абхазию – к 
черноморским портам [Кузнецов 1993, 12–18]. Добавим, что до Гурганджа трасса 
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Великого шелкового пути проходила от г. Мерва – крупного торгового центра, рас-
положенного на территории современного Юго-Восточного Туркменистана. Суще-
ствовал также и более северный маршрут ВШП на Запад.

Именно благодаря функционированию на берегах больших рек – Волги, Дона и 
Днепра – крупных торгово-экономических центров это ответвление ВШП позволя-
ло купцам с Востока достигать многих городов Восточной Европы. На запад от 
Гурганджа северная трасса Великого шелкового пути проходила по Нижней Волге, 
где существовали торговые центры. Так, в середине ХІІІ в. Гильом Рубрук отметил, 
что накануне прихода монголов в городе Суммеркенте, который находился в низо-
вьях Волги, проживали “Аланы и Саррацины” [Рубрук 1957, 185]. По мнению 
Н. П. Шастиной, комментатора Г. Рубрука, Суммеркент Рубрука мог представлять 
собой город Саксин [Рубрук 1957, прим. 283]. А. Ю. Якубовский считал, что Саксин 
находился вблизи устья Волги [Греков, Якубовский 1950, 23]. Благодаря сообще-
нию ал-Гарнати, побывавшему в Саксине в XII в., мы знаем этнический состав на-
селения этого города. По словам арабского путешественника, в Саксине были 
мусульманские купцы из числа хазар, булгар и сувар, а также “сорок племен гузов” 
[Гарнати 1971, 27]. Понятно, что последняя этническая группа была представлена 
местными жителями в количестве 40 родов, а не “племен”. Добавим в этот список 
еще аланов, упомянутых Гильомом Рубруком.

Не остались в стороне от этих процессов и жители Северного Причерноморья. 
Так, в Нижнем Подонье в предмонгольское время продолжала функционировать 
древнерусская крепость Белая Вежа, основанная в IX в. хазарами и известная как 
Саркел. В соответствии с выводами С. А. Плетневой, хазарская крепость Саркел 
возникла, прежде всего, как торговый центр, который находился на пересечении 
важных сухопутных торговых путей. Эти же функции Белая Вежа, по мнению ис-
следователя, продолжала выполнять и в древнерусский период. В качестве доказа-
тельства этого С. А. Плетнева привела результаты раскопок караван-сараев на тер-
ритории Саркела, а также сведения о древних степных путях, проходивших вблизи 
от крепости [Плетнева 1996, 142–158].

Кроме того, в конце XII в. как торговое поселение венецианских купцов в устье 
Дона возник город Тана, находившийся на пересечении водных и сухопутных тор-
говых коммуникаций. После 1204 г. контроль над городом перешел к Генуе, превра-
тившей его в военно-торговую крепость. Население Таны перед приходом монголов 
было полиэтничным. Так, венецианский автор ХV в. Иосафат Барбаро сообщает, 
что часть населения города Тана в начале ХІІІ в. составляли аланы, которые под-
верглись нападению со стороны монголов [Барбаро 1971, 139–140].

Таким образом, в XI – начале XIII в. в степях Восточной Европы от Саксина на 
Нижней Волге до Белой Вежи на Дону и Киева на Днепре функционировала еще 
одна, более северная, трасса Великого шелкового пути.

Относительно места Киева на этом маршруте отметим мнение О. Прицака: 
“Киев, расположенный на Днепре, был основан как город (вернее, как предполага-
ли, серия городков) не ранее первой половины IX в. Этот факт засвидетельствован 
археологическими раскопками. К тому времени по Днепру проходила хазарская 
граница, и возможно, что Киев был первоначально хазарским гарнизонным горо-
дом. Постоянная хазарская армия (ал-арсия), защищавшая западную и северные 
границы, была укомплектована мусульманами восточноиранского происхождения 
(хорезмийцами. – О. Б.). Можно ожидать, таким образом, что этот элемент играл 
решающую роль в превращении пограничного поселения в торговый город” [Голб, 
Прицак 1997, 66–96]. Необходимо отметить, что П. П. Толочко категорически не со-
гласен с этой гипотезой [Толочко 1996, 35–39]. Однако никто не отрицает того, что 
уже в хазарское время Киев являлся крупным торговым центром. Эти же функции 
он продолжал сохранять в X – начале XIII в. 
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Из регионов Восточной Европы, которые вошли позднее в состав Золотой Орды, 
в домонгольское время экспортировались в страны Востока пушнина и кожаные из-
делия, мед и воск, рабы и другие товары, которые составляли основной ассорти-
мент товаров. В предмонгольское время продолжали функционировать основные 
торговые магистрали: Балтийско-Волжский, Днепровский (“Путь из Варяг в Гре-
ки”), Камский торговые пути, являющиеся северными ответвлениями Великого 
шелкового пути [Калан 2011]. 

О том, что в предмонгольское время купцы из Руси и северокавказской Алании 
постоянно пребывали в торговых факториях степной части Восточной Европы, сви-
детельствуют результаты археологических и антропологических исследований, 
проведенных в Нижнем Поднепровье и на Нижнем Дону. Здесь были обнаружены 
христианские могильники, где антропологический состав погребенных был весьма 
неоднороден. Там встречались выходцы из Среднего Поднепровья, а также из Цен-
трального Предкавказья (долихокраны средиземноморского типа). Иногда среди 
христиан степи встречались и аборигены – носители так называемого “зливкинско-
го” брахикранного антропологического типа [Козловський 1992]. Однако имеются 
основания считать, что с конца X в. до начала XIII в. ведущие позиции на отрезке 
пути от Гурганджа до Черного моря занимали купцы из северокавказской Алании. 
Данные письменных документов подтверждают это.

Так, епископ Феодор, посетивший после 1222 г. земли крымских и северокав-
казских аланов, в разделе 5 своего “Аланского послания” оставил один интересный 
пассаж об аланах: “племя это рассеяно и простирается от Кавказских гор до Иве-
риян, древний предел их родины; они возлюбили посылать некие многолюдные вы-
селки, так что наполнили почти всю Скифию и Сарматию” [Кулаковский 1898, 17, 
26]. Исследователь и переводчик источника Ю. А. Кулаковский так и не смог опре-
делить, к какому времени относится данное событие. В данном случае только по-
нятно, что речь идет о целенаправленных миграциях аланов с Северного Кавказа. 
В хазарский период такие переселения аланов не могли носить добровольный ха-
рактер. Стало быть, это могло иметь место во второй половине X – начале XIII в., 
когда наметился расцвет северокавказской Алании и здесь речь должна идти о тор-
говых поселениях аланов.

Проведенный анализ текста послания позволил сделать вывод, что епископ Фео-
дор в понятие Скифия вкладывал не только степные пространства Северного При-
черноморья, включая степи Крыма, но и степи Северного Кавказа. Если следовать 
логике Феодора, то получается, что Сарматия – это пространство, расположенное 
на восток от Скифии, т. е. от Северного Кавказа.

Таким образом, сведения Феодора дают основания считать, что до него северо-
кавказские аланы расселились не только в степях Северного Причерноморья, но и 
дальше на восток – в города Нижней Волги и Хорезма. Характерно, что данное 
предположение согласуется со сведениями некоторых письменных источников. Как 
уже отмечалось, об аланском населении накануне прихода монголов как в городах 
степной части Восточной Европы, так и в Хорезме сообщали Г. Рубрук (г. Суммер-
кент), И. Барбаро (г. Тана) и П. Карпини (г. Орнас – Гургандж).

Кроме того, в XII в. мусульманский географ ал-Идриси упоминал несколько тор-
говых поселений на восточном побережье Черного моря, в состав названий кото-
рых входят термины, которые напоминают этнонимы ас (аш) и алан: Ашкисийа, 
Ашкала, Астарбийа и Ал-Ланийа [Коновалова 2006, 118]. Обычно считалось, что 
в XII в. владения северокавказских аланов не могли на западе доходить до чёрно-
морского побережья. Как видим, торговые поселения аланов все же были. Поэтому 
весьма понятен пассаж из той части “Аланского послания” епископа Феодора, где 
говорится, что вследствие действий Херсонского епископа Феодор и его отец зи-
мой отправились к берегам Боспора, где к своей пастве должен был пристать отец 
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Феодора. Тем не менее правитель Боспора не пустил епископа на территорию его 
епархии [Кулаковский 1898, 20]. Далее Феодор сообщает: “Когда нам не разрешили 
вступить туда, мы обратились в другую страну, более обширную и более суровую, 
что нам ни предстояло испытать. Отец (мой) остался там среди самого небольшого 
числа Алан, перенося всякие бедствия, бедность, поношения, обиды, ибо не все 
приемлют слово духовное...” [Кулаковский 1898, 20]. Создается впечатление, что 
речь идет об аланах восточного побережья Черного моря.

Не меньшие позиции в торговле с Хорезмом в предмонгольское время занимали 
и купцы из Руси, что подтверждает сообщение Плано Карпини о нахождении их в 
Орнасе (Гургандже). Однако, как это ни странно, данный вопрос до сих пор остает-
ся малоизученным. По этому поводу в прошлом веке Г. В. Вернадский в своей ра-
боте “Киевская Русь” высказался следующим образом: “Коммерческие отношения 
между Русью и Востоком были оживленными и выгодными как для тех, так и для 
других. Мы знаем, что в конце девятого и десятом веках русские купцы посещали 
Персию и даже Багдад. Нет прямых свидетельств, указывающих на то, что они про-
должали путешествовать туда в одиннадцатом и двенадцатом веках, но они, вероят-
но, посещали Хорезм в этот более поздний период. Название хорезмской столицы 
Гургандж (или Ургандж) известно было русским летописцам, которые называли ее 
Орнач” [Вернадский 1999, 228]. Что же касается характера связей Руси с Хорезмом 
в предмонгольский период, то Г. В. Вернадский в этом отношении был весьма пес-
симистичен: “Хотя частные контакты через торговлю между русскими и поволж-
скими булгарами и жителями Хорезма были, по всей видимости, оживленными, 
разница в религиях представляла собой почти непреодолимый барьер для тесных 
социальных взаимоотношений между гражданами, относящимися к разным рели-
гиозным группам” [Вернадский 1999, 229]. Однако Г. В. Вернадский все же до-
пускал контакты не только в области торговли, но и культуры. По его словам, “в 
русском декоративном искусстве ясно прослеживается влияние восточных образ-
цов (таких, например, как арабески), но, конечно, некоторые из таких образцов мог-
ли попасть на Русь не прямо, а через посредство контактов либо с Византией, либо 
с Закавказьем” [Вернадский 1999, 229].

Относительно упоминания древнерусскими летописями названия Гурганджа в 
формах Орначи или Арначи отметим, что этот топоним встречается в Патриаршей 
Десятой летописи при описании событий 1345–1346 гг. и 1395 г. [Патриаршая Деся-
тая... 1965, 9–10, 11–12, 158–159, 217]. Добавим, что Патриаршая Десятая или Нико-
новская летопись была закончена в XVI в. При этом обратим внимание на название 
Каспийского моря как “Хвалисьское море” в Лаврентьевской летописи [Лаврентьев-
ская… 1926–1928, 6], “Хвалийское море” в Ипатьевской летописи [Ипатьевская… 
1908, 5] и “Хвалимское море” в Радзивиловской летописи [Радзивиловская... 1989, 
12]. Исследователи единодушны во мнении, что это название моря походит от тер-
мина “хвалисы”. Н. М. Тихомиров в своей монографии “Древнерусские города” от-
метил, что “Под Хвалисами надо понимать такой важнейший торговый пункт, как 
Ховарезм или Хорезм” [Тихомиров 1956, 59]. Кроме того, многие современные уче-
ные считают, что хвалисы – это древнерусское название хорезмийцев. Так, С. П. Тол-
стов в свое время отметил: «Экономические связи Хорезма с Восточной Европой 
нашли свое отражение и в древнерусском языке. Так, не подлежит сомнению, что 
старорусское название Каспийского моря “Хвалынское – Хвалисское море” отражает 
в себе имя хорезмийцев (с характерным для хорезмийского консонантизма перехо-
дом 1||r – хвалисс = хвариз+м), являвшихся, видимо, и тогда, через пристани Ман-
гышлака, хозяевами судоходства в северной части Каспия» [Толстов 1948, 18].

Кроме того, С. П. Толстов подметил еще один факт связей Хорезма с Древней 
Русью: «Марвази и Ауфи сохранили в высшей степени интересное свидетельство 
о деятельности хорезмийских миссионеров при дворе Владимира, проливающее 
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новый свет на летописное сказание о “пытании о вере” и вообще на религиозную 
политику Владимира, предшествующую окончательному утверждению христиан-
ства на Руси. Эти тексты, исследованные В. В. Бартольдом, В. Ф. Минорским и 
Б. Н. Заходером, представляют еще широкое поле для дальнейшего исследования, 
но бесспорно одно: хорезмийско-русские связи в X веке были гораздо непосред-
ственнее и глубже, чем до сих пор обычно предполагается» [Толстов 1948, 20]. К 
сожалению, приходится констатировать, что со времен С. П. Толстова изучение 
данного вопроса не продвинулось в значительной степени вперед.

В этой связи обратим внимание на высказывание О. Й. Прицака, согласно кото-
рому названия кварталов в древнерусских городах – Китай-город – отнюдь не яв-
ляются указанием на то, что там проживали китайцы. По мнению ученого, первая 
часть названия происходила как раз из хорезмийского обозначения для города – ка-
тай, а не названия страны. 

Еще С. П. Толстов, стремясь доказать связь кангаров-печенегов с Хорезмом, при-
вел названия печенежских крепостей в Северном Причерноморье, о которых писал 
Константин Багрянородный. Все они содержали название катый или гатый: Тун-
гаты, Кракнакаты, Салмакаты, Сакакаты, Гиеукаты [Константин 1991, 40–41]. 
Н. А. Баскаков объяснил названия этих крепостей следующим образом: в названии 
Тунгаты следует видеть тюркский топоним Тун-катай – “Мирная крепость”; 
Кракнакаты – Карак-катай – “Сторожевая крепость”; Салмакаты – Салма-
катай – “Патрульная крепость”; Сакакаты – Сака-катай – “Крепость на сваях”, 
Гиеукаты – Йайу-катай – “Военная крепость” [Баскаков 1960, 129]. Как видим, 
вторая часть этих топонимов гатый или катый означает крепость, и поэтому мож-
но полностью согласиться с мнением комментатора упомянутого фрагмента сочи-
нения Константина Багрянородного Т. М. Калининой, что упомянутый термин 
имеет древнеиранское происхождение [Константин 1991, 391, прим. 19].

На основании своих наблюдений С. П. Толстов высказал вполне резонное заме-
чание: «Из контекста ясно, что эти печенежские названия были даны уже разру-
шенным мертвым городам. В этой связи весьма важно отметить нарицательное 
значение слова kaθ в хорезмийском у Якута (IV. 222) “развалины в пустыне”, букв. 
“стена в пустыне, ничем не окруженная”, при сохранении древнего значения “го-
род” в собственном имени древней столицы Хорезма – Кята. Нам представляется 
несомненным, что в печенежском kat – “развалины” мы имеем ранне-средневековое 
заимствование из хорезмийского» [Толстов 1948, 23].

Эту этимологию мы можем применить и к первой части древнерусского Китай-
город. Получается, что вторая часть составного названия – город – являлась перево-
дом на древнерусский язык слова, которым хорезмийские купцы могли называть 
свои кварталы в городах Древней Руси.

Таким образом, есть основания говорить о том, что в домонгольский период 
Русь имела связи с Хорезмом. Но эта тема требует дальнейшего изучения.

Кроме того, весьма странным выглядит упоминание Плано Карпини в числе 
христиан Орнаса (Гурганджа) вместе с аланами и русскими также хазар. Обычно 
хазар привыкли воспринимать как иудеев, а не христиан. Данный пассаж требует 
объяснения. 

Сообщения мусульманских авторов первой половины X в. ал-Истахри [Заходер 
1962, 164–165], ал-Мас‘уди [Минорский 1963, 194, 200] и других позволяют счи-
тать, что не все представители хазарского этноса придерживались иудаизма – среди 
самих хазар были и мусульмане, и христиане, и язычники. Что же касается хрис-
тиан Итиля, среди которых были этнические хазары, то имеются довольно веские 
основания относить их к византийским (ортодоксальным) христианам. Ведь имен-
но первые упоминания о христианах в Итиле появились лишь после хазарской 
миссии Константина. Текст Жития Константина Философа свидетельствует о том, 
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какими маршрутами могли византийцы добираться до хазарской столицы – г. Ити-
ля: водным – благодаря существованию переволоки между Доном и Волгой; сухо-
путным – через степи Северного Кавказа. Вероятнее всего, в столицу Хазарии из 
Византии попадали, прежде всего, византийские купцы. Следовательно, вовлечен-
ные в их торговые операции хазары предпочли иудаизму переход в христианство. 

Однако ситуация резко изменилась после событий 965 г., когда Русь и тюрки-
гузы объединились и разгромили Хазарский каганат. Ибн Хаукаль сообщает о том, 
что разгромленные хазары сбежали из своей столицы Итиля и поселились на 
“острове Сия-Кух”, в котором традиционно видят п-ов Мангышлак, подвластный 
правителям Хорезма. Мусульманские авторы Димашки, Ибн ал-Асир, Ибн Миска-
вейх и другие сообщают, что после крушения Хазарского каганата хазары верну-
лись на Нижнюю Волгу и оказались под протекторатом Хорезма, ибо одним из 
условий этого возвращения должен был стать переход хазар в ислам [Заходер 1962, 
152–157]. О том, что в XII в. хазары-мусульмане продолжали проживать на Нижней 
Волге в г. Саксин, который возник, по распространенному мнению, на месте Итиля, 
свидетельствует мусульманский путешественник ал-Гарнати [Гарнати 1971, 27–30]. 
Очевидно, в ислам перешла в первую очередь иудаизированная элита хазар, что 
стало гарантией для их возвращения на берега Волги. Естественно, не все бежав-
шие из Итиля хазары захотели стать мусульманами, и поэтому они вынуждены 
были остаться в самом Хорезме. Среди них могли быть и христиане, о чём может 
свидетельствовать сообщение Плано Карпини.

С. П. Толстов высказался в пользу того, что сообщение Плано Карпини о 
хазарах-христианах в Хорезме заслуживает особого доверия. В качестве доказа-
тельства этого он привел сообщение ал-Бируни о том, что в начале XI в. в Хорезме 
проживали христиане, которые праздновали праздник “каландас”. По наблюдениям 
исследователя, он находит прямые аналогии среди традиций православных (визан-
тийских) христиан. На основании этих данных С. П. Толстов сделал следующий 
вывод: “Национальный состав христианской колонии в Хорезме, в основном, по 
Карпини, хазаро-русско-аланский, открывает перед нами то же направление про-
никновения христианства в Хорезм, на которое указывает сравнительный анализ 
описанного ал-Бируни обряда” [Толстов 1946, 87–90]. В качестве второго аргумен-
та в пользу распространения византийского христианства в Хорезме С. П. Толстов 
привел список нотиций Константинопольского патрирхата, опубликованный в 
XIX в. де Боором, где фигурируют Хвалисская (Хорезмская) и Хотцирская (Хазар-
ская) епархии [Толстов 1946, 92]. Таким образом, если следовать логике исследо-
вателя, получается, что усилия Константинополя в VIII в. по распространению 
христианства в Хазарии и Хорезме не прошли даром и это положило начало про-
никновению византийского христианства не только в Хазарию, но и в Хорезм.

Несмотря на это, С. П. Толстов высказал, и не без оснований, мнение, что мно-
гие хазарские эмигранты после событий 965 г. остались на территории Хорезма. 
Доказательство этого он видит в сообщении Плано Карпини о хазарах-христианах 
в столице Хорезма – Орнасе (Ургенче), а также связывает с хазарами происхожде-
ние туркменского племени Адаклы-Хызыр [Толстов 1946, 98]. Следовательно, сре-
ди оставшихся в Хорезме хазар были христиане.

Сообщение ал-Бируни о праздниках хорезмийских христиан может являться яр-
ким подтверждением того, что в уже начале XI в. в Хорезме проживали христиане, 
имеющие отношение к византийской церкви. Однако в данном случае не ясно, под-
разумевал ли ал-Бируни под этими христианами самих хорезмийцев или он имел в 
виду хазарских переселенцев. Во всяком случае, сообщение Плано Карпини о том, 
что в хорезмийской столице Орнасе (Ургенче) “Саррацины имели… огромный ры-
нок”, позволяет считать упомянутых христиан из числа “Хазар, Русских, Аланов и 
других” купцами в этом городе. И это закономерно, если исходить, например, из 
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того, что хазары переселились сюда из своей столицы Итиля, которая являлась 
крупным торговым центром. К тому же упоминание хазар в одном списке с рус-
скими и аланами может являться ярким подтверждением принадлежности их к ви-
зантийской православной церкви, что вполне согласуется с данными других 
письменных источников. 

Таким образом, можем констатировать, что упомянутые Плано Карпини хрис-
тиане в Орнасе (Гургандже) являлись действительно выходцами из Восточной Ев-
ропы. А это может быть ярким доказательством того, что в начале XIII в. через 
столицу Хорезма – г. Гургандж как раз и проходило северное ответвление Великого 
шелкового пути, которое связывало страны Центральной Азии с нижневолжским 
Саксином, северокавказской Аланией и Южной Русью. 
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Nguyen Thua Hy, Nguyen Manh Dung1

Marine and islands ManageMent
OrganizatiOn in the 15th and 19th Centuries

east asia revisited

1. Changes of position and views on marine and islands
management organization in the 15th and 19th centuries East Asia

East is East, and West is West, and never the twain shall meet
Rudyard Kipling

It is suggested that the two East and West worlds look like the Earth meridian. They 
come from a pole and gradually go as far apart to the maximal degree at the equator, 

then gradually approach together to be jointly provided at the opposite pole. In human 
history, the point crossing the equator is the landmark of the modern era in the late fif-
teenth and early sixteenth centuries. This is also the first stage of the process of globaliza-
tion with maritime routes linking the two European and Asian continents2.

In following of explorative itineraries, especially through the great discoveries of 
geography, it exposed drastically East-West economic and cultural exchanges. After a 
complicated and difficult dialogue between the two civilizations of East-West coopera-
tion, the faces led to the collision area of conflict in relations which ended with aggres-
sive acts and territorial takeover. Through the tragedy caused by the period of colonization 
and de-colonialization, two present-day East-West worlds initially come to sit down to-
gether in order to seek a meeting somewhat belatedly.

In short, from the late fifteenth century to the nineteenth century, the face of the world 
undergone profound changes in the balance of forces in international relations. Given a 
civilized ground somewhat below, learned in some cases from Asia-the East, in fact Eu-
rope-the West overcame superiorly their opponents in economic, engineering, military 
aspects, then it in return exchanged, broke into and victimized Asia-the East. Among 
them, it must stress supporting roles of seas, which considered as one of the critical fac-
tors and means to create changes of balance of those powers3.

Seas take possession of nearly three-quarters of the Earth’s land area, as a largely 
paradoxical contradiction. Sea moderates as a means of both separation and connection 
of the countries. It promotes economic momentum in international trade development but 
also leads the way for the intrusion of territorial aggression and conquest. In East Asia, 
over 400 years from the late fifteenth century to the late nineteenth century, sea also 
played both excellent roles of two opposites of the above. The “wise” countries in Asia, 
if not defeating must be aware of the “Janus face” with two contrasting faces of the sea in 
perception and action.

In following the Great geographical discoveries opened at the end of the fifteenth cen-
tury, marine engineering and shipbuilding sailing over the sea of Europe made great prog-
ress. The transoceanic ships of large tonnage, 3 masts, metal shells, approaching the birth 
of steam-powered machinery in Europe, along with oceanographic knowledge and ad-
vanced sailing techniques, helped Western nations emerging in both commercial shipping 
and military, and outperforming in traditional maritime science of East Asian nations. 
Merchant ships then were equipped with big guns (cannons). Pacific became a vibrant 
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arena of maritime trade, missionary missions, political and diplomatic activities and mili-
tary expeditions. That was different forms of infiltration made by the West through the East 
Asia, and caused by the “potential difference” between two worlds: the West and the East. 

Under the circumstance, as a necessary self-defense response, marine and islands or-
ganization, management and defense of the East Asian countries were strengthened to 
meet the new political, military and economic requirements, as well as to deal with 
“Western barbarian” schemes. A large number of traditional viewpoints, visions, manage-
ment measures and defense over seas and islands had been still applied, it as yet proved 
unsuitability and inefficiency. A couple of countries recognized quickly changes, they 
timely adjusted marine and islands strategy in order to overcome challenges and threats. 
Some of them remained hesitant among options, consequently they were suffered disad-
vantageously. The rest was not able to convert their thinking, only enhancing old-fashio-
ned views and measures on seas and islands, which eventually became a victim of the 
colonial expansion by European colonial powers. Dai Nam / Vietnam during the Nguyen 
dynasty (1802–1945) was one of the unfortunate victims of such history.

2. Comparative models of marine and islands management organization
in some East Asia countries

China
China is a powerful country with a tradition of territorial expansion, in which mari-

time routes were early formed. The expansion getting a high level of the Chinese marine 
expansion was marked by seven journeys of Eunuch Zheng He in the first three decades 
of the fifteenth century under the Ming Dynasty. This considered as both territory explo-
ration and military techniques, political and economic natures. The certain authors (as 
Gavin Menzies) came further to justify that the Chinese people had to cross the sea to 
discover America (New World) since 14214.

Nonetheless, from the sixteenth century, commercial activities of the Chinese junk 
were still busiest in Southeast Asia, in general, the expansion of this country’s marine 
somewhat came to decline, at least in a narrow area of space, in which Ming “haichin” 
(prohibited navigation) policy was a remarkable agent5. China had gradually been repelled 
by Western colonial capitalism far from the Indian Ocean region to a return to the Pacific 
region, primarily in East Sea. The most important changes in the marine and islands ma-
nagement organization of the Chinese government in the eighteenth and nineteenth centu-
ries were behaved in defensive under sea route pressure made by Western powers, or from 
initiative expands beyond sea retreating passively coastal and harbor defense.

For many reasons, China implemented partial opening of some ports, starting with Ma-
cao in 1557, and then in many estuaries especially after two Opium Wars in the mid-nine-
teenth century6. Meanwhile, the Qing government had to implement a policy of closed 
society in internal affairs, creating multiple conflicts in the country. Consequently, China 
was torn and broken up by Western empires in coastal regions because the “Chinese cake” 
was so big for them to monopolize and swallow it alone7. Alternatively, the Chinese in-
ternal situation was also torn by political forces, increasing peasants’ riots, which even-
tually led to the outbreak of the Xinhai Revolution of 1911, making an end of the Qing 
dynasty. Generally, the Chinese policy of marine and islands management organization 
from the late fifteenth century to the late nineteenth century did not come off well.

Japan
Japan, a special case, given the nature of this country is an island country. Seas sur-

round all four sides, the Japanese “eat away at the life together” with seas and islands. 
Therefore, this country possibly saw earlier reason in the perception and vision on the 
marine and islands management organization?

Researchers have righteously reasoned the marine and islands management organiza-
tion of Japan through the policy of “maritime forbiddance” (haikin) during the “country 
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closed policy” (sakoku) lasted more than two centuries under the Tokugawa period. It was 
specified in the order in 1635 which prohibited Japanese to go abroad. Nevertheless, given 
a closer reappraisal, the main motivation of the stringent measures was of proactive strate-
gy of “closing outside” in order to “open inside” and to create favorable conditions for the 
internal development on economy, society and culture as the historical fact8. Then facing 
highly sea pressures from European and American powers, the Japanese government 
wisely reconstructed all. By doing so, finally it enabled to enact proactively the country 
opened policy under the Meiji era. With this policy, the Japanese know how to cross the 
sea to learn their opponents who had threatened their island and they came to carry out 
the building of renovation, resilient nation for their marine and islands protection.

Siam
People often say much about the case of Siam (Thailand) in getting rid of the aggres-

sion of West European colonial powers based on the successful management to seas and 
islands. The Siamese retaining of independent sovereignty was thanks to flexible and 
practical diplomacy of “reed tree” type (bend with the wind shifting) and to knowing how 
to exploit the pressure contradictions among forces to create a “buffer zone”, taking ad-
vantage of counterweight to obtain a stable and secure environment9. The Siamese case 
thence is usually associated and identified itself with an Asian country – Japan.

However, a comparison between Siam and Japan in the management organization to 
defense maritime sovereignty comes to much be limping. Japan has the dissimilarities 
from Siam in the geopolitical position in the region as well as on a proactive foreign 
strategy. In fact, Siam successfully applied tactical line of “reed tree diplomacy” to avoid 
an invasion, but where is the premise of the geopolitical and cultural positions to form 
the above mentioned guidelines?

Indeed, Siam covers a long coastline, but isolation in its position. Unlike some other 
countries which exposed themselves to East Sea where there were the crossing of marine 
lanes and also expedition routes. It facilitates the marine and islands management organi-
zation and defense. Nevertheless, Siamese seas and islands had in common with Indian, 
Malaysian and Indonesian archipelago worlds, which filled with economic and commer-
cial roles rather than military one?

Historically and geographically, Siam is a Southeast Asian country, long influenced by 
Indian culture, whether institutional models adapted from Buddhist mandala10, which 
considered as a loose and flexible nature as opposed to Confucian polity with a “tower” 
model of the Sinicized closed and rigid world. The Siamese model therefore easily enab-
led to switch paradigm11 more thinking and behavior. A period of a great country (Great 
Thaism) was given, but under the threat of European colonial powers, primarily British, 
the Siamese themselves were quickly shifted into position: a small, weak and humble 
country with a flexible pragmatic thinking, good willing to compromise concessions even 
submitted to the Westerners’ rules if necessary; as long as it was helpful to protect the na-
tional independent sovereignty.

With no extensive and initiative reform strategy as Meiji Japan, but Siamese kings 
who referred to themselves as wise kings, adopted measures to reform the country in or-
der to deal with foreign pressures. They were the liberal-minded monarchs such as Mon-
gkut, Chulalongkorn and so on12. At the same time, in contrast to the Nguyen Vietnam 
emperors, those did know promptly a shift of their thinking, trying to escape from the 
status of ideological prisoners who locked themselves in an invisible cage of sclerosis, 
fully-dogma and pointlessly-arrogant Confucian ideology. In Southeast Asia, except Viet-
nam, Confucianism had never taken a national position of an orthodox ideology.

The other “non-Confucian” Southeast Asian countries, especially island countries pur-
sued also a mandala pattern of decentralized institutional authorities, people had lesser 
attached relationships with leaders and their governments. Besides, there are countries 
leaning towards open and flexible model of commercial economy and fadedly nationalist 
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consciousness13. It was advantage for the social development, but disadvantage to marine 
and islands organization, management and defense, as well as resistances against foreign 
powers which often used stratagem to divide politics in their invasive intrigue. Therefore, 
European colonial powers easier implemented territorial annexation and they also lesser 
offered from fierce resistance wars during colonization, unlike a highly centralized coun-
tries such as the case of Vietnam14.

Vietnam
Vietnam is a continental Southeast Asian country, but has a long coastline of over 

3,200 km. This is the only Southeast Asian country in the orbit of the Sinicized world15 
with an institutional model of tightly and stiffly centralized hierarchy and a Confucian 
ideology of conservative orthodoxy. Historically, this country accepted this vassal state 
position in name to Chinese giant neighbor, but acquired the superiority complex from 
the “Huaxia” (Chinese civilization) which applied for other countries including “Western 
barbarian” Europe.

With the self-honoring sense of a great country, Vietnamese feudal dynasties in this 
course of history were not much interested in economic and political relations with be-
yond Chinese world overseas, except profit-making motivations. The marine and islands 
management organization thus remained uneconomical or inactive in reaching out to off-
shore influences.

Facing the invasive intrigue of the Western countries, the Nguyen dynasty (1802–
1945) thus retreated to emulate China’s passive defense, fully protecting the coasts and 
estuaries. It is a dual strategy of closing “both outside and inside”. The Nguyen Kings 
implemented strict measures of vital sea-gates management and protection (especially in 
the sensitive Central Vietnam) but it remained backward disproportionately than its At-
lantic rivals16. Otherwise, with a loyalty in the Confucian conservative dogma, the dynas-
ty did not accept any proposal for a national reform strategy raised by some radical 
scholars. Consequently, those firm responses and secures of closing estuaries not only 
exacerbated determinations and armed invasion schemes of colonial powers. That tough 
reactions (but quickly transformed into spineless) enabled merely to cause difficulties and 
prolonged invasion process, however, it did not prevent the results of turning Vietnam 
into colony such as most countries in contemporary Southeast Asia. Losing the nation, if 
absolutely it is not inevitable but in the certain conditions and balance of forces at the 
time possibly remained irresistible.

3. Issues to be raised in management organization
The marine and islands management organization and defense in different forms of 

some East Asian countries through sea routes, two Eurasian continents faced, clashed and 
conflicted with each other leading to different impacts (independence keeping, semi-co-
lonialized or formal colonialized fates). Success and failure of the different countries 
could help us fully awaking of struggles against invasive intrigues made by Western co-
lonial powers in unequal forces. Scenario is asked in which effective measures for the 
protection of national and territorial sovereignty.

First of all, to deal with globally multifaceted changes, East Asian countries needed to 
have changes of vision, positions and functions of the sea, to acknowledge the superiority 
of the Western colonial countries, and to take the updated and reform perspectives to 
adapt changes. It also must have real respects and modesty of awaking of weakness. It 
should learn from its rivals, abandoning pointlessly arrogant view or turning to look back 
the golden period in the past. Above all, it must give up that the East was more civilized 
than the West, it thus should not need to learn from it. 

The Vietnamese great patriot Phan Chau Trinh, in his essays named Quân trị chủ 
nghĩa và dân trị chủ nghĩa in 1925 (Monarchy and Democracy), quoted the argument of 
unlearning from the West of the King Tu Duc. He wrote: «...It has educated men like 
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Nguyen Truong To, who recommended the King [Tu Duc] a study on the civilization of 
the West, then should send mandarins to come to study, and the letters are also concerned 
that, but the king replied: “Japanese are barbarians, Siam is the same. Barbarians learn 
from each other, and we, the son of the God and the grandson of the saint, why do we 
learn from barbarians?”»17. Eventually this is the name of the complacentism (compla-
cent doctrine), closed country policy on ideology which is the ideology of narrow and 
dogmatic Confucian Song.

These marine and islands organization, management and defense must be effectively 
implemented at the strategic level. This management must combine political purposes, 
economic aim and foreign and domestic relations. In addition to marine and islands de-
fense against aggressions, even when to use temporary solutions to close the outside, it 
must extend inside reform in order to create enough force to deal with it politically and 
militarily and the support of the masses. It should also conduct a synchronized change of 
thinking and wide-open view, firstly in leadership, policy makers and elites, boldly aban-
doning old and useless beliefs for an updated integration with the general world trend.

In a new world of complexity and diversity of both competitive and cooperation, mili-
tary operations in terms of marine and islands defense must be accompanied by political 
diplomatic activities. The Nguyen Vietnam got a big mistake when leaning into the orbit 
of China, based on the similarities of the Confucian ideology and political institutional 
model. In foreign relations, marine and islands defense and protection of sovereignty 
should exploit the counterpoint among countries which differently opposed interests in 
order to do what foregoing forefathers’ direction “power of decreasing a haft but achie-
ving the double”. There are no permanent allies but to know how to make friends and to 
keep faithfulness, truthfulness with friends, avoiding tricks and the need to fully imple-
ment commitments.

The measures of marine and islands and coastal management and defense must be 
reckoned with a general strategy of remote defense, sprawling about on oceans with 
enough strong force and means and positive and initiative sense. The Nguyen Vietnam 
had been relatively meticulous and detailed measures in terms of economic exploitation 
and military defense over coasts and estuaries. Nevertheless that were petty and tactical 
tricks, just trying to deal with a situation instead of big problems which must be solved 
strategically.

* * *
The past always leaves its recommended messages, historical lessons for the present. 

That problem is to promote lucid analyses or avoid negative lessons. Perhaps the marine 
and islands management organization in the fifteenth and nineteenth centuries East Asia 
is the problem of the above.

Using the unedited and old scenario to play on a lot changed stage of performance is 
the worse perspective layout. An analysis of old historical lessons however for program-
ming a new historical action is probably still useful and never unnecessary.
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В. В. Станіславський

Участь кУпців У розповсюдженні інформації
та перевезенні дипломатичної кореспонденції 

між росією, Україною й тУреччиною
на початкУ XVIII ст.

У 1702 р. на свято Благовіщення ігумен монастиря в Стамбулі, в якому зупинявся 
московський священик Іоанн Лук’янов, запросив гостя на обід, на який при-

йшло також багато греків задля розмови зі священиком. Під час розмови греки пи-
тали про московські справи, які їм видавалися незвичайними та неправильними: 
“Для чого ваш цар віру німецьку на Москві завів і вбрання німецьке? І для чого ца-
рицю постриг у монастир?” А далі поставили питання про ставлення до представ-
ників свого народу: “Та для чого цар ваш наших греків до Москви не велів пускати 
і з Москви вислав?” На що І. Лук’янов зі здивуванням зазначив, що вони далеко 
живуть, але мають багато відомостей, поставив питання про те, хто ці новини при-
носить, та відкинув закиди, сказавши, що німецької віри в Москві немає, а є хрис-
тиянська, що там носять вбрання московське, а цариця не пострижена. А греків, 
які їздили до Росії, звинуватив у розповсюджені неправдивої інформації, що мало 
пояснити небажаність їхніх приїздів: “Звичайні греки, нашому царю доброзичлив-
ці, турецькому більше стараються. Того заради і государ не велів греків до Москви 
пускати, що вони всякі відомості турку вселяють. Ось, мовляв, це хто вам сказав, 
що чого у нас не водиться, де на Москві віра німецька чи цариця пострижена? Так-
то, мовляв, ваші греки, там побувавши, сюди приїхавши, брешуть, чого аж ніяк не-
має. Правильно їх государ не велів до Москви пускати. Малі, мовляв, греки нашому 
царю доброзичливці?”1. 

Уже цей сюжет, описаний І. Лук’яновим, свідчить про доволі непогане знайом-
ство з московськими справами тих, хто мав можливість спілкуватися з купцями. 
Матеріали ж російського посольства в Османській імперії зберегли інформацію про 
різні аспекти, пов’язані з поширенням купцями інформації. Ми розподілили їх на 
кілька груп, у яких, зокрема, йдеться про вплив інформації з Російської держави на 
уряд Османської імперії; таємні попередження росіян закордонними діячами про 
небезпеку передачі купцями певної інформації до Туреччини; спроби російської 
влади запобігти небажаному витоку інформації; новини, які отримував від купців 
російський посол в імперії П. Толстой; визначення купців як джерела поширення 
інформації, насправді отриманої з інших джерел; отримання новин від купців пред-
ставниками української влади і передачу її росіянам. 

Спочатку про новини з Росії та реакцію на них османського керівництва. Маємо 
чотири сюжети на цю тему. 

1. 10 травня 1703 р., пишучи боярину Ф. Головіну про приїзди з Москви до Ту-
реччини багатьох греків з товарами, П. Толстой звертав увагу на шкоду, яку завдава-
ли ці купці, розповідаючи про військові приготування Росії проти Османів: “А гірше, 
государю, за все, що, приїжджаючи з Москви, плодять порожні слова про будів-
ництво кораблів та про інші приготування, чого і не бувало”2. А в листі від 28 трав-
ня 1703 р. до того ж адресата посол зауважував, що для Росії дуже шкідливими є 
поїздки греків до Ніжина і з Ніжина до Турецької держави, бо вони багато говорять 
порожніх слів “про будівництво кораблів та про інше”3. 
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2. 26 жовтня 1707 р. П. Толстой у листі до Г. Головкіна, керівника Посольської 
канцелярії та Посольського приказу, емоційно описав вплив грецьких купців, які 
бували в Гетьманщині, на політичні настрої й дії турецького уряду. За його слова-
ми, турки з великою часткою імовірності припускали, що із завершенням війни 
цар почне війну проти них, про що чулося від греків, котрі приїжджали з україн-
ських міст. Греки говорили, що цар почне війну, аби звільнити їх з-під турецької 
влади: “Розсівають прокляті таке слово, хвалячись тим, нібито царська величність 
воліє з турками почати війну для звільнення їх з-під ярма бусурманського”. І хоча 
турки й не дуже цьому вірили, але “сумнівалися”, а тому виказували ознаки мож-
ливої підтримки шведам: “Всякими способами тих противників пестять, подаючи 
їм знак любові, щоб від противності не припиняли”4. А ще через два місяці – в по-
сланні до Г. Головкіна від 24 грудня 1707 р. – російський дипломат висловлювався 
за припинення поїздок купців-греків, котрі їздили в українські міста через волоську 
землю, для чого, на його думку, був потрібен відповідний царський указ. Першою 
з вагомих підстав для цього була та, що по приїзді до Туреччини греки розголошу-
вали багато нічим не підкріплених відомостей, “від чого турки не в малу прихо-
дять підозру”5. 

3. 3 жовтня 1708 р. до посла приходив його пристав капичі-баша Асан-ага і ска-
зав, що до Порти надійшли новини про відправку царем посла до угорського князя 
Ракочі, до того, котрий раніше приїжджав на московському кораблі до Туреччини. 
А тому великий візир занепокоївся, “для чого те посольство чиниться і який від 
того буде кінець”. Пристав радив послу пояснити, заради чого той посол поїхав, 
аби в Порти не було підозр. На це П. Толстой відповів, що нічого про це не знає, ві-
рити такій новині не може, думає, що Порті донесли неправдиві відомості, а якби й 
було яке посольство, то непокоїтися через це турецькому керівництву не варто. При 
цьому росіянин зажадав дізнатися, від кого надійшла до Порти та інформація. При-
став сказав, що схиляється до того, що відомість правдива, бо її принесли грецькі 
купці, які тоді приїхали з “московських сторін” і які говорили, що точно знають, що 
той посол поїхав в угорську землю. Тоді П. Толстой категорично заявив: “Воістину 
ця відомість неправдива, якщо отримана від греків, бо, як і Порта знає, що купці 
греки мало правди говорять, але завжди від них брехня доноситься”. При цьому ро-
сійський дипломат просив пристава достеменно дізнатися, хто саме з греків доніс 
ті новини Порті, а якщо знову буде чути від турецьких міністрів про ту справу, то 
щоби запевнив їх, що “купці грецькі завжди брешуть, і надалі би не зволили вірити 
таким неробам, бо що не говорять – все брехня”6. 

12 жовтня 1708 р. П. Толстой написав Г. Головкіну про цю справу. У його поданні 
коротко вона виглядала так: до Константинополя приїхали греки з малоросійських 
міст і розголосили, ніби за царським указом до угорської землі в ролі посла від-
правлений Омелян Українцев. Це викликало занепокоєння і підозри в турків. І хоча 
П. Толстой говорив їм, що це неправда, вони йому не вірили. Наполягати ж на своїх 
словах посол не міг, бо й сам достеменно про ту справу не знав7.

4. 6 травня 1709 р. до П. Толстого приїжджав племінник державного секретаря 
(за визначенням статейних списків) А. Маврокордато Д. Мецевіт зі словесним по-
сланням від А. Маврокордато. Спочатку Д. Мецевіт сказав, що, як давно відомо по-
слу, торгові люди, котрі приїжджають з “козацької землі”, говорять багато усяких 
порожніх слів, яким Порта вже й не вірить. Однак тепер між великою кількістю 
брехні розголосилося й те, що нібито цар побажав поїхати у Вороніж, для того щоб 
спровадити до Азова 40 великих кораблів та 60 галер. І турки здивувалися такій ве-
ликій кількості “бастиментів” та написали в тамтешні місця пашам, аби дізнатися, 
скільки насправді суден буде спроваджено до Азова. А. Маврокордато, за його ж 
словами, зі свого боку, скільки міг доносив, що це неправда. Посол відповів Д. Ме-
цевіту, що це насправді є “превелика брехня” і такої кількості суден аж ніяк немає 
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ні у Воронежі, ні в Азові. А там є лише ті судна, які виготовлені перед мирними 
угодами. І, можливо, що з них два чи три спустять до Азова, але й чи це має бути, 
він точно не знає. П. Толстой просив А. Маврокордато, аби він “за всякої можли-
вості таку нескладну брехню зволив знищити, оскільки аж ніяк таким плевелам ві-
рити не пристойно”8.

Наступного дня – 7 травня 1709 р. в листі до Г. Головкіна П. Толстой пов’язав ці 
розповіді купців з іншою проблемою у відносинах з турками, яка виникла у зв’язку 
зі зверненнями кримських татар до османського уряду. Він писав, що до турецької 
столиці приїхав диван-ефенді (секретар) від кримського хана. Татари доносили 
Порті, що вони не можуть перебувати в безпеці від новозбудованої фортеці у 
Кам’яному Затоні, і пропонували скористатися сприятливим часом, аби докласти 
зусилля для її знищення. Хан просив дозволу написати в Москву листа з вимогою, 
щоб російська сторона сама зруйнувала ту фортецю, бо інакше він з усією ордою 
виступить на допомогу шведам. Татари впевнено заявляли, що у відповідь на їхню 
погрозу “московські” самі розорять Кам’яний Затон. П. Толстой писав, що напо-
легливо працює задля нейтралізації цього донесення, що дозволу на написання лис-
та до Москви хану ще не дано і, на його думку, це мало бути заборонено. Посол 
припускав, що хан зможе написати такого листа без повеління османського двору. 
Далі він згадував про роль грецьких купців у зростанні напруженості між держава-
ми: “Тільки мені більше додалося трудності в цій справі від того, що деякі прокляті 
греки нині, приїхавши сюди з України, розсіяли плевели, нібито царська величність 
побажає йти з Воронежа в Азов, для того щоб туди спровадити цієї весни 40 ко-
раблів великих та 60 галер, чим хоча й не зовсім турки впевнюються, однак не без 
підозри в них про це чути про таке число бастиментів”9. 

В історіографії існує політична оцінка згаданої інформації від купців. Так, 
М. Павленко відніс “вперті чутки”, які розповсюджували прибулі до Адріанополя 
грецькі купці, а потім і коменданти прикордонних фортець, про прибуття царя Пе-
тра І до Азова на чолі армади військових кораблів у травні 1709 р. до факторів, які 
стримували Османську імперію від дій проти Росії в тому році. Ця інформація ви-
кликала дуже велике занепокоєння у Стамбулі10. 

Випадок з цією інформацією має аналогію в повідомленні англійського посла в 
Росії Чарльза Вітворта, на що вже звертали увагу в науковій літературі11. Так, 26 бе-
резня 1709 р. в листі до статс-секретаря Бойля він повідомляв: “Говорять також, 
ніби цар сам спуститься в Азов із сорока чи п’ятдесятьма військовими суднами, які 
вже стоять на Дону”12. Як бачимо, Ч. Вітворт не вказав на певне достовірне джере-
ло інформації. Втім, він оцінив її як досить важливу, щоб передати до своєї країни. 
А вже в пізніших донесеннях англійського посла йшлося про відправлення царя до 
Азова з чотирма військовими кораблями і шістьма бригантинами, а потім про одну 
бригантину і чотири військових кораблі13. Цей випадок показує, що звинувачувати 
купців-греків у свідомому поширенні неправдивої інформації немає підстав. Вони 
переповіли її так, як почули самі. 

Наприкінці розповіді про ці сюжети наведемо оцінку сучасника щодо правди-
вості новин, які привозилися купцями. 12 січня 1703 р. до російського посла були 
прислані відомості від племінника єрусалимського патріарха грека Спіліота, отри-
мані від купців, які за 18 днів до того виїхали зі Львова. При цьому Спіліот зазна-
чив, що оскільки відомості отримані від купецьких людей, то немає впевненості в 
їхній правдивості. Інформація ця торкалася значною мірою подій військово-полі-
тичного характеру і стосувалася Польщі, України, Швеції та Росії14.

Отже, з поданих матеріалів бачимо, що увагу османського керівництва привер-
тали справи, пов’язані з безпекою їхньої держави: наміри росіян розпочати війну з 
нею; військове посилення Москви, і насамперед будівництво кораблів, здатних дія-
ти на Чорному морі; дипломатична активність росіян в Угорщині. Уже сам факт 
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серйозного реагування турецької верхівки на розповіді купців доводить значимість 
тієї інформації. 

Далі оповімо про таємні попередження єрусалимського патріарха та молдовсько-
го господаря, передані росіянам, щодо різного роду інформації, яку купці могли пе-
ренести до Туреччини. 

1. 7 липня 1703 р. П. Толстой повідомив Ф. Головіну, що єрусалимський патріарх 
Досифей звертався до нього з проханням щодо листа до царя, аби іноземець Іван 
Боціс, який поїхав від посла до Москви, ні з ким у розмовах не згадував патріарха і 
не називався його племінником. Бо до Досифея дійшла чутка, що цей іноземець під 
час перебування в українських містах так назвався в розмовах з ніжинськими гре-
ками. Патріарх побоювався, аби ці слова не донеслися від греків до Порти, “оскіль-
ки ніжинські мешканці греки часто без всяких перешкод в сторону султанської 
величності для торгів переїжджають”15. 

2. 20 червня 1704 р. в листі до валашського представника в Москві, чауша Дави-
да Корбя, молдовський господар Міхай Раковіце згадував про можливу негативну 
роль греків, які їздили через Україну до Москви, в разі початку воєнних дій проти 
Османської імперії. При цьому пропонував затримати грецьких купців, які прожи-
вали в турецькій столиці: “І про те скажи там, що, буде яка готовність звідти на тур-
чанина, потрібно затримати греків царгородських і не приходити би їм у столицю і 
не виходити і не тільки зі столиці, а й з України, оскільки греки царгородці турки 
суть, а не християни, і буде можливо і в козаків то робити, добро би було”16. 

3. 4 грудня 1708 р. М. Раковіце в листі до Г. Головкіна висловив прохання, щоби 
про їхнє листування, а також листування з братом воєводи Басараба не знав волох 
Стефан Мілескул. Згаданого волоха господар характеризував вкрай негативно, на-
зивав його зрадником, порівнював з І. Мазепою. Господар побоювався, що С. Мі-
лескул міг повідати про ці контакти купцям, які їздили зі сторін, підвладних Москві, 
в Царгород, а це призвело б до негативних наслідків для самого господаря та інших 
християн його землі: “І може цей Іуда сіяти у вуха їхні і таким способом може про-
чутися, а потім який збиток вчиниться нам і християнам землі цієї, про те розумним 
не пояснюємо”17. 

Таким чином, зазначені приклади підтверджують, що купці переповідали дуже 
багато і їхні повідомлення бралися до уваги. Два з них, які стосувалися побоювання 
єрусалимського патріарха та молдовського господаря за себе, мали, так би мовити, 
індивідуальний характер, а одне – стратегічний, оскільки стосувалося стурбованос-
ті щодо можливого перебігу війни. 

У зв’язку з постійним перенесенням інформації з їхньої країни, яка мала велике 
політичне значення, росіяни, природно, робили певні спроби цьому запобігти. На-
ведемо кілька прикладів, які вдалося знайти. 

1. 10 грудня 1707 р. І. Мазепа писав Г. Головкіну, що, отримавши його листа з 
указом, “аби була обережність від непостійних греків, які розсіюють між турками 
плевели”, викликав до себе Ананія – людину з Ніжина, яка представляла купця 
Саву Рагузинського в управлінні індуктою в Малій Росії. Український правитель 
запитав Ананія, чи бувають у Гетьманщині греки, які не займаються купецтвом, на 
що той відповів, що “про таких плевосіячів не знає і без купецьких промислів гре-
ки приїжджати сюди не призвичаєні”. Незважаючи на це, зазначав український пра-
витель, він наказав, щоб Ананій “таких греків, котрі б сюди приїжджали не для 
промислів своїх звичайних купецьких, а більше в лазутчиках, утримував і мені да-
вав знати”. Також І. Мазепа клопотався про указ стосовно поведінки з приїжджими 
грецькими купцями18. 

2. 11 березня 1709 р. Г. Головкін написав П. Толстому листа, якого посол отри-
мав 20 квітня. У ньому було згадано про послання від П. Толстого до одного з ке-
рівників дипломатичного відомства П. Шафірова стосовно грека Панагіота Місірлі. 
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Того грека посол відпустив до Москви на прохання єрусалимського патріарха. Він 
був одним з пограбованих запорожцями і разом з іншими купцями бив чолом сто-
совно тієї справи. Оскільки ж П. Толстой не писав, чи затримати грека, чи відпус-
тити, Панагіота утримали в Москві. Г. Головкін хотів одержати рекомендацію посла 
щодо відправлення грека з російської столиці чи затримки та висловив побоюван-
ня, що той буде поширювати якусь шкідливу інформацію – “аби не розсіяв яких 
плевел”19. У відповідь 25 квітня 1709 р. П. Толстой у листі Г. Головкіну писав, що 
вважає, що грек після повернення до Туреччини розкаже багато брехні. Однак його 
затримка в Москві викличе невдоволення мультянського господаря та єрусалим-
ського патріарха (у документі замість слів “єрусалимського патріарха” стоїть за-
шифрований знак, який позначав його особу), оскільки Панагіот є зятем капи-кегаї 
мультянського господаря, котрий перебував при Порті. На думку П. Толстого, грека 
потрібно було відпустити до мультянського господаря, а господарю написати, аби 
він суворо наставив Панагіота, “щоб він не пустословив чого зайвого”20. 

Як бачимо з наведених прикладів, заходи безпеки мали спорадичний характер. 
А загальна рекомендація Г. Головкіна, на нашу думку, не мала жодного ефекту. 
Адже купці продовжували їздити і вести свої справи, навіть якщо й робили певні 
шкідливі для Росії кроки в інформаційному плані. 

Критикуючи поширення купцями відомостей про події на підвладних Росії тере-
нах, сам П. Толстой теж отримував новини від них і, вочевидь, мав підстави брати 
їх до уваги. Маємо дані про три таких випадки. 

1. 30 травня 1704 р. С. Рагузинський надіслав послу листа з новинами від греків, 
які прибули з Ніжина. Купці розповідали про значну кількість царських військ у 
Києві, які наказано очолювати князю Дмитру Голіцину як генералу21. 

2. 29 січня 1709 р. П. Толстой писав Г. Головкіну, що нічого не чує про наміри 
турецької влади стосовно черкесів, а за відомостями від греків, які приїжджали з 
“козацької землі”, багато черкесів переходило під царську владу. І хоча турки цьому 
не вірили, але “сумнівалися”22. 

3. Був випадок, коли до російського посла переслали інформацію, отриману від 
купців, які їздили з українських міст до Криму. 6 березня 1703 р. до П. Толстого 
приїхав піддячий з Москви з пакетом документів, серед яких були копії листа І. Ма-
зепи, листа полтавського полковника Івана Іскри, запис розповіді полтавського 
купця Антона Шарпеленка, що стосувалися новин щодо взаємин запорожців з тата-
рами. Отже, 14 вересня у своїй розповіді полтавський купець А. Шарпеленко за-
свідчив, що він шість днів тому повернувся з Криму, де був з іншими полтавськими 
та харківськими купцями. Там купці довідалися про приїзд до хана представників 
Запорозької Січі та про укладення ними договору щодо допомоги запорожцям та-
тарськими військами у воєнних діях проти російської залоги у фортеці Кам’яний 
Затон і спільного походу “у слободи великоросійські”. Розповідь А. Шарпеленка, 
підтверджена словами вихідця з татарського полону товариша Полтавського полку 
Шестаковського, була того ж дня відправлена разом з листом полтавського полков-
ника до Батурина, а звідти 20 вересня український правитель відправив ці докумен-
ти до приказу Малої Росії, додавши свого листа23. 

Ще в одному листі з Полтави, датованому 15 вересня, говориться, що на свято 
Воздвиження Хреста Господнього (1702 р.) з Криму до Полтави повернувся пол-
тавський купець Пархом. Цей купець розповів про присягу представників Війська 
Запорозького Низового Кримській державі чи на підданство, чи на союз, а також 
про наміри запорожців і татар вигнати росіян з Кам’яного Затону та розорити сло-
бідські міста24. 

Як бачимо, третій випадок вирізняється незвичайністю. З нього робимо висно-
вок, що інформація, отримана І. Мазепою від українських купців, а потім переда-
на до російської столиці, була сприйнята як достовірна, причому настільки, що її 
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пересилали до посла в Османській імперії, аби він знав про ті події та міг викорис-
тати цю інформацію в дипломатичних справах. 

Вдалося знайти також цікаві факти про те, як російський дипломат намагався 
вказати на купців як на джерело отриманої інформації, в той час як вона надійшла 
від інших людей. Зроблено це було заради прикриття реального джерела, тоді як 
купці були зручним об’єктом, бо для них поширення інформації було звичною 
справою. 

Отже, 16 липня 1709 р. П. Толстой отримав повідомлення від посланця Юсуф-
паші до Стамбула щодо перемоги царських сил у Полтавській битві та втечі швед-
ського короля до Очакова25. Дипломат припускав, що російські війська будуть 
переслідувати Карла ХІІ у володіннях султана, та турбувався, щоби король не утік. 
Але, не маючи відомостей з царської сторони і тому не будучи впевненим у досто-
вірності отриманої інформації, він сумнівався щодо можливості сповіщення Порти 
про ці воєнні справи. Тому вирішив запитати поради А. Маврокордато. На це 
А. Маврокордато відповів, що до отримання листів від царського двору П. Толстой 
не може звертатися до османського уряду, але має мовчати, вдаючи, що нічого не 
чув. Зі свого боку, міністр переказував новини з Києва, які підтверджували інфор-
мацію про перемогу царя на полі бою 27 червня. Однак хотів, щоб посол “прики-
дався нібито нічого відав, ані що чув з боку його”. Про перебування ж Карла ХІІ 
біля Очакова А. Маврокордато відомостей не мав26. Того ж дня посол відправив до 
муфтія свою людину, якій велів говорити, що дізнався від “приїжджих сюди ку-
пецьких людей” про розгром шведської армії і про втечу короля до Очакова. П. Тол-
стой клопотався про те, аби шведський король та український гетьман не утекли 
від царя через державу султана27. 

Зрозуміло, що купці поширювали інформацію і про справи Османської імперії, 
коли виїжджали за її межі. Наведемо кілька прикладів, коли вона надходила до 
представників української влади, а потім передавалася росіянам. 

1. 22 грудня 1702 р. І. Мазепа писав Ф. Головіну про приїзд до Ніжина греків зі 
звичайними товарами – мусулбесами. Купці розповіли гетьману про закордонні но-
вини, а також те, що чули від волоського господаря. Причому господар повелів куп-
цям донести таємно гетьману про “всю тамтешню поведінку”28. Розповідь купця – 
“статті відомостей” мешканця Царгорода Мануйла Христофорова про те, що 
словесно передав господар, – датується 20 грудня. У ній йшлося про військові й по-
літичні дії та плани Османської держави, Кримського ханства й деяких представни-
ків польської верхівки. Окремо характеризувалися великий візир та його дії. Від 
себе купець додав цікаві відомості про настрої та заходи турецької верхівки у 
зв’язку з можливою агресією з боку Москви29. 

2. У першій половині 1706 р. І. Мазепа писав О. Меншикову, що дізнався від 
грецьких купців, які прибули до Ніжина зі своїми товарами, про відправлення 
капітан-пашею С. Рагузинського у зворотну дорогу – з Керчі до Стамбула, де купця 
посадили у в’язницю. Людей же, які були разом з ним, і корабельних майстрів від-
дали на галери30. 

3. У листі київського губернатора Дмитра Голіцина до корсунського полковника 
Андрія Кандиби від 15 липня 1709 р. згадується про повідомлення цього ж полков-
ника щодо прибуття шведського короля під Очаків. А цю новину принесли купці, 
котрі були в тому місті31. 

* * *
У другій частині нашої розвідки акцентуємо увагу на ролі купців як перевізників 

письмових документів. Також зробимо спробу узагальнити ці дані, згадуючи певні 
особливі випадки. Насамперед відзначимо, що приїзди купців в інші країни сприй-
малися як належна і звична справа, їздили вони постійно, бо таким був їхній спо-
сіб життя, а тому їм було зручно доручати передачу письмової кореспонденції. Всі 
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віднайдені нами дані про залучення купців до перевезення документів ми поділили 
на два переліки. У першому представляємо факти про доставку цих матеріалів до 
російського посла, а в другому – про відправку листів від нього. В обох переліках 
позначаємо особу чи групу осіб, які їх привезли, називаємо документи, вказуємо 
дату відправлення, а в першому випадку вказуємо також дату доставки. Дані про 
доставку купцями документів дають змогу побачити, скільки часу в кожному ви-
падку було витрачено на їхнє перевезення. 

Перед представленням складених переліків також вважаємо за необхідне заува-
жити, що при опрацюванні статейних списків ми звертали увагу здебільшого на до-
кументи, що стосуються історії України. Тобто на ті, у яких йдеться принаймні про 
один з таких аспектів, як участь купців з України в перевезенні кореспонденції, 
проїзд купцями українських теренів, перевезення купцями листів, адресованих 
представникам української влади чи від них. 

Доставка листів. 
1. Андрій Леонтьєв (Левонтієв), грецький купець з Москви, 20 вересня 1703 р. 

привіз послу шифрований лист Ф. Головіна (із Санкт-Петербурга від 3 липня 
1703 р.) та лист від І. Мазепи (з Батурина від 29 липня 1703 р.)32. На доставку листа 
із Санкт-Петербурга до Стамбула витрачено 80 днів, з Батурина – 54 дні. 

2. Степан Остапович (Степан Астаф’єв, Степан Остаф’єв), український купець з 
Ніжина, разом з товмачем Посольського приказу Дмитром Петровим 19 лютого 
1705 р. приїхав з Москви і привіз послу шифрований лист Ф. Головіна (з Москви, 
від 11 січня 1705 р.), копії листів цього боярина до Юсуф-паші, турецького посла 
Мустафи-аги Новалі, кримського хана, копії присланих раніше листів Ф. Головіна з 
Нарви до П. Толстого, копії та оригінали листів турецького посла до Ф. Головіна, 
лист від І. Мазепи (з Калуги від 14 січня 1705 р.), від С. Рагузинського (з Ніжина 
від 24 січня 1705 р.)33. На доставку документів з Москви до Стамбула витрачено 
40 днів, з Калуги – 37 днів, з Ніжина – 27 днів. 

Розглядаючи другий випадок, зазначимо, що про рівень довіри до купця свід-
чить, зокрема, те, що доставка принаймні частини документів була доручена саме 
йому, хоча він їхав разом із товмачем – людиною, яка працювала безпосередньо в 
російському державному апараті. 

3. Костянтин Димитрієв (Дмитрєєв), грецький купець зі Стамбула, 31 березня 
1705 р. привіз послу два листи Ф. Головіна (з Москви від 21 і 23 лютого 1705 р.), 
копії попередніх листів цього боярина та лист від І. Мазепи (з Ямполя від 1 березня 
1705 р.)34. На доставку документів з Москви витрачено 37 днів (при орієнтації на 
дату виїзду 23 лютого), з Ямполя – 31 день. 

4. Василь Матвєєв, український купець з Прилук, разом з товаришами 22 жовтня 
1706 р. привіз послу листа від І. Мазепи (з Києва від 15 серпня 1706 р.)35. Ці купці 
діставалися до Константинополя через Крим та Чорне море. При такому маршруті 
на доставку листа з Києва витрачено 69 днів. 

5. Спиридон Ніколаєв, грецький купець, 19 лютого 1707 р. привіз послу царську 
грамоту з Посольського приказу (з Москви від 8 березня 1706 р.). Цей випадок ви-
дається незвичайним, бо грамота подорожувала аж надто довго – майже рік. Купець 
пояснював таку тривалу затримку з приїздом до Константинополя тим, що довго 
торгував в українському місті Ніжині, а потім немалий час жив у Яссах та Галаці36. 

6. Стеря, грецький купець з Ніжина, 28 березня 1708 р. привіз послу лист Г. Го-
ловкіна (з Варшави від 16 серпня 1707 р.)37. Цей документ теж везли надмірно дов-
го – аж 7,5 місяців, що мало пояснюватися певними обставинами. 

7. Ніколай Павлов, купець з Рагузи, 14 липня 1708 р. приїхав з Москви і привіз 
П. Толстому листа від Петра І (із Санкт-Петербурга від 18 квітня 1708 р.)38. У цьо-
му випадку маємо пряму вказівку, що купець їхав з російської столиці, але не маємо 
дати виїзду звідти. Лист же було доставлено через 88 днів від часу його написання. 
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8. Мануїл (Мануйло) Матвєєв, український купець, разом з товаришами 29 лип-
ня 1708 р. привіз послу лист від І. Мазепи (з обозу з-під Білої Церкви від 17 червня 
1708 р.)39. На доставку витрачено 43 дні. 

Відправка листів. 
1. Іван Кадмін, московський купець, 21 лютого 1703 р. виїжджав з Адріанополя 

до Москви з іншими московськими купцями і віз листи П. Толстого до Ф. Головіна, 
Ф. Апраксіна, К. Дуки та С. Палія40. 

2. Андрій Леонтьєв (Левонтієв), грецький купець з Москви, 10 травня 1703 р. 
виїжджав з Адріанополя до Москви і віз шифрований лист П. Толстого до Ф. Голо-
віна41. 

3. Павло Іванов, грецький купець з Османської імперії, 12 травня 1703 р. виїж-
джав з Адріанополя до Москви і віз листи П. Толстого до Ф. Головіна та І. Мазепи42. 

4. Спиридон Ніколаєв, грецький купець, 12 липня 1703 р. виїжджав з Адріанопо-
ля до Москви і віз листи П. Толстого до Ф. Головіна та І. Мазепи43. 

5. Андрій Леонтьєв (Левонтієв), грецький купець з Москви, 20 жовтня 1703 р. 
виїжджав зі Стамбула до Москви і віз листи П. Толстого до Ф. Головіна та І. Ма-
зепи44. 

6. Іван Мануїлов, грецький купець, 16 січня 1704 р. виїжджав зі Стамбула до 
Москви і віз листи П. Толстого до Ф. Головіна (шифрований), І. Мазепи, М. Ракові-
це та С. Палія45. 

7. Олександр Греченін, купець з Ніжина, 7 березня 1704 р. виїжджав зі Стамбула 
і віз лист П. Толстого до І. Мазепи46.

8. Федір Чюлак, український купець, 10 березня 1704 р. виїжджав зі Стамбула і 
віз листа П. Толстого до І. Мазепи47.

9. Ніколай Ананьїн, грецький купець з Ніжина, 21 липня 1704 р. виїжджав зі 
Стамбула до Москви і віз листи П. Толстого до Посольського приказу48. 

10. Василь Матвєєв, український купець з Прилук, з товаришами 11 вересня 
1704 р. виїжджав зі Стамбула і віз листи П. Толстого до М. Раковіце та І. Мазепи49. 

11. Степан Остапович (Степан Астаф’єв, Степан Остаф’єв), український купець 
з Ніжина, 23 листопада 1704 р. виїжджав зі Стамбула і віз листи П. Толстого до 
Ф. Головіна та І. Мазепи50. 

12. Він же 10 березня 1705 р. виїжджав зі Стамбула до Москви і віз листи П. Тол-
стого до Ф. Головіна (шифрований лист) та І. Мазепи51. 

13. Костянтин Димитрієв (Дмитрєєв), грецький купець зі Стамбула, 19 квітня 
1705 р. виїжджав зі Стамбула до Москви і віз листи П. Толстого до Ф. Головіна 
(шифрований лист) та І. Мазепи52. 

14. Він же 28 червня 1706 р. виїжджав зі Стамбула до Москви з відпискою 
П. Толстого до царя та шифрованим листом до Ф. Головіна53. 

15. Григорій Миронов, купець з Ніжина, 7 жовтня 1706 р. виїжджав зі Стамбула 
до Азова, а далі до Москви з листами від П. Толстого до І. Толстого та Ф. Головіна 
(шифрований лист)54. 

16. Павло Єрданов, грецький купець, 7 березня 1707 р. виїжджав зі Стамбула до 
Львова і віз лист П. Толстого до Г. Головкіна. У своєму посланні російський посол 
зазначив, що скористався послугами цього купця, бо той сказав, що знає адресата55. 

17. Василь Матвєєв, 26 березня 1707 р. виїжджав зі Стамбула до Речі Посполитої 
і віз листи П. Толстого до Г. Головкіна та П. Шафірова. Купець терміново виїхав у 
місця, де перебували царські війська, залишивши товар у свого товариша. Причому 
П. Толстой дорогу не оплачував – В. Матвєєв поїхав “на своїх харчах”. Така швидка 
відправка була пов’язана з важливістю справи, описаної в листі. П. Толстой називав 
козака людиною “доброю і розумною”56. Очевидно, знайомство з послом було ви-
гідним для В. Матвєєва, а можливо, він не міг відмовити такій впливовій особі. 

18. Василь Іванов, грецький купець, 6 квітня 1707 р. виїжджав зі Стамбула до 
Москви і віз листи П. Толстого до П. Шафірова (шифрований лист) та І. Мазепи57. 
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19. Михайло Дмитрієв, український купець, 19 серпня 1708 р. виїжджав зі Стам-
була з листом від П. Толстого до І. Мазепи58. 

20. Андрій Леонтьєв 19 березня 1709 р. виїжджав зі Стамбула до російської сто-
лиці з листами П. Толстого до Д. Голицина та Г. Головкіна59. 

21. Мануїл (Мануйло) Матвєєв, український купець, 15 липня 1709 р. виїжджав 
зі Стамбула і віз лист П. Толстого до І. Скоропадського60. 

Зауважимо, що в цій частині нашої розвідки підсумовано дані статейних спис-
ків, хоча, безсумнівно, сліди залучення купців до листування П. Толстого можна 
знайти і в інших матеріалах. Приміром, декілька згадок на цю тему містяться в до-
кументах часів І. Мазепи, опублікованих у Санкт-Петербурзі. Це чотири згадки в 
листах Ф. Головіна до І. Мазепи. Так, 7 квітня 1703 р. Ф. Головін писав І. Мазепі із 
Шліссельбурга про приїзд від П. Толстого з Адріанополя грека з листами61, 9 груд-
ня 1703 р. він же повідомляв з Москви про таку ж доставку листів з Константино-
поля62, 17 липня 1705 р. писав про це з Вільна63, а 27 липня з Вільна ж сповіщав 
українського правителя про відправку до посла в Царгород грека з листами й відо-
мостями про воєнні справи64. Ще одна така звістка походила від С. Рагузинського. 
18 березня 1707 р.65 він писав І. Мазепі, що по дорозі до Києва зустрів грека Кузь-
му, який їхав з Константинополя до Москви через “нарочні пошти”, та про отри-
мання листів від П. Толстого66.

Отже, за даними статейних списків російського посла в Османській імперії, в 
перевезенні документів були задіяні українські, російські та грецькі купці з Украї-
ни, Туреччини і Росії. Вони брали постійну участь у цій справі, і їм доручалося пе-
ревозити найважливіші документи. Часто ці документи були зашифрованими. 

Спостереження щодо першого переліку. Що стосується перевезення листів, то 
таких випадків зафіксовано вісім. Серед документів, які привозили купці, бачимо 
грамоту і лист Петра І, листи Ф. Головіна, Г. Головкіна, І. Мазепи, С. Рагузинсько-
го. До цих документів часом додавалися цілі пакети інших матеріалів. Зафіксовані 
випадки дають змогу визначити, скільки часу було витрачено купцями на доставку 
кореспонденції до П. Толстого (до Стамбула, де посол перебував із 20 вересня 
1703 р.). Однак для узагальнюючих висновків на цю тему потрібно більше даних, 
бо в частині й цих випадків купці не переймалися швидким перевезенням докумен-
тів, займаючись своїми справами. Також зрозуміло, що наявні цифри про час подо-
рожей приблизні, бо дати виїзду ототожнені з датуванням листів. Зауважимо п’ятий 
і шостий випадки, які, певно, стали негативним досвідом для відправників та отри-
мувача, бо доставлялися документи дуже довго, а отже, було втрачено їхню інфор-
маційну цінність. Загалом, впадає у вічі замала кількість зафіксованих у документах 
випадків доставки кореспонденції купцями, що показує цей спосіб як далеко не 
єдиний і не основний. 

Спостереження щодо другого переліку. У документах значно частіше, майже 
утричі, згадується про перевезення купцями листів від посла, аніж про їхню до-
ставку. Наведені дані дозволяють говорити насамперед про значну участь купців у 
перевезенні кореспонденції від П. Толстого. Адресатами листів російського посла 
були: а) російська політична верхівка в особах Петра І, Ф. Головіна, Г. Головкіна, 
П. Шафірова, Ф. Апраксіна, Д. Голіцина, І. Толстого; б) українські гетьмани І. Ма-
зепа, І. Скоропадський та полковник С. Палій; в) молдовські господарі К. Дука та 
М. Раковіце. Особливий випадок пов’язаний з поїздкою українського купця В. Мат-
вєєва в 1707 р. – він виконував термінове доручення П. Толстого з доставки листів 
до Г. Головкіна та П. Шафірова, покинувши власні торговельні справи. 

Насамкінець висловимо кілька міркувань з приводу представленого матеріалу. 
Зрозуміло, що поширення купцями інформації відбувалося завжди, коли вони займа-
лися своєю основною діяльністю. Купці, які постійно долали шляхи з Росії та з 
Української держави до Туреччини і назад, природно, звертали увагу на події у 
краях, які вони відвідували, а потім оповідали про свої враження іншим людям. 
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Вони могли розповідати як те, що бачили самі, так і почуте від інших. А отже, ін-
формація мала різний рівень достовірності. Зацікавлені в регулярному отриманні 
відомостей з сусідніх країн, правителі та інші державні діячі різних рівнів прислу-
халися до того, що оповідали купці, але мусили кожен випадок розглядати окремо з 
точки зору його правдивості. Віднайдений нами матеріал представляє інформацію, 
яка в ті роки викликала найбільший інтерес у Стамбулі, і, відповідно, як на це реа-
гувало посольство. А ключовим питанням у відносинах Туреччини з Москвою було 
питання про мир і війну. Певно, що час від часу обидві сторони цілеспрямовано зби-
рали інформацію з допомогою купців, а можливо, іноді купці мали завдання щодо 
її розповсюдження. Тобто брали участь у політичному житті не тільки довільно, а й 
спеціально. Стосовно залучення купців до обміну кореспонденцією з російськими 
посольством в Османській імперії зазначимо, що це було сталою практикою. Такий 
спосіб передачі листів та інших документів був особливо зручним для П. Толстого, 
хоча, звичайно, не єдиним. А саме він сприяв регулярності обміну документами, їх-
ній певній утаємниченості. При цьому можемо припустити, що частина купців ді-
лилася усім, що знала, з представниками турецької влади. Але й зауважимо, що 
турки не ставали на заваді такому способу спілкування російського дипломата, хоча 
мали знати, хоча б у загальних рисах, про його існування. Не зафіксованого жодно-
го випадку, коли б на вимогу Стамбула в купців були відібрані документи, які вони 
перевозили.
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Ф. Ґ. Туранли

Відомості з історії України періодУ
прУтської Війни В османсько-тУрецьких

архіВних докУментах

Для наукового дослідження історії України першої чверті XVIII століття в кон-
тексті її відносин з тими державами, які брали участь у Прутській війні, важли-

ве значення мають документи турецьких архівів, частина яких вже залучена нами у 
відповідне дослідження, в тому числі ті, що відображають обставини розв’язання 
та причини спалаху вказаної війни1. У зв’язку з цим слід звернути увагу на таке: 
1. Поразка війська Карла XII разом з козацьким військом гетьмана Івана Мазепи в 
Полтавській битві (1709 року) значно ускладнила становище як самого шведського 
правителя Карла XII, так і українського гетьмана Івана Мазепи, який покладав ве-
личезні надії на Карла XII як на рятівника України від зазіхань Московського цар-
ства. Загроза потрапити в полон спричинила еміграцію названих історичних поста-
тей до Османської імперії2. У свою чергу, московська армія перетнула кордон 
Високої Порти, але невдовзі змушена була полишити свої наміри. Надзвичайний і 
Повноважний амбасадор Московського царства в Стамбулі Петро Толстой звернувся 
до уряду Османської імперії з вимогою видати Івана Мазепу та вивести Карла XII 
поза кордони цієї держави3. 2. Однією з причин Прутської війни можна вважати на-
мір Високої Порти повернути собі володіння, втрачені згідно з Карловецьким дого-
вором (1699 року). 3. Не менш важливою причиною цієї війни було намагання Пе-
тра І зміцнити свої позиції на Чорному морі. Наслідком саме такої політики 
названого правителя було оголошення 9 листопада 1710 року правителем Осман-
ської імперії Ахмедом ІІІ війни проти Московського царства. В армії турецького 
султана налічувалося 220 тисяч вояків, з яких 100 тисяч осіб складалося з крим-
ських та ногайських татар4. 9 квітня 1711 року армія Високої Порти під команду-
ванням Балтаджи Мехмеда-паші вирушила зі Стамбула у воєнний похід5. Її шлях 
пролягав через Правобережну Україну, і під час цього походу до неї приєдналися 
українське козацьке військо під командуванням гетьмана Пилипа Орлика разом з 
вояками із Запорозької Січі на чолі з кошовим отаманом Костем Гордієнком, а та-
кож військо буджацьких татар і збройні сили Речі Посполитої6. 19 липня зазначено-
го року очолювана Балтаджи Мехмедом-пашею об’єднана армія вступила в бій з 
військом Петра І в районі населеного пункту Фалджи (т. м. Falcı / рум. м. Falciu), 
розташованого біля берега річки Пруту7. Зі свого боку кримський хан Девлет Гі-
рай ІІ (1708–1713 роки, 2-ге правління) на чолі свого війська, до складу якого вхо-
дило також і українське козацьке військо, оточив противника з тильної сторони. Та-
ким чином, відбувся двобічний потужний напад, внаслідок чого московське військо 
зазнало тяжких втрат. Петро І, який особисто командував бойовими діями свого 
війська, опинився у вкрай скрутному становищі. Адже 1 липня 1711 року через те-
риторію України він прибув до Молдови та попросив допомоги у воєводи цієї краї-
ни Димитрія Кантеміра. Разом з тим Петро І, відчувши наближення своєї остаточ-
ної поразки і ймовірність потрапити в полон, негайно надіслав своїх посланців до 
штабу армії Османської імперії з проханням укласти мир. У результаті битви, яка 
відбулася між названою численною об’єднаною армією та 40-тисячним військом 



Відомості з історії України періоду Прутської війни в османсько-турецьких...

The World of the Orient, 2016, № 1                                                                                          37

під головнокомандуванням Петра І у липні 1711 року в басейні річці Пруту, 21 лип-
ня почався переговорний процес, який завершився 23 липня того ж року підписан-
ням мирного договору, відомого під назвою “Прутський мир”. Основні умови цього 
договору були такі: 

– Азовська фортеця повертається під владу Османської імперії, Азовське море 
також виходить з-під контролю Московської держави;

– всі побудовані московською стороною фортифікаційні споруди на цій території 
ліквідуються, а збройні арсенали з цих споруд передаються Османській імперії;

– категорично заборонялося втручання з боку Московського царства у внутрішні 
справи Речі Посполитої, в тому числі й у політику цієї держави на підпорядкованих 
їй українських землях; 

– турецький султан застерігав Петра І від спроб з боку Московського царства чи-
нити опір щодо повернення Карла XII до Швеції. Щодо цього питання слід заува-
жити, що згаданий нами видатний державний діяч, літописець XVIII століття 
Димитрій Кантемір повідомляв про те, що названий правитель Швеції виступав 
проти заходів щодо мирного врегулювання воєнного конфлікту між Московським 
царством та Османської імперією. Тому, коли Карл XII за один день до початку пе-
реговорів прибув до міста Бендер, де розташувався штаб турецької армії, намір 
шведського короля був відхилений Високою Портою8. 

Отже, на підтвердження виконання зазначених умов щодо укладання Прутського 
мирного договору посадовці уряду Московського царства, а саме барон Петро Ша-
фіров і командувач армією Михаїл Шереметьєв як Надзвичайні та Повноважні по-
сланці були направлені до Стамбула. Вони були залишені в столиці Високої Порти 
як гаранти виконання відповідних міжнародно-правових зобов’язань своєї держави, 
пов’язаних із Прутським мирним договором9. Також слід зазначити, що однією з ви-
мог турецької сторони для укладання мирного договору була вимога щодо видання 
їй бунтівного володаря Молдови Димитрія Кантеміра, який здав цю країну Петрові І 
під час Прутської війни. Але ця вимога була відхилена московською стороною10. 

Унаслідок Прутської воєнної кампанії, яка була спрямована проти Московського 
царства, Османська імперія повернула частину своїх втрачених згідно з Карловець-
ким мирним договором територій. Зазначимо, що цей договір фактично став пере-
ломним етапом у розвитку стосунків між османською Туреччиною та державами 
Європи. Але, незважаючи на такі складні обставини, Висока Порта спромоглася 
продемонструвати свою міць під час названої кампанії, тому що тоді водночас три-
вала війна з Венецією та Австрійською імперією, в результаті якої в 1716 році 
Османська імперія зазнала поразки та була знесиленою11. Слід підкреслити, що за 
умовами Карловецького договору Висока Порта була позбавлена значної частини 
своєї європейської території, зокрема Подільського краю, який з 1672 року перебу-
вав у складі володінь Високої Порти, але був переданий під владу Речі Посполитої. 
Однак, як зазначила англійська дослідниця османської доби історії Туреччини Ке-
ролайн Фінкель, Кам’янець-Подільська фортеця завдяки потужній обороні й надалі 
залишилася під управлінням Османської імперії12.

Після перемоги в Прутській війні спостерігається тимчасове посилення військово-
політичних дій Османської імперії на півночі Чорного моря, що сприяло намаганню 
османського уряду вирішити “українське питання”. Про це свідчить текст опрацьо-
ваного нами архівного документа “Nişân-ı Hümâyûn” (نشان هميون) “Наказ султана”13 
Ахмеда ІІІ про “Прийняття гетьмана Пилипа Орлика під свій протекторат”, датова-
ного 20–30 грудня 1711 року від Р. Х. (Fî Evâsıt-ı Zilka‘de 1123 – друга декада місяця 
зількаде 1123 за календарем Гіджри): «Пилип Орлик / “Filip Orlik” (فليپ اُرليك) [роки 
правління: 1710–1742, з 1714 року в еміграції], гетьман барабаських і поткальських 
козаків, які розташувались на обох берегах Дніпра, правитель люду християнського 
вірування “el-Mesîhiyye” (المسيحيّه), відрядив представницьку делегацію до Стамбула 
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з метою отримання від Високої Порти захисту чи протекторату для України. По-
сланці Пилипа Орлика виступили з пропозицією не платити данину, зокрема пода-
ток “haraç”14, мати право самим обирати гетьмана і переобирати його, тобто знімати 
відповідну людину з цієї посади, якщо виникне така необхідність. У разі погоджен-
ня османської сторони на такі умови посланці Пилипа Орлика були готові оголоси-
ти визнання українським гетьманом влади турецького султана»15. Повідомлення, 
отримане нами з тексту розглянутого архівного документа, підтверджує факт при-
буття до Стамбула посланців гетьмана Пилипа Орлика. Заслуговують на увагу про-
позиції, висловлені посланцями українського гетьмана щодо умов прийняття ко-
зацько-гетьманською Україною протекторату Османської імперії, зокрема – стосовно 
внутрішньої державної політики та економічного становища в їхній країні. Далі в 
названому архівному документі повідомляється про те, що Османська імперія ого-
лосила про свою готовність прийняти Українську козацьку державу під свій захист 
за умови чесного дотримання українською стороною своїх зобов’язань та в тому 
разі, якщо під час здійснення армією Високої Порти воєнного походу проти країн, 
розташованих на півночі від Чорного моря16, українське козацьке військо приєд-
нається до турецької армії17. Відомості, що містяться у розглянутій частині тексту 
дослідженого нами архівного документа, відображують військово-політичний ас-
пект дипломатичних зносин між урядами Османської імперії та козацько-гетьмансь-
кої України. Сутність запропонованого протекторату18 полягала у визнанні бара-
баських і поткальських козаків, які мешкали на правому та лівому берегах Дніпра, 
підпорядкованими гетьману Пилипові Орлику, тобто у запровадженні такої форми 
політичного правління в Україні, яка існувала у Валахії, Молдові та Кримському 
ханстві. Згідно із зазначеним статусом країни, що перебували під протекторатом 
Османської імперії, мали суверенітет у своїх внутрішніх справах, але були зобов’я-
зані погоджувати свою зовнішню політику з турецьким султаном19. Варто зазначи-
ти, що саме такий політичний статус мала Українська козацька держава ще за часів 
правління гетьмана Петра Дорошенка, про що свідчить раніше загаданий нами ар-
хівний документ20, а саме фірман турецького султана щодо надання Петру Доро-
шенкові гетьманських повноважень “…Sarıkamış ve Barabaş ve Potkal, üç kavm 
Kаzağı Hatmanı Petro Doroşenko hatemet ‘evakibehu bi‘l-hayr rikâb-ı kâm-yâbıma elçi 
ve âdem gönderüp atebe’-i aliyye’-i felek-ihtişam ve südde’-i seniyye’-i sidre-i makamı-
mıza sadâkat ve ihlâs ve kemâl-i ‘akîdet ve ihtisas ile hidmet ve ‘ubudiyyet ‘arż edûp…” 
(…трьох частин козацтва: сарикомиської (Sarıkamış), барабаської (Barabaş) й по-
ткальської (Potkalı), гетьман Петро Дорошенко, хай щастить Тобі. Він прислав до 
нас своїх послів офіційно повідомити про визнання нашого протекторату, про вірну, 
чесну і бездоганну службу…)21. З аналізу досліджених нами османсько-турецьких 
документальних джерел, що походять із часів правління козацького провідника 
Дмитра Вишневецького, виявляється концепція, яка була закладена в основу руху 
українського козацтва за створення Української козацької держави і яка мала на 
меті забезпечити цій державі надійний захист. Той захист мав бути ефективним 
лише в умовах перебування козацько-гетьманської України під турецьким протек-
торатом. Але такий стан речей не влаштовував Річ Посполиту та Московське цар-
ство, і вони всіляко перешкоджали досягненню Українською козацькою державою 
вказаної мети. Названі дві держави задля власних інтересів намагалися викликати 
до себе прихильність населення козацько-гетьманської України. Отже, отримання 
козацькими гетьманами, від Богдана Хмельницького до Пилипа Орлика, протекто-
рату від Османської імперії суперечило військово-політичним інтересам як Речі 
Посполитої, так і Московського царства.

Інтерпретуючи згаданий архівний документ22 – “Прийняття гетьмана Пилипа 
Орлика під свій протекторат”, – слід наголосити, що видатний тюрколог Омелян 
Пріцак, досліджуючи це писемне джерело23, здійснив порівняльний аналіз перекладів 
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його тексту латинською та французькою мовами, а також виконав україномовний 
переклад османсько-турецького тексту24. При цьому він дав скрупульозну оцінку 
цього писемного джерела. Разом з тим слід звернути увагу на окремі нюанси в 
трактуванні та тлумаченні деяких термінів. Ідеться про те, що Омелян Пріцак 
сприйняв один і той самий документ як два різні тексти, виходячи з того, що в ла-
тинському перекладі засвідчується термін “nâme/лист”, а у французькому, як і в 
османському, – “nişân/наказ”. Насправді ж, попри певну розбіжність у відповідних 
текстах та їхньому датуванні, джерелом обох перекладів слід вважати текст згада-
ного султанського наказу (нішан), який Омелян Пріцак називає договором від 
28 грудня 1711 року25. На основі проведеного нами аналізу цього писемного доку-
мента ми зробили висновок про те, що його точна назва – “Nişân-ı Hümâyûn”, тобто 
“наказ / розпорядження султана”, але не “договір”. Цей нішан свідчить про дво-
сторонні взаємини та військово-політичні стосунки в цьому разі між Османською 
імперією та Україною під час правління гетьмана Пилипа Орлика. Зазначимо, що 
точний відбиток цього наказу зберігається в турецькому архівному фонді під на-
звою “Nâme-î Hümâyûn Defterleri”26, а отже, є всі підстави вважати його текст 
важливим писемним джерелом у справі вивчення українсько-турецьких взаємин 
досліджуваної нами історичної доби. Крім того, є ціла низка виданих турецьким 
урядом документів, зокрема фінансових, що були спрямовані на практичне вико-
нання вищезгаданого наказу. 

З причини недотримання московською стороною умов Прутського мирного до-
говору, які сприяли забезпеченню захисту України Високою Портою, почалася під-
готовка до нового воєнного походу турецької армії. Петро І, не маючи надії на 
переможну війну з турками, негайно почав виконувати умови договору: фортеця 
Азов була передана туркам, і за посередництвом Надзвичайних і Повноважних По-
слів Англії та Голландії в Стамбулі 10 квітня 1712 року був підписаний черговий 
мирний договір. Стосовно розподілу території України згідно з умовами Прутсько-
го договору в українському писемному джерелі зазначається: “Въ 1712 году, послѣ 
заключенія прутскаго договора, когда западная половина Украины была вновь пред-
оставлена на произволъ Полякамъ, когда связь съ Кіевомъ и Межигоріемъ ослабѣла 
вслѣдствіе запрещенія православнымъ отлучаться за границу речипосполитой подъ 
какимъ-бы то ни было предлогомъ…”27. Ці обставини спричинили порушення мос-
ковським правителем умови укладеного договору, і тому за рішенням великого зі-
брання Високої Порти під керівництвом султана (Dîvân-ı Hümâyûn) 11 листопада 
1712 року було оголошено війну Московській державі. У результаті цієї перемож-
ної воєнної акції 24 червня 1713 року в місті Едірне (колишній Адріанополь) був 
укладений черговий мирний договір (Адріанопольський мир), згідно з яким Петро І 
зобов’язувався протягом 2 місяців звільнити загарбану територію Речі Посполитої, 
а отже, й терени Західної України. Московське царство змушено було також визна-
ти делімітацію кордонів, унормованих ще в часи правління султана Мехмеда IV. 
Отже, у зв’язку з цим відповідно постало питання щодо статусу українських зе-
мель28. Таким чином, дослідження нами до цього часу не актуалізованого османсько-
го архівного документа “Оцінка Прутського договору дипломатами високого рангу 
османського уряду”, датованого 27 червня 1713 року і записаного в “Nâme-î Hümâ-
yûn Defterleri” з фонду турецького архіву, дозволило нам виявити нові відомості 
стосовно історії України та підтвердило достовірність отриманої нами інформації29. 
Наприклад, у третій статті цього договору говориться таке: “Українські козаки, що 
проживали на Лівобережжі Дніпра, мали зі своєю власною землею та укріпленнями 
на своїй території залишитися під управлінням московського царя, так, як це й було 
раніше. Київська фортеця на Правобережжі Дніпра та паланки, які були в її підпо-
рядкуванні відповідно до кордонів, встановлених ще за часів правління Мехмеда IV, 
теж залишалися під владою московського царя. Але цар [Петро І] не повинен пре-
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тендувати на отримання решти території Правобережжя Дніпра, в тому числі й на 
острови Запорозької Січі. Козацька спільнота, що мала залишитися в підпорядку-
ванні московського царя, не повинна була чинити напади на володіння Oсманської 
держави, зокрема на міста з мусульманським населенням, і не порушувати в них 
громадський порядок, мирне життя населення та не завдавати таким містам 
шкоди”30. Факти, виявлені з цієї частини тексту названої статті згаданого договору, 
свідчать про розподіл території України в основному по лінії річки Дніпра з враху-
ванням давніх традицій. Зокрема, йдеться про коло зобов’язань, що покладалися на 
козацьку військову силу, яка мала бути передана в підпорядкування Московії. У 
наступній частині тексту згаданої статті зазначається: “Якщо ж козаки діятимуть 
усупереч відповідному договору, то тоді московський цар оголосить, що ті є не мос-
ковитами, а запорозькими [українськими] козаками. Таке спростовування з боку 
московського царя не буде братися до уваги, і цар Петро І буде нести відповідаль-
ність за скоєне згаданими козаками. Він повинен забороняти і не допустити скоєн-
ня подібних дій. Так само татарська спільнота й українські козаки, які були в 
підпорядкуванні Османської держави, не повинні завдавати шкоди населенню 
Московії та запорозьким козакам, підпорядкованим московському царю. Якщо ж 
станеться щось не так, відповідальність за це покладатиметься на Османську 
державу”31. Відомості, виявлені з цього фрагмента документа, вказують на те, що 
відповідальність за порушення умов договору козаками покладалася на Московську 
державу як суб’єкта Прутського мирного договору, так само покладається відпові-
дальність і на турецьку сторону за порушення татарськими військами, в тому числі 
й українськими козаками, які передавались у підпорядкування Османської імперії. 
Аналізуючи цей документ, вдалося виокремити із загального контексту договору ті 
факти, які проливають світло на “українське питання”. Зокрема, в першій статті на-
званого договору наголошується на звільненні території Речі Посполитої та на по-
передженні московського правителя не втручатися в справи поляків: “Leh içinden 
askerini çekecektir. Lehli’nin işine karışmayacak” (“Військо [московське] має бути ви-
ведене з території Польщі. [Московія] не повинна втручатися в справи поляків”)32. 
Зазначений документ свідчить про те, що де-факто Прутська війна закінчилася в 
1713 році остаточною перемогою Високої Порти і це мало певні наслідки і для 
України. Назвемо чинники, що сприяли цій перемозі: бої відбувалися на території 
Османської імперії, але чисельна перевага військових сил (чисельність – 140 тисяч 
воїнів) була також на боці цієї держави: московська армія налічувала 60 тисяч сол-
датів; природно-кліматичні умови не сприяли активним діям війська Московського 
царства; відчутний вплив на переможне для збройних сил Османської імперії за-
вершення війни справила участь у ній українських козаків.

Продовжуючи дослідження проблеми, зокрема наслідків названого мирного до-
говору, які безпосередньо стосувалися українських земель, слід зауважити, що згід-
но з умовами цього договору фортецю Хотин та її територію було передано з воло-
дінь Молдови під владу Османської імперії33. У цей час головнокомандуючий 
військом фортеці Акерман34 Абді-паша навесні 1713 року прибув до Хотина, де три-
валий час очолював військову адміністрацію вказаного міста35. Названий командир 
зустрівся з колишнім королем Польщі Станіславом Лещинським (Stanisław Lesz-
czyński)36 з метою підтримки його прагнення щодо повернення на трон Речі Поспо-
литої. Станіслав Лещинський висловив своє задоволення з приводу звільнення 
Хотина у 1713 році. До території цього міста були передислоковані два турецькі 
військові з’єднання з Боснії та липканський охоронний полк37. 

Новопризначений очільник влади в Хотині Мустафа-ага розпочав реставрацію 
та розбудову міста. В архівному документі38 “Лист султана [Ахмеда ІІІ] кримському 
ханові Каплану Гіраю [I]39”, датованому за календарем Гіджри – 1125 роком, тобто 
1713 роком за християнським календарем, повідомляється про вказівку султана 
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Ахмеда ІІІ кримському ханові Каплану Гіраю І (роки 2-го правління: 1713‒1715) 
щодо Хотинської фортеці: “Поважний кримський правителю, безпосередній наща-
док ханського роду Каплан Гірай хане! Всі звернення, надіслані до мого палацу, 
були обговорені та оцінені належним чином, після чого Ви повинні знати про це. У 
зв’язку з відбудовою Хотинської фортеці та виконанням фортифікаційних робіт у 
наших тамтешніх прикордонних регіонах раніше з мого палацу були відправлені 
мною доручення відповідальним особам [міста-фортеці Хотина]. Наш головноко-
мандувач переможною армією, розташованою в околицях Хотина, візир Абді-
паша40, з яким треба об’єднатися чи бути в союзі (нехай йому допомагає Господь 
Всевишній), звертався до нас. Також з’явився ваш представник у нашому палаці з 
повідомленням41 та прихильністю. Отже, нашим султанським диваном прийнято рі-
шення виділити для зазначеної мети 2 000 (дві тисячі) золота з туґрою42. Відправи-
ти ці кошти за призначенням було доручено особисто чавушбаши43 Абдуррахманові. 
За допомогою Господа Всевишнього, коли той прибуде, мирна угода44, яку підписа-
ли з Московією, не повинна бути порушена татарською стороною. Цю зиму осо-
бисто той поважний [чавушбаши Абдуррахман] буде гостювати в Криму. А калґай 
султан45 на чолі татарського війська, коли буде пошанований високим правителем 
[Ахмедом ІІІ], не повинен чинити дій, які можуть порушити умови укладеного 
миру, і має перебувати в Буджаку. Якщо ні, так тоді хай чавушбаши влаштовується 
в Буджаку, а згаданий султан [калґай] – у Криму. Треба діяти відповідним чином, і 
ми радимо повідомляти про свої справи до нашого високого палацу”46.

У 1714 році до Хотина була приєднана і північна частина Буковини. За даними 
українських дослідників, у 1715 році на території згаданого регіону було 93 села, 
але в офіційних документах зберігалися відомості лише про 59 населених пунктів. 
У 49-ти з них не виявилося жодного мешканця, а в 10 селах загалом нараховувало-
ся 385 родин47. Мандрівник Евлія Челебі в XVII столітті описав географічне розта-
шування та архітектуру міста-фортеці Хотина і засвідчив проживання в ньому 
християнського та мусульманського населення48.

В іншому архівному документі49 – “Надання матеріальної та фінансової допомо-
ги для будівництва і реставрації Хотина”, – датованому 1715 роком, що зберігається 
у фонді “Реєстри фінансових документів”, йдеться про надання цьому місту мате-
ріальної та фінансової підтримки. Говориться також про те, що згідно з указом сул-
тана Ахмеда ІІІ для будівництва і реставрації Хотина зі Стамбула були відряджені 
архітектори, каменярі, ковалі, водопровідники та інші майстри. Для реалізації цьо-
го плану були відправлені необхідні будівельні матеріали та спорядження, виділені 
значні кошти для виконання робіт тощо. Зазначимо, що численні документи осман-
ського державного архіву свідчать про реставрацію і розбудову Хотина, а також 
спорудження захисних споруд. Нижче ми подаємо перелік цих документів: “Kendi-
sine hilat ihsan olunması ve Hotin Kalesinin yeniden yapılmasmda Rumeli Valisi Abdi 
Paşa’ya yardım etmesi hakkında Kırım Hanı Kaplan Giray Han’a yazılan Nâme-î Hü-
mâyûn / Лист падишаха з приводу дарування каптана кримському ханові Каплану 
Гіраю та про надання допомоги румелійському правителю Абді-паші з метою від-
будови й реставрації Хотина”; “Hotin Kalesinin yapımı için iki bin tuğralı altın gönde-
rildiği ve Moskova ile yapılan barışa riayet edilmesi hakkında Kırım Hanı Kaplan Giray’a 
yazılan Nâme-î Hümâyûn / Лист падишаха, з туґрою, до кримського хана Каплана Гі-
рая про надіслання двох тисяч золотом і про необхідність дотримання умов мир-
ного договору з Московією”; “Hotin kalesinin tamiri için İstanbul’dan irsali ferman 
olunan neccar, taşçı, kaldırımcı, demirci, taşkıncı, madenci, suyolcu, bıçakçı, duvarcı ve 
diğer bazı sanatkarlarla sair amelelerin adlarım ücretleri ve mikdarlarını ihtiva eden def-
ter / Реєстраційна книга будівельників: теслярі, слюсарі, вантажники, ковалі, коче-
гари, шахтарі, ножарі, муляри та інші спеціалісти, що були відряджені зі Стамбула 
до Хотина для виконання будівельних робіт” та інші50. 
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Місто Хотин у вказаному столітті було ареною тривалих війн, через що неодно-
разово зазнавало руйнувань і суттєвих економічних, соціальних та культурних 
втрат. З другого боку, слід сказати про значну роль турків у відбудові, реставрації та 
спорудженні об’єктів оборонного призначення та в забезпеченні матеріальної допо-
моги населенню міста, що підтверджується в численних вищезазначених осман-
ських архівних документах. Після перемоги армії Османської імперії в Прутській 
війні з метою зміцнення північних кордонів султаном Ахмедом ІІІ були надані вка-
зівки стосовно дотримання умов зазначеної угоди кримськотатарським військом та 
місця розташування цього війська. В цих архівних документах також ідеться про 
фінансування проекту відбудови Хотина та навколишніх фортифікаційних споруд, 
на що була спрямована відповідна сума коштів. 

Підсумовуючи тлумачення відомостей, зафіксованих у згаданих османсько-ту-
рецьких писемних джерелах, ми дійшли висновку, що уряд Високої Порти надавав 
важливого значення Хотину як стратегічно важливому об’єкту в системі оборони 
північного кордону цієї держави, зокрема – для встановлення контролю на україн-
ських землях, звільнених від окупації Московського царства.

З погляду поглибленого осмислення “українського питання” в ретроспективі, зо-
крема для з’ясування перебігу подій в контексті військово-політичних стосунків 
між Османською державою та Україною під час правління гетьмана Пилипа Орлика, 
ми вважаємо за доцільне звернути увагу також і на інші документи, що зберігаються 
в османському архіві, а саме на такі: “Про спорудження резиденції гетьману Пили-
пу Орлику”51, датовано 25 днем місяця шабана 1134 року за календарем Гіджри 
(10 червня 1722 року за християнським літочисленням). У цьому архівному доку-
менті засвідчується факт будівництва житлового будинку-резиденції для названого 
українського гетьмана разом з його посадовцями чисельністю у вісім осіб, які су-
проводжували гетьмана Пилипа Орлика. Ці відомості підтверджують важливий 
етап у розвитку взаємин між вищеназваними країнами на основі нових домовле-
ностей. В іншому документі – “Про надання фінансової допомоги гетьману Пилипу 
Орлику”52, – датованому 24 днем мугаррама місяця 1147 року за календарем Гіджри 
(за християнським літочисленням – 26 червня 1734 року), повідомляється про те, 
що раніше гетьман барабаських козаків Пилип Орлик переїхав з міста Салонік53 до 
міста Бендер. Названий український гетьман визнав свою відданість Високій Порті. 
Через це за наказом султана гетьманові Пилипові Орлику було надано фінансову 
допомогу в розмірі шести тисяч (6 000) ґурушів із молдовської скарбниці Осман-
ської імперії. Отже, інформація, отримана з дослідженого архівного документа пе-
реконливо засвідчує факт подальшого, не менш інтенсивного, ніж раніше, розвитку 
взаємин між Османською імперією та козацько-гетьманською Україною під час 
правління гетьмана Пилипа Орлика у вигнанні. 

Здійснене нами дослідження османсько-турецьких архівних документів, насам-
перед ретельний аналіз згаданого “Наказу султана” Ахмеда ІІІ про “Прийняття 
гетьмана Пилипа Орлика під свій протекторат”, дозволило нам встановити додатко-
ві факти щодо Прутської війни, пов’язані з історією козацько-гетьманської України 
та діяльністю Пилипа Орлика. Вони дають змогу повніше висвітлити участь україн-
ського козацького війська в Прутській війні та її наслідки для Української козацької 
держави, значення українського чинника в делімітації кордонів уздовж течії річки 
Дніпра згідно з умовами укладеного за результатами Прутської війни мирного до-
говору, а також заходи, вчинені урядом Османської імперії щодо укріплення пів-
нічного кордону цієї держави, а саме проект відбудови Хотина як міста-фортеці, 
що мало стратегічне значення в системі оборони як володінь Високої Порти, так і 
українських земель. 

Підсумовуючи розгляд зазначеної теми на основі здійсненого нами джерелознав-
чого опрацювання інформації з османсько-турецьких писемних джерел, передусім 
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архівних документів, які походять з історичної доби, котра охоплює останню чверть 
XVII – першу чверть XVIII століття, можна зробити такі висновки щодо еволюції 
військово-політичних стосунків між козацько-гетьманською Україною та Осман-
ською імперією в системі міжнародних відносин у Центральній та Південно-Східній 
Європі: 1) воєнні кампанії останньої чверті XVII являли собою спільні акції україн-
ського козацького і кримськотатарського військ, спрямовані на підтримку зусиль Ви-
сокої Порти зберегти свої військово-політичні позиції в Північному Причорномор’ї. 
Результатом цих спільних воєнних акцій стало укладання Бахчисарайського догово-
ру, який фактично означав поновлення Бучацької мирної угоди. Отримана з дослі-
джуваних нами писемних джерел інформація дозволяє глибше з’ясувати принципові 
відмінності оцінок розглянутої війни в українській і турецькій історичних науках. 
Зокрема, в турецькій історіографії наголошується на спільності інтересів Високої 
Порти й козацько-гетьманської України. Натомість українська історіографія, особли-
во радянського періоду, однозначно трактувала політику Османської імперії як агре-
сивну, а зазначений історичний період однозначно вважався за “Руїну”; 2) укладання 
Карловецького договору стало ознакою завершення епохи панування в Європі 
османської Туреччини та початку періоду її поступового занепаду, особливо у зв’яз-
ку із втратою нею Азовської фортеці, а перемога Московського царства була досяг-
нута завдяки суттєвій допомозі українського козацького війська за участю гетьмана 
Івана Мазепи. Договір між Річчю Посполитою та Московським царством фактично 
означав участь Гетьманщини в складі “Священної Ліги”, спрямованої проти Осман-
ської імперії. Положення та умови Карловецького договору безпосередньо стосува-
лися історичної долі України, оскільки її землі перебували в епіцентрі протистояння 
між Османською державою, Річчю Посполитої, Австрійською імперією та Москов-
ським царством; 3) у розглянутих нами османських архівних документах відобра-
жується особливе значення дипломатичної діяльності українського гетьмана Івана 
Мазепи в справі налагодження мирних стосунків між Московським царством та 
Османською державою після завершення в 1699 році війни між країнами “Священ-
ної Ліги”, а саме Австрійською імперією, Венецією, Річчю Посполитою, Москов-
ським царством з одного боку та Османською імперією – з другого, та в укладанні 
мирного договору між Московією та Туреччиною 3 липня 1700 року. У міжнародній 
політиці гетьмана Івана Мазепи чітко проглядаються чорноморські орієнтири, 
спрямовані на зміцнення позицій Української козацької держави, необхідних для 
забезпечення захисту її земель; 4) виокремлені нами факти характеризують стан 
“українського питання” в геополітичних процесах періоду Прутської війни, зокрема 
участь у ній козацького війська, а також висвітлюють новий етап розвитку турецько-
українських відносин за часів правління гетьмана Пилипа Орлика, а саме прийняття 
козацько-гетьманської України під протекторат Високої Порти; 5) внаслідок Прут-
ської війни відбулося укріплення північного кордону Османської імперії, що мало 
стратегічне значення в системі оборони як володінь названої держави, так і україн-
ських земель. Разом з тим варто зазначити, що інформація, отримана з досліджених 
нами османсько-турецьких писемних джерел, переконливо засвідчує факт подаль-
шого розвитку взаємин між Османською імперією та козацько-гетьманською Украї-
ною під час правління гетьмана Пилипа Орлика.
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би Хотина було відправлено саме це золото.

43 У зазначеному словнику термін “чавушбаши” означає назву посадовця в уряді Осман-
ської держави, який виконував обов’язки кореспондента з питань міжнародної політики та 
дипломатичної місії. Також він виконував особливе завдання: проголошувати, доносити 
укази й доручення падишаха та інших посадових осіб. У XVIII столітті значення чавушбаши 
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зростає, він вже займав високі посади в уряді – заступника садри-азама (прем’єр-міністра), 
навіть ставав ним (Pakalın, Mehmet Zeki. Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri sözlüğü / 
Mehmet Zeki Pakalın. – Cilt, I. – İstanbul: Milli Eğіtim Basım Evi, 1993. – S. 332–338. – 871 s.). 

44 Йдеться про договір, підписаний після закінчення Прутської війни.
45 Кожен кримський хан призначав собі калґая, тобто заступника.
46 BOA, Nâme-î Hümâyûn Defterleri. – Nu.: 6, Hüküm Nu.: 193.
47 Добржанський О., Макар Ю., Масан О. Назв. праця. – С. 112–113.
48 Челеби, Эвлия. Книга Путешествия / Эвлия Челеби. Извлечения из сочинения турецко-

го путешественника XVII века. Перевод и комментарии. – Вып. І. Земли Молдавии и Украи-
ны. – М., 1961. – С. 49–50. – 340 с.

49 BOA, Maliye’den Müdevver Defterleri (MAD). – Nu.: 1619. Hotin kalesinin tamiri için 
İstanbul’dan irsali ferman olunan neccar, taşçı, kaldırımcı, demirci, taşkıncı, madenci, suyolcu, 
bıçakçı, duvarcı ve diğer bazı sanatkarlarla sair amelelerin adlarım ücretleri ve mikdarlarını ihtiva 
eden defter. Hicri: 1128 / Milâdî: 1715.

50 Перелік визначених турецьких архівних документів про відбудову та реставрацію міс-
та-фортеці Хотина: 1) BOA, Nâme-î Hümâyûn Defterleri. – Nu.: 6, Hüküm. – Nu.: 187. Kendi-
sine hilat ihsan olunması ve Hotin Kalesinin yeniden yapılmasmda Rumeli Valisi Abdi Paşa’ya 
yardım etmesi hakkında Kırım Hanı Kaplan Giray Han’a yazılan Nâme-î Hümâyûn. Hicri: 1125 / 
Milâdî: 1713; 2) BOA, Nâme-î Hümâyûn Defterleri. – Nu.: 6, Hüküm. – Nu.: 193. Hotin Kalesi-
nin yapımı için iki bin tuğralı altın gönderildiği ve Moskova ile yapılan barışa riayet edilmesi 
hakkında Kırım Hanı Kaplan Giray’a yazılan Nâme-î Hümâyûn. Hicri: 1125 / Milâdî: 1713; 
3) BOA, MAD. – Nu.:1619. Hotin kalesinin tamiri için İstanbul’dan irsali ferman olunan neccar, 
taşçı, kaldırımcı, demirci, taşkıncı, madenci, suyolcu, bıçakçı, duvarcı ve diğer bazı sanatkarlarla 
sair amelelerin adların ücretleri ve mikdarlarını ihtiva eden defter. Hicri: 1128 / Milâdî: 1715; 
4) BOA, MAD. – Nu.: 1940. Hotin kalesinin imara lüzum hasıl olan bazı mahallerinin ferman ile 
bina emini tayin olunan dergah-ı ali müteferrikalarından Ali ağa marifeti ile yapılan masraflarıyla 
alınan çeşitli tamirat malzemesi hakkında yapılan keşif Defterleridir. Hicri: 1177–1181 / Milâdî: 
1763–1767; 5) BOA, MAD. – Nu.: 1269. Hotin kalesinin Dergah-ı Ali gediklilerinden Ali Ağa 
marifeti ile tamiri esnasında bazı mahallerinde yapılan masrafların cins ve mikdarlarını ihtiva 
eden defterdir. Hicri: 1182 / Milâdî: 1768; 6) BOA, Bab-ı Defteri Başmuhasebe Kalemi Defterleri 
(D. BŞM. BNE). – Nu.: 15895. Hotin kalesinin tamire muhtaç kısımları hakkında Hotin kadısı 
Mehmet Efendi tarafından hazırlanan keşif Defterleri. Hicri: 1166 / Milâdî: 1752; 7) BOA, 
D. BŞM. BNE. – Nu.: 15918. Hotin Kalesi’nin tamire muhtaç mahallerinin keşfini, amele, necca-
ran ücretlerim satın alınan kereste, mühimmat vesairenin masrafının gösterir defter. Hicri: 1166 / 
Milâdî: 1752; 8) BOA, D. BŞM. BNE. – Nu.: 15959. Hotin Kalesinde tamire muhtaç olan bina ve 
yerlerin tamir ve tecdidi ile ertesi yıla bakiye kalan tamire muhtaç mahallerin masraf Defterleri. 
Hicri: 1179 / Milâdî: 1765; 9) BOA, D. BŞM. BNE. – Nu.: 16001. Hotin Kalesinin tamiri gereken 
mahallerinin keşf Defterleri. Hicri: 1191 / Milâdî: 1777; 10) BOA, D. BŞM. BNE. – Nu.: 16012. 
Hotin Kalesindeki bazı mahallerin tamiri için yapılan keşif ve masraf Defterleri. Hicri: 1194–
1196 / Milâdî: 1780‒1782; 11) BOA, D. BŞM. BNE. – Nu.: 16014. Hotin Kalesinin tamir ve in-
şasında çalışan amelelerin yevmiyeleriyle satın alınan ham demir kereste gibi malzeme için 
verilen meblağı gösterir defter. Hicri: 1194–1196 / Milâdî: 1780–1782; 12) BOA, D. BŞM. 
BNE. – Nu.: 16485. Hotin Kalesinin tamir ve inşası gereken mahallerin keşif ve muayenesini gös-
terir defter. Hicri: 1192 / Milâdî: 1778; 13) BOA, D. BŞM. BNE. – Nu.: 16502. Hotin Kalesindeki 
yeniçeri kışlakları su kuyusu ile sair mahallerin tamir ve inşası ile ilgili kayıtları havi defter. Ta-
rihsiz; 14) BOA, Hatt-ı Hümâyûn. – Nu.: 56666. Hotin Kalesi Bina Emini Osman Efendi tarafın-
dan inşa ve tamir olunan binalar dışında tamire muhtaç olan mahallerin keşif bedeline dair defter. 
Hicri: 1208 / Milâdî: 1793; 15) BOA, Hatt-ı Hümâyûn. – Nu.: 9807. Hotin Defterdarı ve Bina 
Emini Osman Ağa’nın Hotin Kalesi’nin tamiri için yapıp gönderdiği resmin arzolunduğuna dair. 
Hicri: 1210 / Milâdî: 1795.

51 Filip Orlik’e 8 nefer mahiyyetile beraber Sirus’da ikamet için bir konak tahsisi hakkında. 
BOA, Cevdet Tasnifi Hariciye Vesikaları. – Nu.: 3851. Hicrî: 1134, 25 Şaban / Milâdî: 1722, 10 
Haziran.

52 Bogdan çizgesinden Barabaş Hatmanı Filip Orlik’e, Osamnlı Devleti tarafından 6 000 guruş 
verilmesine dair, Osamnlı Devletine Bağlılığından dolayı. BOA, Cevdet Tasnifi Hariciye 
Vesikaları. – Nu.: 3886. Hicrî: 1147, 24 Muharrem / Milâdî: 1734, 26 Haziran.

53 Selânik, на Балканах, зараз на території Греції.
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Ю. С. Філь

Політична вестернізація індуських
освічених кіл Північної індії (1858–1921 рр.)

Політичною вестернізацією можна вважати процес інституційного оформлення 
парламентської системи в Індії, основи якої були закладені в ХІХ – на початку 

ХХ ст. Один з її ключових елементів – ідея репрезентативності влади, за якої своє 
представництво у владі могла дістати будь-яка спільнота. Англія як батьківщина 
партійної системи вплинула на розвиток репрезентативної влади в колоніальній 
Індії й визначила напрямок і особливість політичної вестернізації Північної Індії 
з 2-ї пол. ХІХ ст. 

Політична система британців – це хронологічно перший виклик індійському тра-
диційному суспільству. Проте відповідь на нього індійці почали давати значно пізні-
ше, ніж на релігійний чи філософський виклики. Релігійні реформістські організації 
почали виникати ще в першій половині ХІХ ст. (Брахмо самадж, 1828 р.), в той час 
як політичні – з другої його половини. Використання західних політичних форм на 
власному ґрунті та власними силами могло відбутися зі збільшенням кількості 
представників по-західному освічених кіл і тоді, коли британці були готові розши-
рювати можливості участі індійців в управлінні державою. А такі умови склалися 
вже у 2-й пол. ХІХ ст., після повстання 1857 року, тоді, коли з’явилися перші поко-
ління випускників відкритих в Індії вищих навчальних закладів західного зразка. 

За часів фактичного керування Ост-Індської компанії на субконтиненті участь 
індійців в управлінні справами країни була майже непомітною. З ліквідацією компа-
нії вона почала поступово розширюватися. Згідно з Актом 1858 року Індія частково 
управлялася з Лондона, де її справами займався державний секретар Індії, який був 
головою Індійської громадської служби, та з Калькутти на чолі з генерал-губерна-
тором (віце-королем) – головою британської адміністрації в Індії. Індійська громад-
ська служба виконувала мало не найважливішу роль в управлінні, але до 1887 року 
серед її 890 членів індійцями були лише 16 [Seal 1971, 5]. При віце-королю існувала 
Виконавча рада, яка в 1861 р. була поповнена одинадцятьма місцевими представни-
ками, і цей орган став відомим під назвою Законодавчої ради. Хоча вища відпові-
дальність лежала на британському парламенті, фактично справами Індії займалися 
місцеві державні органи. Згідно з Актом про ради свої місцеві ограни законодавчої 
влади в 1861 р. дістали Бомбей і Мадрас, у 1862-му – Бенгалія, в 1886-му – Північно-
Західні провінції. У Пенджабі Закон про ради почав діяти лише з кінця ХІХ ст. і всі 
дев’ять його членів призначалися лейтенант-губернатором, у підпорядкуванні якого 
була провінція. Перший крок до репрезентативності на рівні районів та муніципа-
літетів був зроблений лише за генерал-губернаторства лорда Ріпона (в 1892 році, 
коли університети, районні управи, муніципалітети, заміндари1 та торгово-промис-
лові палати дістали право рекомендувати представників у провінційні законодавчі 
ради). Акт 1909 року збільшив кількість членів законодавчої ради до 30, але лише 
п’ята їхня частина обиралася. 

Суто індійські політичні організації, в утворенні яких англійці не брали участі, у 
Північній Індії почали виникати із 80-х років ХІХ ст. Калькутта, природно, була в 
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авангарді процесу створення нових політичних інституцій: тут ще в 1840-х роках 
виникла Асоціація Британської Індії2, Індійська ліга (1875 р.), Індійська асоціація 
(1876 р.). Політичні асоціації виникали у великих містах президентств: у Пуні – 
Сарваджанік сабха Пуни (1870 р.)3, у Бомбеї – Асоціація президентства Бомбея 
(1885 р.)4, у Мадрасі – Рідна асоціація Мадраса (1878 р.)5. Якщо в центрах прези-
дентств та в їхніх великих містах політичні організації претендували на те, щоб 
представляти інтереси всіх індійців, то в Північно-Західних провінціях6 та в Пен-
джабі вони були переважно кастовими, що просували інтереси тієї чи іншої, пере-
важно вищої, касти в місцевих органах управління та Індійському національному 
конгресі (ІНК). Більшість таких організацій була заснована махаджанами, пред-
ставниками заможних каст, пов’язаних із торгівлею та банківською справою. Най-
впливовішою з них була каста кхаттрі, яка поступово вестернізувалася завдяки 
тому, що все більше її представників дістали західну освіту. У політичній сфері такі 
організації просували комерційні інтереси власної касти, проте значна частина їх-
ньої діяльності була спрямована на культурну сферу, причому як на модернізацію, 
так і на підтримку її традиційних елементів. Кастові асоціації виникали в час, коли 
традиційні форми общинного життя, такі як авторитет buzurs7 у кашмірських пан-
дитів, занепали. Серед завдань цих асоціацій були просвіта менш освічених пред-
ставників власної касти, підняття їх до свого рівня та маргіналізація старих 
кастових еліт. У цьому виявлявся секулярний та реформістський бік діяльності 
кастових організацій.

Народна асоціація Аллахабада8 – одна з таких політичних організацій у Північ-
ній Індії, що виникла в 1883 році. Вона мала регулярну виборчу систему за терито-
ріальним принципом по районах міста. Очолював організацію Лала Біхарі Лал 
Тандон, головний бухгалтер Банку Аллахабада. Фактично вона була покликана ре-
презентувати інтереси касти кхаттрі, хоча брахмани малві також входили до неї. На 
місцевому рівні роль організації зводилась до вирішення общинних та релігійних 
питань, а на національному – у просуванні комерційних інтересів кхаттрі. 

Першою політичною асоціацією в Лакнау була “Jalsa i Tahzib” (“Зібрання цивілі-
зованих”), заснована в 1868 році. Організація мала передплату на книги та газети, її 
члени регулярно зустрічалися для обговорення освітніх та соціальних реформ. 
Мунші Невал Кішор став одним із найвідоміших видавців країни ще в 1858 р., ви-
даючи газету мовою урду “Oudh Akbar”. Ця газета та організація “Зібрання цивілі-
зованих” репрезентували перший рух освічених індійців у пошуках політичного 
голосу в колоніальному Лакнау. Адміністрація всіляко допомагала їм, а ті навзаєм 
ніколи не були критичними до британського правління. Діячі, які управляли органі-
зацією та видавали газету, були переконані у винятково вигідному впливі британ-
ського правління. Ратан Натх Саршар, який був редактором “Oudh Akbar” між 1878 
та 1893 рр., вірив у переваги західної освіти та британського правління. Він засу-
джував бунтарський дух, що панував в ІНК. “Jalsa” через десять років була замінена 
іншою асоціацією, яка називалася “Rifah am Association” (“Асоціація громадського 
достатку”). Вона невдовзі стала центром політичної активності в місті [Joshi 2001, 
30]. Із 1885 року в Пенджабі та Північно-Західних провінціях почали діяти коміте-
ти Індійського національного конгресу. 

ІНК став першою політичною організацією, в основі ідеології якої була ідея ре-
презентативності на територіальному рівні. У його засіданнях брали участь пред-
ставники з усіх провінцій Британської Індії. Делегатами Конгресу були політичні 
активісти на місцевому рівні, які мали різне соціальне і кастове походження, котре, 
втім, обмежувалося вищими його прошарками. З першого року роботи Конгрес по-
зиціонував себе як лояльний до британської влади і вірний тим цінностям, які ан-
глійці принесли в Індію. Хоча про реальну політичну вагу ІНК точаться суперечки, 
простий факт створення репрезентативного органу, хай навіть такого, який не має 
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впливу на державне управління, свідчить про достатню вестернізацію освічених 
індійців і їхню готовність застосовувати західні моделі на індійському ґрунті.

Із першої сесії ІНК представників північних провінцій було менше. З кожного з 
трьох президентств планувалося прийняти по 20 делегатів, в той час як з Північно-
Західних провінцій Агри та Ауду з Пенджабом – 10 [Proceedings… 1905, 3]. З Агри 
було двоє представників, із Шимли, Бенареса, Аллахабада, Лахора по одному, з 
Лакнау троє [Proceedings… 1905, 5]. Низьку репрезентативність північноіндій-
ських делегатів підкреслює Парама Натх Боса, бенгальський культурний та полі-
тичний діяч, який переказує враження Чарльза Тревельяна, британського політика: 
“Прийшовши з Північно-Західних провінцій у Бенгалію, він був вражений знач-
ною різницею в ставленні людей кращих класів до політики у двох провінціях. У 
Північно-Західних провінціях, куди англійська ще ледь проникла, люди не мали 
іншої ідеї політичного покращення, ніж абсолютна відмова від англійської мови; в 
Бенгалії, з другого боку, де англійська освіта вже зробила певний прогрес, деякі 
форми репрезентативного національного зібрання були взяті за ідеал” [Bose 1916, 
214]. На початку ХХ ст. ситуація суттєво не змінилася, судячи зі слів пенджабсько-
го політика Л. Л. Рая на Політичній конференції в Пенджабі (1906 р.): “Можна 
щиро сказати, що пенджабці демонструють мало здатності до політичної роботи” 
[Rai 1966, 121]. Меншу активність північноіндійських політиків порівняно з бен-
гальськими можна пояснити тим, що зародження Конгресу відбулося в той час, 
коли освічений англомовний клас тільки починав активно формуватися в цій час-
тині субконтиненту. Втім, для регіону навіть низька порівняно з іншими провінці-
ями активність мала неабияке значення. На соціальній конференції в 1907 році 
М. Неру говорив про пробудження, яке охопило регіон: “Але я не можу повірити, 
що ентузіазм, який я бачу навколо мене, – це не що інше, як закономірний наслідок 
широкого пробудження, яке охопило Об’єднані провінції на рівні з рештою краї-
ни” [Speech… 1993, 195]. У Північно-Західних провінціях та в Пенджабі так само 
працювали комітети ІНК, але тут вони зазвичай зливалися з місцевими законодав-
чими радами. Тож політичне життя в Об’єднаних провінціях та Пенджабі в кінці 
ХІХ ст. відбувалося в комітетах ІНК та кастових асоціаціях. Разом із муніципалі-
тетами, районними радами та провінційними законодавчими радами вони склада-
ли публічний простір великих міст Північної Індії, який все більше займали вес-
тернізовані “educated Indians”.

У політиці в Північній Індії були задіяні освічені кола, які умовно можна було 
поділити на дві частини за соціальним та професійним критерієм: махаджани, 
представники торгових каст, таких як кхаттрі, банья, кальвари, телі й каястха, та 
“публіцисти”, як їх називають британські дослідники кембриджської школи К. Бей-
лі та А. Сіл [Seal 1973; Bayly 1973], або “люди професій” у термінології С. Джоші, 
тобто юристи, журналісти, шкільні вчителі та ін., лави яких поповнювали в основ-
ному брахмани. Лише частина махаджанів була освічена за західним зразком. На-
приклад, з 9 890 представників касти кхаттрі, які дістали освіту, 5 302 знали 
англійську мову [Census… 1891, 262]. Матеріальна база політичних організацій 
справді забезпечувалася махаджанами. Саме це дало підстави К. Бейлі та А. Сілу 
говорити про те, що “публіцисти” не мали самостійної ролі в політиці, а були лише 
репрезентантами своїх багатих патронів у Конгресі та в місцевих органах влади. 
Опоненти кембриджців стверджують, що люди професій не стільки були залежни-
ми від своїх патронів, скільки використовували створені ними організації для вико-
ристання їхнього ресурсу в політиці Конгресу. Махаджани справді були широко 
представлені в Конгресі. Було пораховано, що між 1885 та 1901 роками публічні мі-
тинги та товариства в Північно-західних провінціях та Ауді делегували до сесій 
Конгресу 551 брахмана, 294 представників касти каястха, 404 представників кхат-
трі, агарвалів та інших торгових каст, які складають більше половини делегованих. 
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Як комерційна верхівка, так і “публіцисти” були залучені в створення та діяльність 
модерних політичних інституцій, тому їхня залежність одне від одного не є прин-
циповою в контексті вестернізації. 

Остання чверть ХІХ  ст. не позначилася суттєвими змінами в політичному житті 
Пенджабу та Північно-Західних провінцій, а вже з початком ХХ ст. розпочалася 
наступна віха в засвоєнні британської політичної системи. Реформа Морлі-Мінто 
(Акт про індійські ради 1909 року) була центральним двигуном політичних змін у 
провінції. Джон Морлі, міністр у справах Індії, а також віце-король лорд Мінто 
усвідомили потребу лібералізації внутрішньої політики уряду після репресивного і 
жорсткого правління лорда Керзона. Його пропозиції реформ уряду були спрямова-
ні на розширення участі індійців в управлінні країною, чим, як очікувалося, можна 
було заспокоїти вестернізованих індійців, незадоволених розділом Бенгалії, кіль-
кість яких постійно зростала. Вчені, втім як самі освічені індійці того часу, довго 
сперечалися з приводу ефективності реформ та їхнього реального значення, проте 
деякі їхні положення визначили подальший політичний розвиток Індії і започатку-
вали політичний процес, який у 1947 році призвів до розділення території колиш-
ньої Британської Індії та виникнення двох держав – Республіки Індія та Ісламської 
республіки Пакистан. Реформи Морлі-Мінто не лише започаткували виборчу сис-
тему законодавчих рад, що поклало початок парламентаризму в Індії, а разом з ним 
і новий етап політичної вестернізації, а й принцип виборності за релігійною озна-
кою. Згідно з Актом про ради 25 % місць у міських, районних, провінційних та ім-
перській законодавчих радах були закріплені за мусульманами, для яких до того ж 
встановлювався окремий електорат, за якого мусульман могли обирати винятково 
мусульмани. Індуїстські освічені кола потрактували це положення конституційної 
реформи як вираження британської політики “розділяй та владарюй”, а особливо 
воно роздратувало індуїстські еліти Пенджабу, де індуїстського населення було 
менше. Мусульмани складали більше половини населення, і їх було більше, ніж ін-
дусів, сикхів та джайнів разом узятих [Census… 1912, 97].

На противагу однобічній мусульманській репрезентативності в індуському се-
редовищі почали з’являтися ідеї про захист інтересів своєї общини та її представ-
леності в органах управління. З цього часу на зміну кастовим політичним організа-
ціям поступово приходять ті, що охоплюють інтереси вже не тільки окремої касти, 
а й індуської релігійної общини загалом. Також цьому значною мірою сприяв Акт 
про відчуження землі в Пенджабі 1901 року та створення окремого мусульмансько-
го репрезентативного органу в 1906 р. – Мусульманської ліги. Акт передбачав, що 
операції з продажу або іпотеки землі можуть здійснювати лише представники так 
званих “аграрних каст”. Продати або закласти землю мали право винятково “аграр-
ні касти”, що повністю виключало неаграрну частину суспільства з ринку землі 
[Cassan]. Індуський міський середній клас почав вважати цей акт дискримінацій-
ним щодо індусів, тому що в аграрній сфері мусульмани були в більшості. На цьо-
му тлі у містах Пенджабу та Об’єднаних провінцій почали виникати так звані Гінду 
сабха (“Збори індусів”)9. 

У Лахорі організація Гінду сабха виникла в 1906 році з ініціативи видатних 
ар’ясамаджистів Лали Ладжпата Рая, Шаді Лала, Харкрішни Лала, Раджі Наренди 
Натха та інших. Її основним завданням було покращити “моральний, інтелектуаль-
ний та матеріальний стан” індусів. Гінду сабха ставили релігійні та соціальні цілі, 
пов’язані з індуською єдністю та “оновленням”. Вони не мали викристалізуваної 
ідеології, але виконували релігійну та соціальну роль через пропаганду “самодопо-
моги та співпраці” в межах індуської спільноти, залишаючись при цьому лояльни-
ми до британців. Освічені індуські еліти, які були активними учасниками таких 
зібрань, не доносили до Конгресу своїх проблем та турбот аж до початку Першої 
світової війни. 
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Одним з ідеологів Гінду сабха в Лахорі був Лал Чанд. Він вважав “індуську по-
літику” альтернативою національній політиці Конгресу, пропонуючи замінити ко-
мітети ІНК Гінду сабха, а також конгресистську пресу на індуську як базу для 
захисту інтересів індусів. Праці Лал Чанда, особливо “Самозречення в політиці” 
(1909), створили умови для зміцнення руху Гінду сабха як потужного символу ін-
дуської єдності та узгодженості в Пенджабі. 

У 1909 році відбулася перша сесія вже не міської, а провінційної Гінду сабха 
Пенджабу в Лахорі. Організація сформувалася навколо ядра ар’ясамаджистів – 
Лали Ладжпата Рая, Лала Чанда, та Шаді Лала. Головував на ній Мадан Мохан Ма-
лавія. Організація функціонувала як група тиску через петиції до провінційних та 
центральних урядів з різних питань, пов’язаних з індуською общиною та вимогами 
захистити індусів у провінції [Bapu 2013, 18]. При цьому вона залишилася лояльною 
до уряду. У 1911 році така ж організація була започаткована в Об’єднаних провін-
ціях. Демонструючи індуську єдність, Гінду сабха Пенджабу 21–22 жовтня 1909 ро-
ку організувала конференцію в Лахорі, куди зібралося більше 3 000 лідерів різних 
організацій з Пендажабу та Об’єднаних провінцій. Резолюція, прийнята конферен-
цією, містила заклики до просування санскриту та гінді, захисту корів, популяри-
зацію сакральних текстів індуїзму та розвитку аюрведичної медицини. Пункти 
резолюції були типові для Гінду сабха і демонстрували її традиційний, подекуди за-
хисний, характер. Рух на захист корів суттєво вплинув на ідеологію Гінду сабха.

Розпочавшись у Пенджабі в ранніх 1880-х з ініціативи Ар’я самадж, рух швидко 
поширився на Об’єднані провінції. У 1881 році Даянанда Сарасваті опублікував 
“Гаукарунанідхі”, текст, у якому він засуджував вживання м’яса в їжу і пропонував 
заснувати спеціальні зібрання Гауракшині сабха (“товариства захисту корів”). Якщо 
худобу будуть утримувати, годувати та захищати належним чином, то сила, ви-
тримка та чисельність індусів буде збільшуватися. Крім того, індуси почали вва-
жати забій корів мусульманами актом агресії прости індуїзму. Заколоти індусів були 
спрямовані на мусульман, які вбивали корів, овець та кіз у рамках релігійного свята 
Курбан-Байрам. У 1887 році виникла законодавча ініціатива захисту корів, яка ви-
ходила від бенгальського заміндара Раджі Саші Секхарешвара. На сесіях не почали 
б обговорювати це питання, якби воно не турбувало представників Північної Індії, 
число яких у Конгресі невблаганно зростало, що давало привід для звинувачень 
Конгресу в тому, що він байдужий до питань фундаментальної національної куль-
турної ідентичності [McLane 1988, 55]. Акцент на економічній важливості тварини 
приваблював і випадкових конгресменів, які не політизували індуських інтересів 
раніше, а також вестернізованих освічених індусів, які охоче доєдналися до дебатів. 
У 1888 році Вищий суд Північно-Західних провінцій постановив, що корова не є 
сакральним об’єктом, чим обґрунтовувалася відсутність покарання за її вбивство. 
Це ще більше активізувало рух, який досягнув апогею в 1893 році, коли відбувся 
великий заколот, у якому загинуло 107 людей. У наступні декади сесії Конгресу 
уникали дискусій із приводу общинних проблем. Постає питання: чому ж вестерні-
зовані конгресмени-індуси з Верхньої Індії та Пенджабу лобіювали закон проти за-
бою корів на національному рівні? Чи так їм боліла думка про вбивство тварини, 
сакральний статус якої вони ставили під сумнів? Які ж мотиви рухали такими деле-
гатами? Чому, критикуючи індуїзм за забобонність та ірраціональність, освічені ін-
дуси ставали учасниками руху і просували його ідеї на національному рівні? Так 
сталося тому, що рух створював поле для різних інтерпретацій, символ корови зміг 
об’єднати велику кількість людей, хоча значення, які надавалися цьому символу, 
варіювалися. Представникам вестернізованих еліт Північної Індії підійшло те, що 
могло бути висловлене в термінах, прийнятних та зрозумілих для західного світу, 
тобто в термінах користі корови як сільськогосподарської тварини, яка за належно-
го захисту та поводження сприятиме економічному процвітанню країни [Freigtag 
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1980, 606; Freigtag 1989, 149]. Просування ідей руху на захист корів давало можли-
вість вестернізованим індусам, претендуючи на те, щоб бути сучасними, легітимі-
зувати себе у традиційній культурі. Після 1893 року рух на захист корів майже 
припинився [McLane 1988, 58]. У 1899 Конгрес припинив свою звичну практику за-
борони резолюцій з общинним забарвленням. Втім, захист корів був мало не основ-
ним питанням на порядку денному Гінду сабха на всіх рівнях. 

Ще одне питання, яке було озвучене як на зібраннях сабха, так і на сесіях Кон-
гресу, – мовне. На відміну від руху на захист корів, письмо та мова – це те, що 
впливає на життя середнього класу, більшість представників якого задіяні або по-
тенційно задіяні на державній службі. Володіння писемними навичками та мовою 
було основним джерелом сили середнього класу. Отже, питання, яке письмо держа-
ва буде використовувати для комунікації з людьми, було ключовим для середнього 
класу Північної Індії. Державна квітнева резолюція 1900 року10 дозволяла викорис-
товувати деванагарі (“нагрі”) в державних та судових паперах, що стало початком 
розділення індусів та мусульман. Рух за мову гінді почався як відповідь на Акт 29 
1837 року, згідно з яким британський уряд замінив перську мову мовою урду (хін-
дустані), зробивши її офіційною мовою судів у Північно-Західних провінціях і час-
тинах Центральних провінцій (представники індуїстських освічених груп аж до 
кінця XIX ст. також користувалися переважно арабським письмом). До уряду поча-
ли надходити петиції з проханням встановити мову гінді зі шрифтом деванагарі, за-
мість урду з арабським, як мову судочинства. Головним аргументом було те, що 
мова урду збиткова, тому що будь-що написане арабським письмом передбачає чис-
ленні прочитання і таким чином заохочує шахрайство. Мусульмани робили спроби 
протестувати проти резолюції, проте Конгрес проігнорував ці протести. Навіть га-
зети мовою урду, такі як “Hindustani” індуїстського конгресмена Ганги Прасада 
Верми, підтримали резолюцію. Причина підтримки “Hindustani”, так само як і біль-
шості представників індуїстських освічених кіл, пов’язана з ідеологічними та релі-
гійними міркуваннями [Joshi 2001, 139]. Мовне питання було настільки обговорю-
ваним на сесії Конгресу в Амрітсарі в 1919 р., що її іронічно називали комбінацією 
Гінді Сахіт’я Саммелан та конференції з мови урду [Gordon 1975, 161]. “Ідеологія 
мови гінді” [Rizwan 2008], як ще називають процес дебатів навколо гінді шрифтом 
деванагарі, була частиною консолідації індусів та створення індуської ідентичності. 
Власне, рухи на захист корів та мови гінді шрифтом деванагарі частково стали тим 
підґрунтям, яке, на думку Джона Завоца, було внеском у горизонтальну єдність ін-
дуїзму, адже рухи не зачіпали кастової ієрархічності (вертикальної єдності), а напо-
лягали на пошуку того, що об’єднує всі численні течії  санатана  дахами  [Zavos 
1999, 2274]. Політичним наслідком такої горизонтальної єдності в 1915 р. стала 
Гінду Махасабха (“Велике індуське зібрання”).

Гінду Махасабха – всеіндійська політична організація, яка нібито репрезентува-
ла інтереси всіх індусів Британської Індії [Bapu 2013, 18]. Штаб-квартира організа-
ції була в м. Деградуні у домі першого секретаря – пандита Деви Ратана Шарми. 
Провінційні Гінду сабха невдовзі були сформовані в Об’єднаних провінціях зі 
штаб-квартирою в Аллахабаді, Бомбеї та Біхарі. Хоч організація позиціонувала себе 
як всеіндійська, фактично вона не була такою до 1922 року. Перш за все це була 
міжпровінційна організація, яка поєднувала індуські рухи в Об’єднаних провінціях 
та Пенджабі. Комунікація між Гінду сабха відбувалася через конференції, які збіга-
лися зі щорічними сесіями Конгресу. Частково через це до руху долучалися пред-
ставники інших провінцій, але найвидатнішими учасниками організації були діячі 
Північної Індії, що надавало Гінду Махасабха особливого північноіндійського 
відтінку. Гілки Біхару та Бомбея не були активними, в той час як у найбільших 
центрах політичної активності – в Бенгалії та Мадрасі – вони були просто проігно-
ровані [Gordon 1975, 151]. Гінду Махасабха концентрувалася переважно у великих 
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торгових містах Північної Індії, таких як Аллахабад, Бенарес, Канпур, Лакнау, Ла-
хор. Локальні Гінду сабха були майже невіддільні від районних асоціацій, які були 
центрами публічного життя та основними наглядачами протягом місцевих держав-
них виборів у провінційні законодавчі ради. Приміром, Лала Бішамбар Натх, банкір 
із касти агарвалів у Канпурі, був президентом районної Гінду сабха, екс-президентом 
Конференції вайш’я, провідним членом Санатана дгарма сабха, членом Гінду сабха 
в Об’єднаних провінціях, членом комітету ІНК та Законодавчої ради провінції.

Гінду сабха формувалися як із представників ортодоксальних індуїстських орга-
нізацій Санатана дгарма сабха, так і з реформістських організацій – Ар’я самадж та 
кастових організацій. Хоча Гінду сабха здебільшого були засновані вестернізова-
ним класом, у них брали участь представники традиційних кіл. Приміром, у вико-
навчий комітет Гінду сабха Об’єднаних провінцій у 1915 році входили два великі 
землевласники – тулукдари, які залишалися традиційними, при чому всі інші двад-
цять два члени не мали стосунку до землеволодіння й були або “публіцистами”, або 
махаджанами. Вісім членів, включаючи банківських магнатів, були патронами 
руху Санатана дгарма, в той час як професійні елементи асоціювалися більше із со-
ціальними конференціями. Така тенденція відображала розділення в ставленні до 
соціальних реформ комерційних та професійних груп [Gordon 1975, 153]. Втім, 
один із двох талукдарів Виконавчого комітету – Рампал Сінгх, “просвітлений та-
лукдар Ауду”, – був президентом Соціальної конференції Об’єднаних провінцій у 
1908-му та Індійської соціальній конференції в 1910 р., незважаючи на те що біль-
шість землевласників у Британській Індії залишалися консервативними й не брали 
участі в соціальних рухах. Насамкінець, більшість представників Виконавчого ко-
мітету Гінду Махасабха були членами Індійського національного конгресу, семеро 
з яких відвідали його сесію в Бомбеї в 1915 р. Фактично Махасабха була створена 
тими ж освіченими індійцями Об’єднаних провінцій та Пенджабу, які брали участь 
в утворені Конгресу. Гінду Махасабха та ІНК мали багато спільного, проте були 
особливо відмінними в одному моменті: перша була підтримувана рухами, які ні-
коли не були пов’язані з Конгресом. Гінду Махасабха можна назвати квазісо-
ціально-реформістською організацією саме через зв’язок із традиційними індусь-
кими організаціями, які не мали нічого спільного із соціальними та релігійними 
реформістськими рухами. Із часу її виникненням можна говорити про новий етап 
політичного розвитку Північної Індії з декількох причин: по-перше, організація 
ознаменувала собою вищий, де-юре всеіндійський, ступінь політизації індуської 
спільноти, по-друге, з цього часу в політиці Пенджабу та Об’єднаних провінцій 
спостерігається розділення, адже представники Ар’я самадж не беруть участі в Гін-
ду Махасабха і провадять незалежну політику.

Основні сили Ар’я самадж локалізувалися в Пенджабі. Вплив самаджу в Об’єд-
наних провінціях був частковий – найбільшої популярності він набув на Заході, в 
Меруті, Рохілкханді, Бареїллі, Морадабаді. Ар’я самадж також ніколи не входив у 
рух за Індуський університет, заснований Маданом Моханом Малавією та підтри-
муваний Гінду Махасабха, – в Ар’я самадж був свій конкурентний освітній проект. 
Якщо Гінду Махасабха мала персональні зв’язки із Санатана дгарма сабха, то 
ар’ясамаджисти ніколи не мали таких зв’язків, що закономірно, беручи до уваги на-
полегливе протиставлення себе ортодоксальній дгармі з боку Ар’я самадж.

Виникнувши в 1915 році, Гінду Махасабха до 1920 року поступово втрачала 
вплив у провінції, поступаючись Конгресу. У 1918 р. ядро управління Гінду Маха-
сабха розпалося на три частини: помірковану, “центристську” на чолі з М. Малавією 
та “просунуту партію”, очолювану М. Неру [Gordon 1975, 158]. Пізніше 2 останні 
групи об’єдналися й витіснили поміркованих із провінційного комітету. 1920 рік, 
який позначився рухом неспівраці та рухом на підтримку Халіфату, розділив ці дві 
групи остаточно. Група Неру святкувала перемогу, політичне крило Гінду Махасабха 
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майже зникло з Конгресу. Тож створення всеіндійського індуського органу, так само 
як і створення ІНК, свідчило, по-перше, про засвоєння освіченими індійцями бри-
танської ідеї репрезентативності влади та впровадження її на практиці, по-друге, 
про те, що ідея репрезентативності в Північній Індії набула релігійного забарвлен-
ня, на що в першу чергу своїми діями вплинув британський уряд, який закріпив за-
конодавчо мусульманську квоту у владі. 

Необхідно підкреслити, що всі індуські організації, починаючи від найбільш 
ранніх кастових і закінчуючи Гінду Махасабха, були лояльно налаштовані до ра-
джу, хоч і дозволяли собі його критикувати. Таке ставлення фактично було пов’язане 
з тим, що освічені індуси вважали британську політичну систему єдино можливою 
та єдино правильною для політичного розвитку Індії, а державу як таку – запору-
кою порядку і процвітання. Поганий радж – краще, ніж жодного. У “Hindu Patriot” 
за 1872 р. зустрічаємо такі роздуми: “Вони [люди. – Ю. Ф.] повністю чутливі до 
великих благословінь, які зійшли на них, і хоча думають, що мають право дратува-
тися, нарікати і плакати, коли їх пригнічують податками, або коли вони стають 
жертвою того чи іншого офіцера, або розхитуються тими чи іншими грубими захо-
дами, вони все ж таки абсолютно свідомі, що ніколи не мали б кращого уряду” 
[Parekh 1999, 57].

Освічені індуси вважали, що добре організована та уніфікована політика – це 
обов’язкова основа цивілізації. Тому індуські лідери найбільше підносили ті періо-
ди індійської історії, в які вдалося створити міцні держави, що позначали пік роз-
витку індійської цивілізації, – імперію Маур’я та Гуптів насамперед. Індуси вірили, 
що держава тримає спільноту разом, захищає її від зовнішньої загрози, а також га-
рантує збереження її здобутків і дає своїм членам захист та впевненість, робить 
вибір на користь довгострокових, а не короткострокових планів, без чого жодна ци-
вілізація не може бути побудована. Такі думки освічених індусів були породжені в 
тому числі загальним дискурсом “організації”, який продукували англійці і який 
був втілений у колоніальній державі, котра дискурсивно представляла себе як взі-
рець сучасності, а індійське суспільство – як втілення хаосу та дезорганізації. У 
відповідь на цей виклик індійці почали створювати соціальні структури та інститу-
ти, демонструючи таким чином свою не меншу організованість. Релігійний та куль-
турний ревайвалізм забезпечив найбільш ранні приклади об’єднання та організації 
в Північній Індії. 

Таким чином, в результаті проведеного дослідження можна визначити декілька 
умовних етапів еволюції політичної вестернізації в Північній Індії, які відпові-
дають особливостям діяльності політичних організацій у ті чи інші роки:

1) 1858 – кін. 1860-х рр. – відсутність самостійних політичних ініціатив з боку 
освічених індійців. Безпосереднє знайомство з британською політичною системою 
спочатку через Індійську громадську службу, а потім через провінційні законодав-
чі ради;

2) кін. 1860-х – поч. 1880-х рр. – діяльність кастових асоціацій;
3) 1880-ті рр. – 1915 р. – діяльність у великих містах індуських організацій Гін-

ду сабха; діяльність провінційних комітетів ІНК; 
4) 1915–1920 рр. – діяльність всеіндійського індуського органу Гінду Махасабха.
Отже, політична вестернізація Пенджабу та Північно-Західних провінцій від-

бувалася поступово – від мінімальної участі в управлінні країною до створення 
суто індійського публічного простору через власні політичні організації. Крім того, 
політична вестернізація тут набула особливого релігійного забарвлення: основа 
британського парламентаризму – репрезентативність – була використана освіче-
ними індусами в регіоні для політичного представництва спочатку кастової общи-
ни, а пізніше індуської. Ситуація, за якої секулярні за формою інституції займалися 
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вирішенням общинних питань, цілком вкладалася в загальну картину суперечли-
вої та “розламаної”, в термінології С. Джоші [Joshi 2001], індійської модерності. 
Гінду сабха, які виникали у великих містах Північної Індії, поєднували в собі 
ідею британської репрезентативної влади та традиційну спрямованість. По-перше, 
тому, що це органи, які хоч і були засновані “educated Indians”, але включали орто-
доксально налаштованих індусів; по-друге, їхня діяльність, з одного боку, була 
пов’язана з просвітою та соціальним реформаторством, з другого ж – була спрямо-
вана на захист традиційного індуїзму. Поруч із заохоченням нової освіти західного 
зразка індуські організації розпочали активну кампанію за просування мови гінді, 
санскриту, священних індуських текстів та аюрведичної медицини. Суперечлива на 
перший погляд діяльність дозволяла освіченим індусам Північної Індії підтверджу-
вати свою легітимність як політичних лідерів як в очах своїх співвітчизників, так і 
в очах британців.

Робота ІНК в Пенджабі та Північно-Західних провінціях набула специфіки, яка 
виражалася у фактичному злитті комітетів Конгресу з місцевими законодавчими 
радами. Комітети, так само як і ради, в основному складалися з представників ін-
дуських політичних організацій. Мусульман в органах місцевого врядування май-
же не було. Різниця між секулярними політичними організаціями й так званими 
общинними була досить розмитою, або й відсутньою взагалі. Більше того, таке 
розрізнення не актуальне в політичному контексті Північної Індії, в якому доміну-
вали індуси.

Зі створенням Гінду Махасабха в політичному полі Індії спостерігається дві лі-
нії: псевдореформістська, до якої належить сама Гінду Махасабха, та реформіст-
ська, що представлена в основному членами Ар’я самадж. Організації розходилися 
в питаннях соціального реформаторства, залишаючись солідарними в низці об-
щинних, суто індуських питань на кшталт захисту корів та просування мови гінді 
й санскриту. 

Роль політичної вестернізації, або виникнення модерних політичних інституцій, 
полягала також у тому, що саме вони створювали публічну сферу у великих містах 
Північної Індії. Вони давали можливість освіченим індійцям відігравати значну 
роль у соціальному та культурному житті спочатку в межах своєї спільноти, а потім 
на національному рівні. Публічна сфера справді означала появу арени, на якій рані-
ше незначуща соціальна група стала головним гравцем у соціальному, культурному 
та політичному житті колоніальної Північної Індії.

1 Великі землевласники.
2 British Indian Association.
3 Pune’s Sarwajanik Sabha.
4 Bombay Presidency Association.
5 Madras Native Association.
6 Північно-Західні провінції – це адміністративна одиниця Британської Індії, яка в 

1901 р. була об’єднана з колишнім князівством Ауд і почала називатися Об’єднаними про-
вінціями Агри та Ауду (скорочено – Об’єднані провінції). Таким чином, коли йдеться про 
час до 1901 р., в тексті вживається перша назва, а після 1901 р. – друга. В узагальнюючих 
твердженнях, де хронологія не важлива, вживається назва “Північно-Західні провінції”. 

7 Традиційний інститут всередині кастової общини, за якого авторитетні і заможні пред-
ставники касти старшого покоління – “buzurs” – допомагали її молодим представникам вла-
штуватися на роботу.

8 Allahabad People’s Association.
9 Hindu Sabhas.
10 Goverment Resolution of April 1900.
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ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА ІСТОРІОГРАФІЯ

Н. М. Зуб (Руденко)

ЕТНОГРАФІЯ КАВКАЗу
В НАуКОВОму ДОРОбКу О. Ф. КІСТЯКІВСьКОГО

У галереї викладачів Київського національного університету імені Тараса Шев-
ченка є портрет видатного українського вченого – правознавця, історика, етно-

графа Олександра Федоровича Кістяківського (1833–1885). А одна з аудиторій “чер-
воного корпусу” названа його ім’ям.

Народився О. Ф. Кістяківський у 1833 р. в с. Городище Сосницького повіту Чер-
нігівської губернії (за сучасним адміністративним поділом – Менський р-н Черні-
гівської області) [Ткач 2003, 127]. Освіту здобував спочатку в повітовому духовному 
училищі, а згодом у семінарії міста Чернігова [Науменко 1895, 2; Половець 2013, 
130]. А далі його шлях лежав до Києва, в омріяний університет (“…но я непремен-
но поступлю…” [Науменко 1895, 21]). Склавши іспити, він став студентом юри-
дичного факультету Київського університету Св. Володимира (1853–1857). Шлях у 
науку був довгий і непростий. Та вже у вересні 1864 р. О. Кістяківський захистив 
дисертацію і знову повернувся у стіни рідного йому храму науки, де продовжив на-
полегливу роботу в галузі кримінального права. Наступним кроком став успішний 
захист кваліфікаційної роботи на ступінь магістра (1867), а за нею і докторської 
дисертації (1868).

Перші роботи про життя, науковий доробок і джерелознавчу спадщину професо-
ра О. Ф. Кістяківського з’явилися в 1885 р. [Белогриц-Котляревский 1885; Багалей 
1891]. На жаль, приводом для цього стала його передчасна смерть. А отже, першими 
дослідниками виступали його сучасники – друзі, колеги, учні. Наступна масштабна 
хвиля публікацій з’явилась у 1895 р. Зокрема, значна частина січневого номера 
журналу “Киевская старина” була присвячена О. Ф. Кістяківському з нагоди деся-
тих роковин його смерті [Лучицкий 1895; Науменко 1895].

У подальші десятиліття такі статті вже майже не виходили [Ефименко 1915]. 
Суттєво їхня кількість не збільшилася і в радянській період. Втім, ім’я видатного 
вченого не було забуте, а роботи О. Ф. Кістяківського продовжували видаватися, 
не втрачаючи своєї практичної актуальності та професійної значимості. В останні 
десятиліття серед українських дослідників зросло зацікавлення науковим спадком 
історика-правника. Неодноразово вчені вдавалися до створення біографічних сту-
дій, присвячених історії роду Кістяківських, дослідженням родинної генеалогії ві-
домих науковців та громадських діячів, зокрема його сина Богдана Олександровича 
Кістяківського (1868–1920), одного із засновників Академії наук України [Ткач 
2008; Ткач 2013]. Постать і творчість професора вивчаються із залученням широкої 
джерелознавчої бази [Антипенко 2012]. Видано два томи його щоденника [Кістя-
ківський 1994; Кістяківський 1995]. З’явилися наукові доробки у вигляді періодич-
них та фахових публікацій [Морозова 1998], що розглядали наукову спадщину 
професора Олександра Кістяківського як правника, теоретика і практика, знавця 
українського звичаєвого права, етнографії нашого народу. Саме робота в цих на-
прямках зробила ім’я О. Ф. Кістяківського відомим і принесла йому визнання в 
науковому світі.
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З-поміж різноманітних правничих та історичних тематичних спрямувань, роз-
критих у власних дослідженнях вченого, особливу увагу привертає етнографічна 
складова його доробку. О. Ф. Кістяківський написав низку статей українознавчої 
тематики, а залишені ним, ретельно зібрані, цінні добірки матеріалів і сьогодні при-
слуговуються дослідникам [Гримич 2001]. Втім, глибше вивчення архівних матеріа-
лів у фондових колекціях вченого відкриває перед нами пласти з традицій минулого 
не лише українського народу чи загалом слов’янського світу. Певна кількість зібра-
них О. Кістяківським матеріалів належить передовсім до етнографії народів Кавка-
зу, де відображені їхнє життя, побут, звичаї, історія. Ще однією важливою і знако-
вою рисою цих матеріалів є те, що вони певним чином окреслювали майбутню 
тематику досліджень Олександра Федоровича. Саме таку думку й висловив І. Лу-
чицький: “Просматривая эти сообщения, ясно видно, что К[истяковско]му удалось 
сделать лишь первые шаги в деле собирания, что нередко собранное в высшей сте-
пени ценно… Работа была, таким образом, начата, но, к сожалению, не закончена. 
Но заслуга К-го все-же не малая: им дана была инициатива, им возбужден ряд круп-
ных вопросов, он старался вызвать деятельность на пользу более глубокого изу-
чения обычного права, пытался создать и специальное отделение для разработки 
обычного права” [Лучицкий 1895, 86–87].

Тут слід навести і подальші рядки зі статті І. Лучицького, в якій він охарактеризу-
вав зібрану О. Ф. Кістяківським джерелознавчу колекцію документів та матеріалів 
таким чином: “Все они в том виде, как они сохранились, заключаются в семи связ-
ках, из которых три представляют сведенный и классифицированный материал. 
Разсматривая эти связки, можно легко заметить, что собранные сведения были двоя-
кого рода. Одни собирались самим К-м. Это – масса вырезок из заметок, известий, 
статей, корреспонденций и т. д. (главным образом по Югу России), ряд записанных 
им сведений по обычному уголовному праву, значительное количество выписок из 
книг, касающихся обычного права” [Лучицкий 1895, 85]. І це був далеко не повний 
перелік. “Материал другого рода составлен из присланных разными лицами сооб-
щений, относящихся к различным вопросам программы. В связках, сформирован-
ных Кистяковским, имеется ряд сообщений по обычному праву, как уголовному, 
так и гражданскому…” [Лучицкий 1895, 86].

Матеріали, де розглядаються звичаєве право та традиції гірських народів і гро-
мад Кавказу, а зокрема інгушів, карачаєвців, балкарців і кумиків, зосереджені в 
архівосховищах Інституту рукопису НБУВ. Фактично всі вони належать до фонду 
№ 61 – особового фонду Олександра Федоровича Кістяківського, основна комплек-
тація якого складається з його власних робіт, різних матеріалів інших авторів, котрі 
його цікавили і котрі він збирав, а також значної колекції листів, що надходили до 
нього. Листи, написані ним власноручно, частково зберігаються у фонді ІІІ (“Лис-
тування” (Зібрання листів відомих діячів науки, культури і освіти ХVІІ–ХХ ст.)).

З-поміж багатьох питань, дослідженням яких займався правознавець, особливе 
місце займали дослідження в галузі звичаєвого права. Для такого напрямку дослі-
джень О. Кістяківським була розроблена спеціальна методика “Программа для со-
бирания юридических обычаев и народных воззрений по уголовному праву”, перше 
видання якої з’явилося в 1874 р. [Кистяковский 1874]. Втім, вже за кілька років 
“Программа” набула низки удосконалень та доопрацювань [Кистяковский 1876], 
що вносились автором на різних етапах, і, відповідно, була перевидана [Кистяков-
ский 1878a]. Свого часу створену програму він роздавав своїм студентам: “Когда-то 
я роздал студентам программу для собирания обычаев и народных воззрений по 
уголовному праву” [Кістяківський 1994, 183–184]. Студенти, які були уродженця-
ми різних місцевостей, чи від’їжджаючи на канікули, чи в подальшому житті, вже 
по закінченні навчання, блукаючи далекими краями в пошуках заробітку, ставали 
його помічниками. Звичайно, що не кожен з них одразу починав негайно виконувати 
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справи, але саме від них О. Кістяківський отримував певну частку важливих для 
нього матеріалів.

Свої напрацювання і здобутки з цього питання автори надсилали йому з усіх ку-
точків Російської імперії. У першу ж чергу це були регіони, де ще практикувалися і 
шанувалися елементи звичаєвого і традиційного права, за викорінення яких вже 
тривалий час боролась царська імперська адміністрація. Ось чому регіон Північно-
го Кавказу займав у цьому контексті ключові позиції. І хоч О. Кістяківський був од-
ним із піонерів у справі складання відповідних програм, втім, він сам ніколи не 
применшував ролі своїх попередників у цьому дослідницькому напрямку. Навпаки, 
Олександр Федорович завжди віддавав належне роботі, наприклад, П. С. Єфименка 
і був на сторожі інтересів цього вченого. А всім, хто намагався привласнити чиїсь 
наукові здобутки, висловлював неприховане обурення з цього приводу, “плагіато-
рів” же викривав і присоромлював [Кістяківський 1994, 551].

Як дослідник історії права, О. Кістяківський розумів неоціненне значення пер-
шоджерел для своїх наукових робіт. Тому всілякими способами розшукував можли-
вих кореспондентів, саме так він називав тих, хто міг би допомогти в пошуку і 
доправленні свідчень про звичаєве право горян Кавказу, а також інших різноманіт-
них етнографічних матеріалів. Всі ці пошуки яскраво відображені в його епістоля-
рії. Листи до родичів і друзів, яких доля закинула на Кавказ, рясніють рядками з 
проханнями чи вже повторними нагадуваннями, щоб не забували пошукати для 
нього матеріал відповідного характеру, а чи знайшли людину, що могла б це зро-
бити. “Пожалуйста, не забывай моих этнографических наклонностей. Всякое эт-
нографическое сведение из местных газет может служить для меня полезным 
материалом”, – так він звертається до брата Павла, що був юристом, поїхав у Тиф-
ліс і працював на Кавказі декілька років [IР НБУВ, ф. ІІІ, № 62308, арк. 1 зв.]. І далі 
знову: “Думаю, что ты великую пользу извлечешь из своего пребывания на Кавка-
зе, если положишь себе за правило записывать свои наблюдения. Кавказ – богатей-
шая страна для этнографических наблюдений. К ним должны быть направлены 
твои досуги” [IР НБУВ, ф. ІІІ, № 62308, арк. 1].

Наступні листи до брата містять прохання аналогічного характеру: “Не хранятся 
ли в архивах, тебе доступных материалов по обычному праву. Недавно я получил с 
Кавказа разные материалы, в том числе постановления какого-то собрания одного 
из горских племен. Эти постановления и содержат в себе положения обычного пра-
ва. Таковыя постановления были собираемы разными административными учреж-
дениями по всему Кавказу” [IР НБУВ, ф. ІІІ, № 62310, арк. 1 зв. – 2]. У листі від 
жовтня 1881 р. з жалем відзначає: “Так мне и не удалось побывать в этом году на 
Кавказе” [IР НБУВ, ф. ІІІ, № 62313, арк. 1]. Саме з цього періоду стан здоров’я 
О. Кістяківського, ще не літньої людини, починає все більше позбавляти його мож-
ливості повноцінно жити і працювати. А періоди загострення хвороби стають деда-
лі тривалішими і частішими.

Надсилав Кістяківському потрібну йому літературу з Кавказу і Данило Костян-
тинович Мороз (1841–1894). Він – етнограф і драматург за покликанням душі, а під 
час перебування на Кавказі – “инспектор сельского хозяйства, промышленности и 
поселений”. Крім книжок, намагався посприяти своєму другові і в збиранні відо-
мостей про народи Кавказу. А його листи, надіслані до Києва, містять елементи 
описів кавказьких міст і місцевого колориту. Своє враження від першого знайом-
ства зі столицею кавказького краю він подає так: “Что Вам сказать о Тифлисе и его 
обитателях? С обитателями я незнаком, так как еще ни с кем не успел завести зна-
комства не считая доктора. Тифлис своею внешностью и хаотическаю смесью ди-
каго и цивилизованного поражает каждого приезжаго. Весьма интересна азиатская 
часть его. Грязныя, кривыя, узкия улицы набиты толпами праздных людей (исклю-
чительно одни мужчины), которые, в обществе ослов, мулов, лошадей, верблюдов и 
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других животных, являются постоянными жильцами улиц. Тут и варят, и жарят, и 
пекут, и едят, и пьют и т. д. все под открытым небом. Крик и гам иногда привы-
шают всякое снисхождение. Попавши в эти массы разноплеменных и разноязычных 
людей, вооруженных кинжалами, становится не только тяжело, но даже страшно” 
[ІР НБУВ, ф. III, 69007, арк. 2].

Вчений не залишив окремої спеціальної роботи, присвяченої питанням звичає-
вого права народів Кавказу, в усякому разі, немає такого опублікованого видання. 
Глибоке, всебічне й осмислене вивчення цієї проблематики О. Кістяківським під-
кріплюється лише згадками в його листах і декількома рукописними варіантами 
статей і лекцій, а також матеріалами з його особистих колекцій, що збереглися в ар-
хівосховищах.

Так, у рукописі статті “Вопросы, касающиеся обычаев частной и родовой мести” 
Олександр Федорович чітко сформулював, буквально по пунктах, всі нагальні пи-
тання, що необхідно вирішити правознавцям-теоретикам при вивченні принципів 
такого явища, як “кровавая родовая месть” [ІР НБУВ, ф. 61, № 211, арк. 1], на яко-
му базувалося кримінальне право гірських племен. Не можна сказати, що в цьому 
переліку для нього були питання першочергові і менш важливі, ланцюжок побудо-
ваний таким чином, щоб поетапно розв’язати і вивчити всю систему, яка сформува-
лася і ввійшла в життя гірських народів Кавказу.

Дослідник його біографії і творчості І. В. Лучицький цілком обґрунтовано вважав, 
що причиною відсутності спеціальної роботи, присвяченої питанням звичаєвого пра-
ва народів Кавказу, а також багатьох інших запланованих ним досліджень, але так до 
кінця і не реалізованих, стали його проблеми зі здоров’ям [Лучицкий 1895, 86].

На щастя, Олександр Федорович залишив свої ґрунтовні нотатки, чернетки та 
інші записи з цієї проблематики, що не втратили свого значення. Як професіонал і 
особа, зацікавлена в поглибленому вивченні юридичного побуту горських племен 
і народів Кавказу, свого часу О. Ф. Кістяківський відгукнувся розгорнутою рецен-
зією на роботу іншого дослідника – історика-правознавця Федора Івановича Леон-
товича (1833–1910). Видана останнім в Одесі в 1882–1883 рр. книга “Адаты кавказ-
ских горцев” присвячена звичаєвому праву осетинів, чеченців, черкесів, кабардинців, 
карачаєвців, балкарців і кумиків та підготовлена на основі першоджерел, що були 
зібрані ним у 40-х рр. ХІХ ст. Рецензія характеризує саме перший випуск видання, 
на що вказує О. Кістяківський, додаючи, що “в руках почтенного автора есть и бо-
лее поздние материалы, составленные в 1860 г., которые он также намерен из-
дать…” [ІР НБУВ, ф. 61, № 339, арк. 2 зв.].

З невідомих причин за життя автора сама рецензія не була видана, але її чорно-
вий варіант зберігся в рукописі. О. Ф. Кістяківський з великим розумінням ставився 
до реформування традиційних систем, не лише як знавець і професіонал-теоретик 
у галузі звичаєвого права, а і як вчений-практик. Він оцінював всю значимість і 
важливість глобальних змін у життєвому устрої цілих народів при встановленні ін-
шої адміністративно-судової системи. Також враховував той момент, що при роз-
робці нової законодавчої бази Російської імперії, яка в той момент перебувала в 
процесі формування і становлення, потрібно не гаяти часу і як слід зібрати найваж-
ливіші матеріали задля вироблення певних норм, враховуючи при цьому всі регіо-
нальні особливості застосування правових положень. “При предстоящих подгото-
вительных работах к составлению кодексов и при окончательной редакции проектов 
их, необходимо решить вопрос: в какой мере будущие кодексы должны обнимать 
юридический быт племен и народов, населяющих окраины России…; должны ли 
эти народы во всех подробностях подчиняться общерусским уголовным и граж-
данским законам; или же необходимо в отношении их сделать более или менее зна-
чительное исключение, объем которых должен быть точно определен в законе” 
[IР НБУВ, ф. 61, № 339, арк. 1 зв. – 2].
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Вже в перших рядках рецензії О. Кістяківський вказує: “В наше время, когда 
правительство приступило к работам по кодификации уголовных и гражданских за-
конов, подобные труды должны иметь особенную ценность” [IР НБУВ, ф. 61, 
№ 339, арк. 1–1 зв.]. Збирання і публікація таких матеріалів – важлива підмога для 
вченого-дослідника в галузі звичаєвого права народів Кавказу, і він далі пояснює: 
“Вопрос этот нельзя решить путем отвлеченных умствований. Решению его долж-
но предшествовать собрание и изучение положительных данных и материалов, изо-
бражающих современный юридический быт упомянутых народов” [IР НБУВ, ф. 61, 
№ 339, арк. 2].

Олександра Федоровича Кістяківського по праву можна вважати автором ідеї і 
втілювачем у життя самого проекту зі збирання етнографічно-юридичних матеріа-
лів, які сьогодні вже самі по собі є цінністю. Вироблена ним методика і впрова-
дження її в життя не лише посприяли появі нових досліджень, а й дозволили збе-
регти традиційну правову спадщину цілих поколінь народів.

Інші рецензенти роботи Ф. І. Леонтовича вважали саме Федора Івановича “осно-
воположником движения” з вивчення кавказьких горців. Так, наприклад, C. Авіліані 
пише про це: “Опубликование материалов, характеризующих обычное право кав-
казских горцев, дало большой толчок появлению изследований по общественно-
бытовой организации кавказских горцев” [Авилиани 1911, 174], зазначивши, що 
для інших вони стали “научной ориентировкой”, вказуючи при цьому на роботи ві-
домого дослідника Кавказу М. М. Ковалевського [Авилиани 1911, 174]. Та тут все 
ж таки варто, на нашу думку, не вступати в суперечку, хто ж був першим і більш 
значущим у своїх розробках і досягненнях, а відзначити незаперечний внесок 
вчених-українців у розробку і висвітлення цього питання. Адже саме результатами 
їхніх зусиль у проведенні досліджень користуються і до сьогодні всі наступні поко-
ління істориків, етнографів і правознавців.

Не менш варта уваги й іпостась О. Ф. Кістяківського як педагога. Він багато ро-
ків працював у Київському університеті Святого Володимира. Виховав не одне по-
коління правознавців та мав надзвичайний і цілком заслужений авторитет серед 
колег і учнів, багато з яких прагнули бути його послідовниками як у галузі профе-
сійних, так і людських якостей. Серед них слід звернути увагу на Ерванда Степа-
новича Джалалова та його працю, що наявна у фонді під назвою “О кровавой 
мести, действующей у кавказских горцев”. Збереглось і листування вчителя та його 
колишнього учня, який після навчання повернувся на Кавказ [IР НБУВ, ф. ІІІ, 
№ 67901–67908].

Студентська робота Е. Джалалова розпочинається такими рядками: “Предметом 
настоящего исследования избран институт кровавой мести в его постепенном исто-
рическом развитии, изменениях и современном значении и приложении к внутрен-
ней жизни горцев” [IР НБУВ, ф. 61, № 236, арк. 1]. У своєму дослідженні він не 
лише описує явище “кровавой” помсти, а й розглядає форми покарань, при цьому 
вказує регіони, місцевості Кавказу і назви селищ, проводить аналогії, відзначає 
особливості і розбіжності, що існують у горян у питаннях визначення видів відпо-
відальності і покарання: “Лишь в следующих местах определена продолжитель-
ность изгнания: у Кумыков – 2 года, в Тлейфухле и селении Арчи – 3 года, в Анпу-
гатибе, Анцухье и Дидо – 1 год, проводятся убийцей, в интересе собственной 
безопасности, в скитании, в постоянных переходах, перебежках с места на место” 
[IР НБУВ, ф. 61, № 236, арк. 16–16 зв.]. Свої описи Е. Джалалов підкріплює при-
кладами і поясненнями: “Особенно характеристичен обряд примирения Бëтъ-Гëр-
мекъ (по Кумыкски: видеть лицо), практикующийся во всем Дагестане и воплотив-
ший теперь в символическия формы ту реальность отношений двух вооруженных 
партий, какая существовала в старые прежние времена” [IР НБУВ, ф. 61, № 236, 
арк. 18 зв.]. В описуванні традицій він порівнює звичаї народів Дагестану, Кабарди 
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і кумиків. У висновках Е. Джалалов розмірковує про нововведену правову систему 
на Кавказі та її форми відповідальності за злочини “по кровомщению” для горян, 
які “ссылаются в арестантские роты, или в Сибирь на поселение – жесточайшее на-
казание для горцев при необыкновенной любви их к родине; горцы, оторванные от 
своих, поистине, очаровательно-милых гор, почти все погибают в другом климате! 
Поэтому мне сдается, что это наказание, во имя человеколюбия, следует отменить” 
[IР НБУВ, ф. 61, № 236, арк. 23 зв.]. У наведених у творі висловлюваннях Е. Джа-
лалова помітна щира любов до всіх народів величного Кавказу.

У листах до професора він з теплотою пригадує настанови свого вчителя і як 
достойний учень прагне до високих ідеалів. А власними мріями про майбутнє не 
соромиться поділитися з Олександром Федоровичем: “Весьма может статься, что я 
поступлю в сословие помощников присяжных, а также посвящу себя изучению 
банковского дела… потому, что у нас мало на Кавказе рачителей общественных ин-
тересов, защитников угнетенных, бедных т. п. … потому, что желал бы способство-
вать учреждению народного банка и тем облегчить кредит темному люду дорогой 
родины моей” [IР НБУВ, ф. ІІІ, № 67901, арк. 2]. Джалалов щиросердно сподіваєть-
ся на здійснення свого заповітного бажання, на реалізацію тих знань, які отримав у 
Київському університеті від свого вчителя і друга: “Всякий Ваш совет и указания я 
приму с благодарностью, как от лица, которое влило, так сказать, много благород-
ного, возвышенного в мою душу. Я Ваших лекций никогда не забуду, а прощальной 
тем более. Это я говорю по правде…” [IР НБУВ, ф. ІІІ, № 67901, арк. 2–2 зв.]. У цих 
словах відображені щире серце і душа Олександра Кістяківського, які він дарував 
своїм учням і послідовникам.

Олександр Федорович запропонував і Джалалову стати кореспондентом, щоб 
допомагати в збиранні матеріалів зі звичаєвого права Кавказу. Та на той час сімейні 
обставини останнього змушували його курсувати між Петербургом і Тифлісом, 
тому він вказує на тимчасову неспроможність у цій підмозі з його боку, але обіцяє 
допомогу в підшуканні відповідних кандидатур для таких кореспондентів: “Я сей-
час снесусь по этому поводу со своими товарищами-юристами и знакомыми, инте-
ресующимися успехами обычного права” [IР НБУВ, ф. ІІІ, № 67903, арк. 1 зв.]. 
Здобувши освіту в одному з найкращих університетів імперії, Джалалов ніколи не 
забував своєї батьківщини. Так, в одному з листів він просить прийняти свою “фо-
тографию от благодарного сына Кавказа” [IР НБУВ, ф. ІІІ, № 67904, арк. 1]. Пізні-
ше, перебуваючи у справах у Петербурзі, Кістяківський зустрічався з ним, про що 
відзначав на сторінках щоденника: “…Джалалов, ученик, работающий в комиссии 
по составлению граж[данского] уложения” [Кістяківський 1995, 493]. А їхнє листу-
вання тривало до останніх днів життя О. Кістяківського.

Олександр Федорович прагнув не лише давати повчально-моральні настанови 
студентам, а й по можливості допомагати більш дієво і практично: складав їм про-
текцію, писав листи своїм колегам, за нагальної потреби відтягував терміни здачі 
наукових робіт. Він сам мав, без перебільшення, непростий життєвий досвід, а тому 
добре розумів і завжди враховував ті труднощі, які чекали вчорашніх випускників, 
що прагнули поєднати роботу і бажання продовжити наукову діяльність.

Ще один з його учнів, Микола Жеребцов, також перебував на Північному Кавказі 
і вів листування з О. Ф. Кістяківським. Про те, як починають свою трудову діяль-
ність випускники університетів, він у листі з П’ятигорська повідомляє таке: “…у нас 
здесь такая практика, что нас начинающих юристов искать в Закавказье в палату 
мир[овых] судей, а затем за отличие по службе переводить в Северный Кавказ в 
следователи…” [IР НБУВ, ф. ІІІ, № 67985, арк. 1]. Сам він починав свою діяльність 
у Моздоці слідчим, а потім завідував П’ятигорською слідчою дільницею. Звичайно, 
і в нього було завдання від Олександра Федоровича, про яке він “звітує” йому так: 
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“Об обычном праве думал: брал журналы записи судов, но когда собрал, очень мало 
интересного” [IР НБУВ, ф. ІІІ, № 67985, арк. 4 зв.].

Інший учень, Михайло Ступін, працював спочатку в П’ятигорську “казенным 
защитником”, потім у Владикавказі в окружному суді, далі листи надходили з Гер-
гієвська. Він автор виданої у Владикавказі 1887 р. книги “Телесные наказания в 
России от судебников и до настоящего времени” [Ступин 1887].

На початку 80-х рр. ХІХ ст. на прохання Кістяківського учні збирали і надсилали 
своєму наставнику і вчителю матеріали, що стосувалися звичаєвого права горян 
Кавказу. Можна припустити, що й наявні у фонді матеріали про інгушів надіслав 
хтось із них [IР НБУВ, ф. 61, № 261]. У матеріалах, наведених у каліграфічно пере-
писаному уривку про звичаї “ингушевского народа”, розглядаються покарання і 
плата за крадіжку, яка “у ингушей бывает трех родов: со двора, со степи и из дома. 
Последний род воровства имеет еще два вида: воровство с первой половины сакли 
или, как называют, ниже столба и со второй половины сакли, или выше столба”. На 
аркуші міститься нерозбірлива помітка-напис “[…] [Ч]еченского племени, живет 
близ г. Владикавказа” [IР НБУВ, ф. 61, № 266, арк. 1].

Опис архіву вченого Лучицьким і наведена вище цитата з нього показують нам 
значно ширші межі існуючої колись складової колекції джерел. Матеріали, які зі-
брав і систематизував сам Олександр Федорович (“…собранные сведения были 
двоякого рода. Одни собирались самим К-м” [Лучицкий 1895, 85]), відокремлені і 
перебувають на зберіганні в Архівних наукових фондах рукописів та фонозаписів 
Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського 
НАН України (Архівні НФРФ ІМФЕ НАНУ). (У 1928 р. вони були розділені між 
двома відділами – Етнографічною комісією та Комісією з виучування звичаєвого 
права). Саме там перебувають на збереженні газетні матеріали (від невеличких за-
міток до розлогих публікацій та статей), виписки, папери та матеріали, надіслані 
від кореспондентів, що дбайливо вишукувалися, опрацьовувалися, систематизува-
лися О. Ф. Кістяківським. Назви, теми, підзаголовки, виведені рукою Олександра 
Федоровича, свідчать про подальші наукові плани та робочі підбірки матеріалів 
вченого. За змістом та характером повідомлень джерела належать до минулого різ-
них народів. Насамперед це матеріали з етнографії українського народу, але доволі 
значна частка стосується історії та етнографії інших народів, а саме тут згадуються 
черкеси, абхазці, грузини, горці Дагестану, турки, кримські татари, ногайці, кирги-
зи [казахи. – Н. З.], євреї, калмики, амурські гіляки, сойоти, самоїди, лапландці, а 
разом з тим мусульмани, ішани [назва керівників суфійських братств і общин ісмаї-
літів. – Н. З.] та ін [Архівні НФРФ ІМФЕ НАНУ]. О. Кістяківський у своїх дослі-
дженнях застосовував компаративний, тобто порівняльно-історичний метод. Це й 
підтверджує наведене коло зібраних матеріалів.

З-поміж іншого стає очевидною і значна увага до будь-якого роду інформації про 
виселення черкесів з Кавказу. Підтвердженням цьому є непоодинокі розлогі мірку-
вання у щоденнику з цього приводу, а також ті ж широкі цитування газетної періо-
дики: “В привезенных газетах опять пишут о выселении административным путем 
возмутившихся горцев из их родины внутрь России, на сей раз не на Север, где они 
мерли как мухи, а ближе к восточным окраинам. Переселяют горцев целыми семья-
ми, жену, детей всех возрастов. Несчастные, оторванные от своих родных гор, 
поставленные в непривычные им условия жизни, переселенные в суровый климат 
мрут и колеют. Это жертвы давних правительственных обычаев России” [Кістяків-
ський 1994, 477]. Це записи про події 1879 р. Через рік О. Кістяківський знову звер-
тається до цієї теми, довіряючи лише щоденнику свої міркування та вболівання: 
“Многие из народов Кавказа истреблены. Другие прогнаны. Иные племена сами 
ушли в Турцию. Обнаженные от древнего населения земли розданы чиновникам, 
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в том числе и членам царской фамилии, каков Михаил Николаевич. Особенный вид 
грабежа народного достояния” [Кістяківський 1995, 151].

Крім того, на вирізках і виписках присутні тематичні надписи, а також підкрес-
лені ключові фрази, що класифікують правила відбору матеріалу та опосередкова-
но вказують на підготовку до розробки якогось напрямку дослідження. Серед них, 
наприклад, “обращение с пленными”, “обращение с убитыми на войне и пленны-
ми”, “к вопросу об инородцах”, “к вопросу о положении инородцев”, “к вопросу о 
честности кочевника”, “к вопросу о Кавказских горцах” тощо [Архівні НФРФ 
ІМФЕ НАНУ].

Завзяття, з яким працював професор О. Кістяківський, свідчить про його мету зі-
брати якомога більше всіляких джерел зі звичаєвого права горців Кавказу, аби ство-
рити широку джерельну базу для подальшого глибокого вивчення цього питання. 
Робота з вивчення звичаєвого права народів Кавказу зводилася не лише до опису 
цього феномену окремо взятих народів, надзвичайно важливий і інший аспект та-
ких напрацювань – їхній порівняльний аналіз, тлумачення і характеристика. О. Кіс-
тяківський здійснив титанічну, копітку роботу, поклав початок новим дослідженням, 
зібрав цінні матеріали та джерела, які з часом вже самі по собі стають першоджере-
лом для дослідників.

Отже, можемо констатувати, що базова складова доробку вченого зосереджена 
на сьогодні в архівосховищах Інституту рукопису Національної бібліотеки України 
ім. В. І. Вернадського та Архівних наукових фондах рукописів і фонозаписів Інсти-
туту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН 
України. Так, в ІР НБУВ, це переважно рукописи наукових статей та матеріалів, над 
якими працював О. Кістяківський. Тут же, перебуває й епістолярій, а також ті мате-
ріали, що надсилалися разом з ним і входили до його складу як невід’ємна частина, 
окрім того, рукописи інших осіб. Цікавою за змістом та важливою за значимістю 
для вивчення минулого горян Кавказу є колекційна підбірка матеріалів, створена 
самим О. Ф. Кістяківським (Архівні НФРФ ІМФЕ НАНУ), котра потребує подаль-
шого дослідження.
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ПоПуляризація знань Про Схід в україні: 
адмірал я. окуневСький (1860–1929)

і його Подорожі на Схід

Знання про Схід у Європі, в тому числі в Україні, були завжди обмежені. У ран-
ньому Середньовіччі знайомство відбувалося через воєнні сутички, полон та де-

які торговельні контакти в Константинополі та інших містах. Більше почали знати 
після прийняття Руссю християнства, що привело до посилення контактів з Візан-
тією, тісно пов’язаною з країнами Близького і Середнього Сходу. Важливу роль у ті 
часи, як відомо, відігравала релігія. 

Відомості про життя людей на Сході, і не тільки релігійне, в той час приносили 
ті, хто відвідав “екзотичні” країни, насамперед паломники до святих місць у Па-
лестині та інших сусідніх країнах: Єгипті, Сирії, на Синайському півострові. Напо-
чатку це були просто розповіді, але потім з’явилися свідчення на письмі, так звані 
“ходіння”, які у списках розходилися серед представників освіченого населення: 
духовних осіб, вищих військових чинів, зацікавлених городян. У цілому людність 
України-Русі користувалася спотвореними відомостями про Схід і його жителів. 
Про це свідчить хоча б відома літописна розповідь про вибір князем Володимиром 
Святим віри: коли йшлося про мусульманство, то фантазії тих, хто говорив про цю 
релігію, щоб очорнити її, не було меж.

Тож люди цікавилися далекими заморськими краями, слухали розповіді самих 
очевидців і перекази їх з різними подробицями уже другими, третіми особами, які не 
мали прямого контакту з тими, хто володів інформацією з перших рук. Так з’являлися 
фантастичні, казкові оповідання. Що ж стосується записаної інформації, то вона по-
ширювалася серед письменних людей у вигляді копій – списків творів, у яких па-
ломники чи мандрівники зафіксували все те, що вважалося важливим і незвичайним.

В Україні і в Східній Європі взагалі особливою популярністю користувався твір 
“Житьє і хожденьє Даниїла, Русьския землі ігумена”, який між 1106 і 1108 рр. від-
відав Святу Землю й описав свої враження. Як вказує відомий український знавець 
паломницької літератури проф. П. В. Білоус: “Твір був популярним на Русі, зберігся 
у кількох редакціях і численних списках (більше 100), найдавніші з яких датуються 
другою половиною ХV ст.” [Білоус 1997].

Традиційні паломництва до святих місць і взагалі мандрівки на Схід мають у на-
шій країні цілу історію, вони продовжують здійснюватися і в наш час. Можна зга-
дати “хожденія” ієромонахів Макарія і Сильвестра, ченців Сильвестра і Никодима, 
Мелетія Смотрицького, Іполита Вишенського та ін. Особливої слави зажив Василь 
Григорович-Барський (1701–1747): його твір спочатку поширювався у списках, а 
потім був надрукований і багато разів перевидавався [Сходознавство і візантоло-
гія… 2011, 73]. Українською мовою його “Странствования” у перекладі П. В. Біло-
уса вийшли в Києві 2000 року [Григорович-Барський 2000]. Паломницькі видання 
були відомі і на західних землях України, й ерудований Ярослав Окуневський знав 
про них, про що свідчать певні згадки в тексті його книги. Перебуваючи на військо-
вій службі, він не поривав зв’язків з рідним краєм, цікавився життям земляків, на-
магався читати газети з Галичини і Буковини українською мовою, що надходили від 
знайомих і родичів. Тож він дізнався про підготовку до публікації книги п. Теодора 
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Білоуса (1827–1892) про його мандри до святих місць та інших східних країв (вона 
вийшла в 1889, 1890 рр. під назвою “Путевые записки на Востоке” язичієм).

Сам Ярослав Окуневський народився на Буковині, виростав у Галичині, вищу 
медичну освіту дістав у Віденському університеті. Доля склалася так, що він став 
офіцером військово-морського флоту Австро-Угорщини, дослужився до адміраль-
ського чину – був генерал-майором медичної служби, начальником медичної служ-
би Військово-Морських сил Австро-Угорської імперії, але ніколи не зрікався своєї 
національності, був переконаним патріотом. Після розвалу Габсбурзької імперії 
брав участь у діяльності уряду ЗУНР, доживав свої роки, займаючись патріотичною 
громадською роботою, в окупованій Польщею Галичині.

Під час служби на флоті Я. Окуневський робив різні записи, спочатку для себе, а 
потім запропонував їх видавцеві серйозної газети “Діло”, яка видавалася у Львові і 
користувалася популярністю серед освіченого українського суспільства як єдина на 
той час україномовна газета. Особливо активно він дописував до газети під час своїх 
експедицій на Схід [Окуневський 2009]. Окуневський плавав на вітрильних корве-
тах “Мінерва”, “Аврора”, “Радецкі” в основному в басейні Середземного моря та 
біля Африки і навіть в Індійському океані, а на крейсері “Кайзер Франц-Йосиф І” 
побував на Заході і Далекому Сході. Учасники експедицій не тільки заходили в пор-
ти, а й окремі групи заглиблювалися у суходіл, що дало певним авторам підставу 
натякати, що таким чином здійснювалися розвідницькі операції. Цього виключати 
не можна, бо якраз у цей час колоніальні імперії намагалися розшматувати і погли-
нути ослаблений Китай і вже вимальовувалися контури майбутніх супротивних сою-
зів великих держав, що своїми діями призвели до розв’язання Великої війни.

Ностальгія за рідним краєм, одноманітність служби підштовхнули Я. Окунев-
ського взятися за перо, і він написав кілька шкіців, сповнених спогадів і рефлексій 
про життя-буття. Потім став фіксувати свої спостереження і враження від зустрічей 
із чужими країнами, людьми, які в них проживають, і надіслав кілька таких записів 
до рідних і друзів. Треба зазначити, що він активно листувався зі своїм друзями, з 
якими разом навчався у Відні, й поділяв з ними патріотичні погляди і любов до своєї 
рідної землі. Його умовили, і він дав опублікувати кілька своїх заміток про “чужі 
краї”. Записки про морські подорожі земляка в газеті “Діло” були тепло прийняті 
читачами, і це, мабуть, надихнуло його продовжувати фіксувати на папері свої вра-
ження від побаченого “за морями”. Хоча власне про морську стихію Я. Окуневський 
пише небагато і вважати його українським письменником-мариністом, мабуть, не 
варто, його цікавили насамперед люди і їхнє життя, природа й історичні пам’ятки. 
За сприяння Д. Лукіяновича та В. Будзиновського йоги записки з’явилися у вигляді 
книги: перший том у 1898 році, другий – у 1902 р.

Можна констатувати, що Ярослав Окуневський був не тільки пасивним спосте-
рігачем у захопленні від екзотики і різних “диковинок”. З усього видно, що, готую-
чись до експедиції, він опрацьовував значну кількість різного роду літератури. Тут 
слід сказати, що, подаючи ту чи іншу свою подорожню нотатку до друку, він супро-
воджує її невеличким текстом, названим ним “уваги”. По суті, в них викладено 
об’єктивні дані енциклопедичного плану про географічне положення країни, склад 
її населення, основні міста, відомі туристичні об’єкти, деяких персонажів історії, 
окремі “східні” слова. Ряд “уваг” досить розлогі, наприклад “Туреччина”, “Єгипет”, 
“Індія”, “Китай”, а деякі є просто перекладом якого-небудь іноземного слова. Тако-
го роду невеликі замітки дають читачеві, особливо освіченому, можливість глибше 
зрозуміти текст нотатки, оскільки розкривають ширші обрії щодо описуваної міс-
цевості, країни чи події. 

Матеріал у його книзі розподілено з точки зору географії, перший том має два 
великі розділи – “Європа” й “Азія”, а другий три – “Африка”, “Додане”, “Із записок 
моряка”. Ми розглядаємо розділи, що стосуються східних країн. Читач ніби пливе 
разом з автором із заходу на схід. Шлях свій він розпочинає з порту Пула – бази 



Ю. М. Кочубей

68                                                                                                          Східний світ, 2016, № 1

військово-морського флоту Австро-Угорської імперії. Хоча його подорожі відбува-
лися в різні роки, свої замітки він аранжує ніби опис однієї подорожі. Спершу йде 
нотатка про Сицилію, де він спостерігає за місцевим населенням і зауважує: “Пану-
вання арабське в Сицилії, видко, лишило свій відпечаток в бесіді сицилійській, ко-
тру ніхто знаючий мову італійську не годен зрозуміти, і оставило навіть слід на 
типах лиць, так само і на оригінальній одежі національній, подібній до іспансько-
маврійської” [Окуневський 2009, 25]. В Іспанії він звертає найбільшу увагу на зразки 
арабо-мавританської архітектури в Севільї і Кордові, виявляючи значну обізнаність 
із предметом. Немало місця приділив він історії будівництва Суецького каналу, а за-
одно і каналу через Корінфський перешийок.

Розділ “Азія” починається з підрозділу “Спомини з Туреччини”. Подорожній 
розповідає про перебування у портовому місті Смирні (тепер Ізмір), у якому він по-
знайомився зі “східним базаром”, тобто величезним торговим місцем, де тубільці 
вміло нав’язують іноземцям свої, часто непотрібні, товари. Потім описує мечеть і 
купіль коло неї, де віруючі мусульмани здійснюють омовіння. Не забуває торкнути-
ся питання про права жінок, підкреслює значення освіти для жіноцтва [Окунев-
ський 2009, 131]. Перебування на острові Хіос, у бухті Чесме дало йому нагоду 
розповісти про велику морську битву між турецьким та англо-російським флотами, 
яка нічого не вирішила, але призвела до загибелі багатьох тисяч греків.

Прибуття в Бейрут послужило йому приводом для розповіді про систему інозем-
ної освіти, яку активно впроваджували французи через орден єзуїтів як серед чоло-
віків, так і серед молоді жіночої статі. Живі замальовки з життя, помережані 
прямою мовою персонажів і діалогами, доповнюються змістовними “увагами”, та-
кими як “Туреччина”, “Смирна”, “Чесме”, “Хіос”, “Бейрут”, “Тир і Сидон”, “Да-
маск”, “Лібанон” та ін.

Важкі спогади зринають в автора і фіксуються на папері від знайомства з Черво-
ним морем не тільки у зв’язку з кліматом, а й неймовірною бідністю місцевого на-
селення, що стало жертвою колонізаторів, так і деяких європейців, яких сюди 
закинула доля, щоб вирішувати питання “великої політики” європейських держав, 
котрі зійшлися в боротьбі за територію Африканського Рогу.

Розділ під назвою “Аден” автор починає з історії створення англійської бази в 
цій місцевості. Він розкриває для читача її геополітичне значення для Англії, яка 
вже оволоділа півостровом Індостан. Він пише: “Для англійців набрав Аден ще 
більшого значіння, коли проти їх волі перекопано канал Суецький та коли Наполеон 
і французи зайняли перше місце в Єгипті. Але в’їзд до Індій остався в руках англій-
ців. Величезні пушки аденської кріпості могли досягнути кожного ворога” [Оку-
невський 2009, 163]. Значну увагу в цьому розділі автор приділяє складу населення, 
зазначаючи, що основним населенням тут є араби, багато вихідців з Індії – “баняне 
та парси”, а також євреї. Коротко пояснює суть релігії парсів, згадуючи про їхнє па-
ломництво в Баку [Окуневський 2009, 168]. Найнижче становище займають сома-
лійці, що прибувають сюди в пошуках праці з Африканського континенту.

Барвисто і розлого в розділі про Індію описав він прийняття на честь високого 
гостя з Великобританії, спадкоємця трону принца Альберта Віктора. Але читач 
отримав також розлогі “уваги” про Індію, де були дані не тільки з фізичної геогра-
фії, а й інформація про економічні проблеми, становище колоній, армію, релігійну 
ситуацію тощо.

Наш мандрівник здійснив поїздку і в Гімалайські гори, побачив кілька місцевос-
тей, зустрічав представників буддійської релігії. Особливо вражає його зауваження 
щодо конкуренції в Індії між англійцями і китайцями. Ось що він пише: “Гордо ще і 
зухвало ступає тут по вулиці англійський червоний Waffenrock. Всі natives розступа-
ються і роблять єму місце. Хінець один споглядає на него скоса. Який буде конець тої 
борби між тими головними представниками двох відвічних рас? Хто вийде побідни-
ком?!” [Окуневський 2009, 196]. Замітка пояснює читачеві, що таке Непал, Бутан і 
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Сіккім. Мандруючи Сіккімом, він натрапив на могилу відомого угорського дослідни-
ка Сходу, тибетолога Шандора Кьорьоші-Чома (1784/8–1842), який все життя шукав 
прабатьківщину мадярів, а упокоївся в Гімалайських горах, в Дарджилінгу. Дата його 
смерті в записці Ярослава Окуневського ще не доведена [Окуневський 2009, 198].

Насичений інформацією, зокрема й щодо міфів про країну Ланка, тобто Цейлон, 
розділ, що називається “Впоперек Цейлону”, бо автор здійснив поїздку в середину 
країни, де мав змогу тісніше познайомитися з життям двох основних етносів – сінга-
лійців і тамілів, що населяють острів, у тому числі з розмаїттям релігійних вірувань, 
включно з описом їхніх свят і ритуалів. Короткі нотатки присвячені портовим містам 
Сінгапуру, Гонконгу та Шанхаю. Скрізь відзначає він засилля англійців, хоча заува-
жує і все більш активну діяльність німців [Окуневський 2009, 232]. Про англійців 
пише: “Вплив їхній тут так великий, що на цілім сході витворилася окрема англій-
ська бесіда, т. зв. Pigeon English…” [Окуневський 2009, 240]. Значне місце приділив 
Я. Окуневський Китаю, куди приплив на крейсері “Кайзер Франц-Йосиф І”. Побував 
він у Тяньцзині, Пекіні, Кантоні, в інших місцинах, на Великій Китайській стіні, брав 
участь у різних офіційних церемоніях. Він підкреслює маньчжурський “фактор” у 
внутрішньому житті Піднебесної імперії, відзначає діяльність християнських мі-
сіонерів, абсолютно точно змальовує геополітичне становище Китаю [Окуневський 
2009, 311], не забуваючи й про роль Росії в його ослабленні, що врешті призвело до 
розшматування цієї країни, яке сталося пізніше. Дуже цікава і ґрунтовна “увага” “Ки-
тай”, де в концентрованій формі дано велику кількість різного роду інформації, яка 
могла б стати у пригоді і туристові, і військовому, і державному діячеві.

У другому томі своєї книги автор знову повертається до країн мусульманського 
світу. Багатий описами й історичними ремінісценціями розділ, названий “Єгипет”. 
Цілком зрозуміло, що значна кількість сторінок висвітлює стародавню історію фа-
раонів Єгипту і нагадує про історію його дослідження. Автор виявляє широкі і гли-
бокі знання предмета й уміє подати матеріал зрозумілою і разом з тим досить 
науковою мовою, бо ставить перед собою завдання не тільки засипати читача фак-
тами та термінами, а й просвітити його, зробити далекі заморські, екзотичні краї 
ближчими, розширити їхні обрії.

Багато місця відведено і сучасності. Я. Окуневський показує важке життя місце-
вого населення, його соціальну стратифікацію, роль європейців у країні, пояснює 
особливості релігійного життя, зокрема дає характеристику релігії нащадків жите-
лів стародавнього Єгипту – коптів. Знову ж його розповідь доповнюється змістов-
ними “увагами”. Він не випускає з поля зору діяльність у Єгипті англійців та пред-
ставників інших держав. Окремо нагадує про роль турків у цій країні, яка вважалася 
формально належною до Османської імперії, але вони вже нічого практично не ви-
рішували. Не забув він сказати і про такий важливий епізод єгипетської історії, як 
повстання під проводом Арабі-паші.

Як людина демократичних поглядів, Я. Окуневський співчуває єгиптянам, які 
перебувають на соціальнім дні, і підкреслює, що саме нащадки жителів країни фа-
раонів зробили великий внесок у світову культуру [Окуневський 2009, 324]. Знахо-
димо в тексті і картинки етнографічного характеру: базар Хан-Галіль з колоритними 
типами, живий опис спектаклю про турецького героя Карагьоза чи виступу танців-
ниці. Присвятив він певне місце й питанням освіти і науки, зокрема славнозвісному 
Університетові аль-Азгар, і розкішним зразкам мусульманської архітектури.

У Танжері, важливому порту Магрибу, Ярослав Окуневський побував знову ж таки 
на базарі, де відзначив великий вплив на торгівлю комерсантів-євреїв. Спостерігаючи 
життя місцевих жителів, він нотує, що “безоглядний консерватизм стає головною 
причиною, для чого культура магометанська і усі племена магометанські пропадають 
у стрічі з європейською культурою” [Окуневський 2009, 378]. На другому кінці Аф-
рики Окуневський побував на Занзибарі, де правив арабський султан, але тон зада-
вали англійці та німці. Він побачив ту ж саму бідність, нерівність і таке явище, як 
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невільництво. Кліматичні умови не дозволяють тут колонізацію європейців, і робо-
ча сила може бути тільки місцева, тобто африканці, яких безжалісно експлуатують 
європейські підприємці, котрі поступово колонізують східну частину Африки. Його 
хвилює несправедливість щодо африканського населення, при цьому він згадує і 
про гірку долю червоношкірих в Америці та папуасів в Австралії, і те, “що діється 
велика несправедливість чукчам, черемисам, вотякам у Сибіру” [Окуневський 2009, 
405]. І далі Ярослав Окуневський пише: “Тепер прийшла черга на негрів в Афри-
ці… Що станеться з тою расою – безжурною, веселою, дитинячою по складу свого 
ума, що осталася тепер, на порозі ХХ століття на так низькім ступені культури? Чи 
винищиться вона так, як тубільці в Америці та Австралії, чи, може, піднісшися на 
вищий ступінь, вона з своєї сторони дасть причинок до загального поступу?” [Оку-
невський 2009, 406]. Ми у ХХІ столітті знаємо, що і на Африканському континенті, 
і взагалі на Сході відбуваються величезні політичні й соціальні зміни, але станови-
ще простих людей не набагато покращилося, про що свідчать потоки біженців, що 
хлинули на Європейський континент 2015 року. Все ж ми вважаємо, що ближчим 
часом настане прозріння і великі держави, ядерні і неядерні, вживуть масштабних за-
ходів для покращення життя мільйонів обездолених людей у різних куточках світу.

Ярослав Окуневський був людиною свого часу, належав до еліти своєї держави – 
був вищим офіцером військово-морського флоту і, звичайно, лояльним до цісарської 
влади й підтримував її зовнішню політику. Разом з тим він був переконаним демо-
кратом і антирасистом, коли писав про народи Азії та Африки. Особливо засуджував 
англійський експансіонізм, який, на його думку, захопивши величезні території на 
земній кулі, продовжував і далі пригноблювати інші народи, ведучи їх до зубожіння 
і деградації [Окуневський 2009, 209, 231, 320, 448]. Згадує Окуневський і французь-
ку колонізацію на Півночі Африки, побіжно німецьку. Не оминув він увагою і росій-
ський експансіонізм [Окуневський 2009, 231, 268, 431], особливо на Далекому Сході, 
де якраз найнахабніше діяла російська держава, щоб і собі захопити частину цін-
ського Китаю, який ішов до занепаду. Видно, що автор вільно орієнтується в хит-
росплетіннях світової дипломатії в цьому регіоні. Принагідно пише про участь 
українців у реалізації царської далекосхідної колонізаційної політики, бо стали пе-
реселенцями. Але треба мати на увазі, що критика автором колоніалізму спрямована 
в першу чергу проти потенційно ворожих держав – Великобританії, Франції, Росії.

Слід відзначити поміркованість поглядів автора у висловлюваннях щодо релігії і 
звичаїв народів, з якими він зустрічався, він цікавиться ними і розповідає землякам 
про іслам, буддизм, конфуціанство, зороастризм, про діяльність християнських мі-
сій, анімістичні вірування.

Без сумніву, такі публікації, як “записки” Я. Окуневського, сприяли поширенню 
знань не тільки про європейські народи, а й про світ взагалі в дусі традицій, які роз-
вивав Іван Франко, намагаючись залучити наш народ до участі в розвитку людської 
цивілізації. Недарма Іван Франко схвально відгукнувся про творчість Ярослава 
Окуневського і назвав його книгу “взірцем для авторів мемуарної і туристичної лі-
тератури” [Франко 1982, 65].

Важливо, що видавництво “Темпора” видало цю книгу, таким чином продов-
жуючи популяризаторську традицію, яка завжди була присутня в українській літе-
ратурі з часів перших “ходінь”.
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САКРАЛЬНІ ТЕКСТИ СХОДУ

И. В. Туров
 

КОНСЕРвАТИзм И мОДЕРНИзм
в УчЕНИИ САТмАРСКОгО РЕбЕ О СИОНИзмЕ

Сионистское движение является одним из наиболее значительных исторических 
вызовов, с которыми довелось столкнуться ортодоксальному еврейскому обще-

ству в новое время. Программа Т. Герцеля и его последователей, предполагавшая 
создание светского государства, способного приютить всех страждущих потомков 
Иакова, плохо увязывалась с традиционной концепцией мессианского избавления 
богоизбранного народа. Последняя относилась к числу наиболее фундаментальных 
основ господствующей многие века системы ценностей. Ее радикальное пере-
осмысление не могло не вызвать острейшего конфликта с общиной верующих. К 
1902 г. в иудейских религиозных кругах оформился раскол на лагеря сторонников и 
противников сионизма1. Враги нового общественно-политического движения усма-
тривали в нем величайшую опасность святыням, определяющим само существова-
ние еврейского народа. Некоторые из наиболее авторитетных раввинов посвятили 
свою жизнь исключительно борьбе с сионизмом, игнорируя при этом такие насущ-
ные проблемы, как массовый отказ людей соблюдать нормы, предписанные Торой, 
а также стремительный рост числа сторонников левых революционных партий2. К 
числу подобного рода идеологических борцов принадлежал выдающийся лидер ха-
сидов р. Йоэль Тейтельбаум (1887, Сигет, Австро-Венгрия – 1979, Нью-Йорк, США). 
В 1928 г. он стал раввином в трансильванском местечке Сатмар (Сату-Маре). Впо-
следствии возглавляемые им хасиды стали называться сатмарскими.

К 2006 г. численность данной хасидской группы, по оценкам социологов, до-
стигла 120 тыс. человек3. При жизни сатмарского ребе его авторитет был признан 
многими духовными лидерами ортодоксального еврейства, принадлежавшими к 
различным группировкам. В 1953 г. он был избран главой религиозного движения 
Нетурей Карта, широко известного своим враждебным отношением к Государству 
Израиль. Р. Йоэль Тейтельбаум, вне всякого сомнения, принадлежит к числу наи-
более влиятельных творцов идеологии преданного раввинскому закону еврейства 
наших дней. В своих писаниях и проповедях сатмарскому ребе, как и прочим орто-
доксальным раввинам нового времени, приходилось сталкиваться с дилеммой: 
каким образом сохранить традиционную систему ценностей, коренящуюся в сред-
них веках, и в то же время надлежащим образом учесть специфику современности, 
определяющей условия жизни и, соответственно, мировоззрение благочестивых 
иудеев. Вопрос о том, каким образом он справлялся с указанной задачей, заслужи-
вает специального рассмотрения. 

Одной из наиболее распространенных в поучениях сатмарского ребе является 
тема военных конфликтов, возникших вследствие деятельности сионистских орга-
низаций и созданного ими Государства Израиль. Обосновывая преступность этих 
конфликтов, р. Йоэль Тейтельбаум умело сочетает раввинское учение талмудиче-
ских времен с идеологией современного пацифизма. Согласно его воззрениям, по-
рок агрессивности был свойственен еврейскому народу с давних времен, но именно 
в наши дни он невероятно приумножился и стал опасен как никогда. «“Кто стал 
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причиной того, что Израиль рассеялся среди народов? Те из Израиля, кто желал 
битв” (Псахим 118). Пояснял это Магарша: “Если бы во времена первого храма по-
мирились бы с Науходоносором, не были бы изгнаны ни в коем случае. Более это 
было очевидно во времена второго храма. Если бы не послушались бунтующих Из-
раиля против р. Иоханана бен Закая и мудрецов поколения и заключили бы мир с 
Титом, не были бы они изгнаны. Но битв и войн возжелали они”. Но много-много 
более их сделали обнаглевшие безбожники-вольнодумцы в наши времена. Так это. 
Они привели огонь ужасающий, принесший столько страха и метаний и гибель 
многих жизней в Израиле»4.

Следует отметить, что в сообществе мудрецов Талмуда господствовала идеоло-
гия мирного сосуществования потомков Авраама с прочими народами мира. Благо-
честивым людям вменялось в обязанность посвятить жизнь изучению священных 
текстов и соблюдению заповедей. Выяснение отношений с соседями неизменно на-
зывалось в числе факторов, препятствующих выполнению этих важных задач. При 
этом иноверцы никоим образом не идеализировались. Они нередко изображались 
людьми, склонными к агрессии, испытывающими особую ненависть к евреям. 
Устранить данную проблему представлялось возможным исключительно благодаря 
мудрому божественному вмешательству. Господь принудил обе конфликтующие 
стороны дать нерушимые обязательства, обеспечивающие нормальное существова-
ние. Евреи поклялись, что не будут восставать против народов, а народы – что не 
будут порабощать евреев чрезмерно5. Такое положение вещей должно соблюдаться 
вплоть до наступления мессианской эры. Однако сатмарский ребе, многократно 
апеллирующий в своих трудах к упомянутым концепциям мудрецов Талмуда, вно-
сит в них одну существенную коррективу. Всю вину за любые агрессивные дей-
ствия по отношению к еврейскому народу в ХХ ст. он возлагает исключительно на 
евреев, поддавшихся соблазну сионизма. В частности, война с арабами началась 
исключительно по причине нежелания договориться с ними о разделе источников 
воды. “Если бы даже в самый последний момент уступили свое право на воду, раз-
бушевавшуюся бурю удалось бы успокоить. Разве может прийти в голову нормаль-
ному человеку из-за воды проливать кровь Израиля как воду. Во всяком случае, им 
надо было тут пойти на уступки, чтобы спастись от войны… Существуют очевид-
ные бесспорные доказательства того, что, если бы уступили право на воду, войны 
бы не было”6. Преступным было также решение о провозглашении еврейского го-
сударства в условиях разгорающегося конфликта. Вместо этого следовало ожидать 
помощи от Организации Объединенных Наций. “Все беды, и войны, и ужасы, кото-
рые обрушились на Израиль в тех краях, произошли исключительно по причине су-
ществования этого государства. Если бы отказались от него, безусловно, не было 
бы там войн и бед. Объединенные Нации установили бы там порядок, чтобы не 
был убит ни один человек из Израиля. Потому они (сионисты) были причиной войн 
и бед, а не спасения”7. Рассуждая подобным образом, р. Йоэль Тейтельбаум опи-
рается на упомянутое выше талмудическое предание. Согласно давнему договору с 
Всевышним, народы мира обязаны заботиться о безопасности евреев, если те ведут 
себя надлежащим образом. В то же время его позиция соответствует воззрениям 
многих современных политиков и общественных деятелей на ближневосточный 
конфликт. Все проблемы могли быть разрешены благодаря посредничеству ООН. 
Попытки Израиля разрешить спор с соседями самостоятельно привели к войне, ко-
торой нет конца и края. Поэтому в действиях еврейского государства не следует 
усматривать необходимой самообороны. Она по своей сути агрессивна и заслужи-
вает осуждения. Последователь сатмарского ребе, лидер движения Натурей Карта 
р. Амрам Блой, развивая мысль своего духовного наставника, писал: «Сионистское 
движение – это не только еретический отход от иудейства... Оно чудовищно слепо 
по отношению к исконным обитателям Святой Земли. В 1890-х гг., когда менее 
5 % населения Святой Земли было еврейским, у Теодора Герцля хватило наглости 
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определить свое движение как стремление “народа без земли к земле без народа”. 
Снова и снова как ревизионисты, так и социалисты, первые открыто, а вторые – под 
маской обманчивой риторики, стремятся к выселению палестинского народа из его 
страны. Они уже изгнали тысячи людей из их домов, лишив их права на возвраще-
ние или хотя бы на минимальную компенсацию... Эта агрессия ввергла регион в по-
рочный круг кровопролития»8.

Подобные воззрения получили широкое распространение не только в среде при-
верженцев ортодоксального иудаизма, но также в кругах либеральной еврейской 
общественности Европы, Америки и самого Израиля. Бывший председатель Кнес-
сета Авраам Бург заявлял: «Мы можем убивать в день по тысяче “террористских 
руководителей”... но это ничему не поможет, потому что руководители эти прихо-
дят из низов – из скважин ненависти и гнева, из “инфраструктур” несправедливости 
и морального разложения. Если бы все это было неизбежно, предопределено от 
Бога, неизменяемо, я бы молчал. Но все это могло быть по-другому, и кричать об 
этом – моральная обязанность»9. В 2008 г. 105 всемирно известных евреев, в число 
которых входил лауреат Нобелевской премии по литературе Гарольд Пинтер, под-
писали открытое письмо в связи с 60-летним юбилеем создания Государства Из-
раиль. В нем, в частности, говорится: “Мы не можем праздновать день рождения 
государства, основанного на терроризме, резне, изгнании людей с их земли”10. 
Оправданность такого рода подходов к событиям на Ближнем Востоке никоим об-
разом не является бесспорной как с точки зрения нравственно-этической, так и с 
позиции политической целесообразности. Многосложные конфликты, происходя-
щие в территориально близких Израилю арабских странах, позволяют усомниться 
в способности этих обществ поддерживать прочный мир в регионе. Его пока не 
удается достичь даже в отношениях противоборствующих группировок, объединяю-
щих людей, близких по языку и вероисповеданию. Указанная проблематика стала 
особо актуальной в свете событий, произошедших вследствие “арабской весны” 
2011 г. Тем более сложной является проблема поиска мира данного сообщества с 
государством, основанным выходцами из регионов, в которых доминировали иные 
типы цивилизации. Соответственно, возложение вины за военные конфликты ис-
ключительно на Израиль представляется неоправданным. Но предвзятость р. Йоэля 
Тейтельбаума в деле поиска виновников кровопролития и отсутствие достойного 
интереса к ситуации в арабском мире не дают оснований видеть в сатмарском  реб-
бе человека, укорененного исключительно в архаичном теологическом простран-
стве, далеком от реалий наших дней. Приведенные материалы свидетельствуют о 
том, что его позиция как по содержанию, так и по способу выражения мысли близ-
ка одному из направлений современной идеологии западного мира.

Будучи близким взглядам пацифистов-правозащитников на ближневосточный 
конфликт, сатмарский ребе в то же самое время радикально расходится с ними в 
указании причин холокоста евреев в годы Второй мировой войны. Величайшая в 
истории еврейского народа трагедия, согласно его мнению, произошла исключи-
тельно по вине сионистов. “Известно, какое зло причинили главари сионистов в на-
чале правления злодея проклятого германского, да сотрется его имя, тем, что 
объявили войну против него от имени всего Израиля. И растаяло сердце всего Из-
раиля от страха и ужаса. Безусловно, не было в этом цели спасения и пользы для 
него, ибо многие из народа Израиля пребывали под властью жезла гнева его. В 
страхе перед ним пребывали народы и страны. Шагом этим своим опасным пробу-
дили они еще больший гнев его на весь Израиль. И ответил им тот злодей по слову 
их, что он принимает их вызов, и устроил он войну против всего Израиля. После 
этого беды приумножались день ото дня до тех пор, пока не стали они причиной 
ужасного уничтожения. И вся история сионизма вообще от дня основания его была 
единой длинной цепью пренебрежения кровью Израиля, как известно”11. В другом 
месте наш автор пишет: “Эта секта сионистов внесла решающую лепту в совершение 
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греха пролития крови таким образом, которому не было подобного ранее в Израи-
ле. Известно всем разумеющим суть дела, что все ужасные убийства в Германии 
множества людей Израиля, наилучших из народа, произошли по причине грязного 
замысла создания этого государства (Израиля)”12. Сатмарский ребе, как видно из 
сказанного, утверждает, что если бы последователи Герцеля не провоцировали 
Гитлера, он, невзирая на ненависть к евреям, не стал бы проводить политику их 
массового уничтожения. Данная позиция, разумеется, не совместима с той, которой 
придерживается современная наука и респектабельное западное общество в целом. 
Тем не менее и в этом случае наблюдается характерная для ребе тенденция пере-
осмысления традиции в контексте проблематики нового времени. Многие автори-
тетные раввины объясняют трагедию холокоста массовым отходом евреев от 
соблюдения предписаний религиозного закона. Таким образом, демонстрируется 
отсутствие всякого интереса к жизни современного общества. Значимыми признают-
ся лишь те события, которые происходят в сфере сакрального ритуала. В отличие 
от многих глубокоуважаемых коллег по цеху, Р. Йоэль Тейтельбаум видит корень 
зла в отказе от традиционной миролюбивой политики по отношению к соседям. 
Военные конфликты не оправданы даже в случае противостояния с таким уникаль-
ным злодеем, как правитель третьего рейха. Такое понимание священного предания 
во многом созвучно пацифизму наших дней. Кроме того, сказанное предполагает, 
что прочие отступления от традиции в угоду современности не могли бы привести 
к столь трагическим последствиям. 

Преступные деяния, главным из которых является неудержимая страсть к вовле-
чению еврейского народа в вооруженное противостояние, объясняется безмерным 
неразумным тщеславием сионистов. Оно побеждает в этих людях даже природное 
стремление к самосохранению. “Велика была опасность, и никто не мог знать, как 
обернется дело на войне. Потому многие из них боялись и говорили, что не следует 
идти на войну. Однако путь нечестивых, одержавших верх, таков, что виденье сомни-
тельной победы стоит большего в их глазах и подавляет страх уничтожения, которое 
могло бы произойти. И сколько деяний они совершили таким образом, что загуби-
ли жизни их и жизни всего Израиля во имя сомнительного обретения почестей и 
славы благодаря сомнительным победам”13. Такого рода изречения многочисленны 
в поучениях сатмарского ребе. При этом возникают естественные вопросы: 1. По-
чему люди, одержимые указанным пороком, смогли стать лидерами еврейского на-
рода в наши дни? 2. Чем объясняются их успехи в войнах и построении государ-
ства? Ответы на них р. Йоэля Тейтельбаума чрезвычайно важны для понимания как 
его учения, так и путей развития современной хасидской мысли в целом. 

Характерной чертой творчества сатмарского ребе является обстоятельная кон-
цептуальная разработка истории еврейского народа. Основное внимание в ней уде-
ляется событиям ХХ ст. Отдавая должное своеобразию новых историко-политичес-
ких реалий, Р. Йоэль Тейтельбаум, тем не менее, ищет корень всего происходящего 
в далеком прошлом. Первопричину всех бед он, по примеру многих раввинских ав-
торитетов прежних времен, усматривает в имевшем место во время странствий бо-
гоизбранного народа по пустыне поклонении золотому тельцу. Взбунтовавшиеся 
против Моисея евреи сделали идола и провозгласили: “Вот бог твой Израиль, кото-
рый вывел тебя из земли египетской” (Исх. 32:4). В отличие от многих толковате-
лей, сатмарский ребе настаивает, что произошедшее не было актом идолопоклон-
ства. Евреи видели в тельце не Бога, а лишь явление Его славы на земле, которая 
была призвана руководить ими. «Согласно их мнению, прославляли они Господа 
Благословенного, говоря: “Вот Бог твой”, ибо была интенция их обращена к Госпо-
ду Благословенному, который вывел их из Египта. И думали они, что этим прослав-
ляют и восхваляют Господа благословенного, однако, поскольку к этому примеша-
лась интенция, обращенная к посредничеству формы тельца, заменилась слава, 
которую воздавали Господу Благословенному, на славу золотого тельца»14. “Не было 
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у них другой интенции по отношению к тельцу кроме той, что он предводитель их, 
поскольку думали они, что умер Моисей, и думали о нем (тельце), что он является 
предводителем после смерти Моисея”15. Этим воспользовался Сатана и вошел в 
тельца. Таким образом, у него появилась возможность вводить в заблуждение пра-
воверных и внушать, что его преступные наставления богоугодны. “Снизошел Сата-
на в тельца... И был введен в заблуждение Израиль, как было указано выше. И все 
эти люди создали объединения. И дошло дело до того, что многие из правоверных 
(кошерных) из Израиля думали, что посредством этого тельца воздают хвалу Свя-
тому, да будет Он благословен... Так же и ныне содеялась мерзость эта в Израиле. 
Ибо есть те, кто помышляет, кто повествует о чудесах и деяниях дивных Господа, 
подлинных чудесах египетских, и не обращает внимания на то, что слова эти воз-
вышают силу нечисти сионистской”16. Таким образом сатмарский ребе поясняет 
предысторию и метафизическую основу сионистского движения, а также причины 
его поддержки многими ортодоксальными раввинами17. 

Увязав деятельность своих главных идеологических противников с происками 
Сатаны, р. Йоэль Тейтельбаум всерьез озабочивается вопросом: каким образом и 
благодаря чему враг рода человеческого столь успешно сбивает с пути истинного 
носителей истинной религии?

В наставлениях ребе содержится детально разработанная концепция, в соответ-
ствии с которой верховный дух зла содействует успеху богомерзкого общественно-
политического движения, вводя людей в заблуждение. Подлинных чудес в данном 
случае он творить не способен. “Кто знает, быть может, в наши времена дошло дело 
до того, как это было у Иова, когда беды и несчастья, а также спасение, произошед-
шее благодаря чудесам истинным, были делом рук Сатаны. И произошло от этого 
зло великое, как уже объяснялось ранее... Но я думаю, что ныне все происходило не 
так. Ибо злодеи принесли только беды и несчастья, а спасенье пришло от Господа 
Благословенного. Дело в том, что в силу приумножившихся прегрешений дано пра-
во Самаэлю18 ввести форму, как будто от него и воинств его пришло оно (спасение), 
дабы распространились в мире ересь и верования ложные и прочие первоисточни-
ки вреда”19. “Почему же не болит сердце их (благочестивых) о великой ереси и без-
верии этом. Происходит это исключительно благодаря усилиям Самаэля и воинств 
его, сеющих заблуждение в сердцах относительно той ереси и неверия. Все успехи 
сионистов организованы им по схеме, форме и подобию чудес. Задумано это таким 
образом, чтобы соблазнить души евреев”20. На протяжении всей истории евреев 
злой дух старается сбить их с пути истинного. Но именно в наши дни он добивает-
ся наибольшего успеха. Причиной этого является закон деградации поколений, 
сформулированный в Талмуде и многократно подтвержденный раввинскими авто-
ритетами всех последующих времен. В соответствии с ним уровень благочестия 
каждого последующего поколения правоверных ниже, чем у предыдущего. Наибо-
лее критической ситуация станет в период, непосредственно предшествующий мес-
сианскому избавлению. “И ведь говорили нам уже мудрецы наши, да будет их 
память благословенна, о низости поколения пяты Мессии. Тяжело по причине сла-
бости нашего поколения противостоять силе порочных устремлений, атакующих 
его”21. По мнению сатмарского ребе, одним из важнейших результатов деградации 
правоверных, определяющим ключевые события современности, является охватив-
шее общество стремление к насилию и бунту против власти духовных наставников. 
“Есть причина великая, ведущая ко всем этим бедам. Это великое насилие и агрес-
сия, господствующие в наше время от одного края земли до другого. В самом деле, 
помыслы подавляющего большинства во всех общинах обращены на то, чтобы за-
пугать наставников всеми возможными страхами, обещая причинить им всякий 
возможный ущерб. Все это для того, чтобы принудить согласиться поднять флаг 
сионистского государства. Прославлять и превозносить славу этих злодеев и их успе-
хи”22. Так замыкается порочный круг. Преступная сущность сионизма заключается 
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в непрестанном стремлении лидеров этого движения к неоправданной агрессии. В 
то же время современным еврейским обществом овладело безумие, выражающееся 
в агрессии против традиционных ценностей. Поэтому новоявленным злодеям уда-
лось заручиться поддержкой широких масс и осуществить свои греховные замыслы. 
Обличение идеологических противников является в данном случае также и про-
славлением правильного положения вещей в прошлом. Пока люди повиновались 
воле учителей Торы, их сосуществование друг с другом и с соседями-иноверцами 
складывались нормально. Никто никого чрезмерно не притеснял. Острой необходи-
мости менять существующее положение вещей не было. Р. Йоэль Тейтельбаум, ко-
нечно, не отрицает раввинское учение об угнетенном положении богоизбранного 
народа под властью иноверцев и о необходимости его грядущего мессианского из-
бавления. Тем не менее в его писаниях, как видно из сказанного, явным образом 
разрабатывается концепция консервативной утопии23. Идеалы бытия в прошлом 
высоки и неоспоримы. Ныне они под великой угрозой. Борьба за их сохранение 
должна для всякого достойного человека стать главной целью жизни. 

Между правильно обустроенным прошлым и предсказанным пророками свет-
лым будущим расположилось темное настоящее. В произведениях раввинской 
письменности содержится достаточно материала для объяснения причин сложив-
шейся ситуации. Упомянутой нами теории деградации поколений вполне достаточ-
но для ответа на любые каверзные вопросы. Но сатмарский ребе, воздав должное 
традиционной исторической доктрине, уделяет надлежащее внимание также и роли 
современных политических технологий в деле организации общества. Он утверж-
дает, что нынешнее удручающее положение вещей стало возможным вследствие 
умелой манипуляции сознанием людей с помощью средств массовой информации. 
“Еще есть злая болезнь, которая является причиной низости поколения, захваты-
ваемого сионистами. Потому это, что весь мир насыщается газетами, полными слов 
ереси и безверия. Вводят они яд нечистоты сионизма в сердца сыновей Израиля как 
сведущих, так и несведущих. Помимо того что все газеты и радио распространяют 
ересь и неверие, слова чванливые и мерзость уст, а все это запрещено, помимо это-
го, они все находятся под влиянием и давлением сионистов. И способны они при-
вести общество к любой ошибке, которую пожелают. И сами они не стесняются 
этого, ибо возвещают во всеуслышание и открыто, что подавляющее большинство 
газет всего мира отданы под их власть. Потому они распространяют вредные идеи 
беспрепятственно. Скользким языком своим они показывают потрясающие карти-
ны лжи и обмана. То, чего никогда не было и быть не могло. Ужасная ложь их про-
никает во все закоулки тела (букв. живота). Это они вводят в заблуждение все это 
слабое поколение и толкают его к положению ужасному во всех отношениях. Не-
удивительно, что весь мир пленен их лживыми мнениями. Всему, что исходит из 
уст их, верят безо всякого размышления о словах их”24. Приведенный текст являет 
собою пример парадоксального сочетания двух радикально различных, традицион-
но враждебных друг другу идеологий. Одна из них превозносит ультраортодоксаль-
ную систему ценностей. В соответствии с ней все без исключения современные 
средства массовой информации преступны по своей сути. Они распространяют без-
божные учения, ложь и клевету; отвлекают людей от богоугодных помыслов; сеют 
в обществе семена бесстыдства и разврата. Такого рода поучения распространены в 
писаниях многих авторитетных раввинов нового времени. Но сатмарский ребе, об-
ращаясь к данной теме, не ограничивается традиционными наставлениями. Корень 
зла он и тут усматривает в деятельности сионистов, захвативших контроль над 
прессой всего мира. Следует отметить, что одним из первых широко известных из-
ложений данной концепции является книга “Протоколы сионских мудрецов”. Это 
произведение, признанное подавляющим большинством исследователей подделкой, 
созданной, по всей видимости, в департаменте разведки тайной полиции Российской 
империи, представляет собой подробный план захвата евреями власти над миром. 



Консерватизм и модернизм в учении сатмарского ребе о сионизме

The World of the Orient, 2016, № 1                                                                                          77

Одним из важнейших этапов реализации этого плана должен был быть захват кон-
троля над прессой и прочими средствами массовой информации. Упомянутые идеи 
встречались в антисемитской публицистике и ранее. Но создание “Протоколов” 
традиционно связывалось в этих кругах с появлением сионистского движения25. 
Проф. Ч. Де Михелис убедительно аргументировал, что текст был создан вскоре 
после российского сионистского конгресса 1902 г.26 При его написании, очевидно, 
использовались соответствующим образом перевранные идеи Т. Герцеля27. Впо-
следствии в антисемитских кругах миф о том, что сионисты стремятся к мировому 
господству и для достижения данной цели они подчинили себе мировые СМИ, стал 
чрезвычайно популярен. Он остается влиятельным и в наши дни. 

К числу целей настоящего исследования не относится выяснение вопроса о том, 
был ли р. Йоэль Тейтельбаум каким-то образом знаком с некоторыми положениями 
антисемитской публицистики или некоторое совпадение в суждениях великого ребе 
с ними лишь возможная историческая случайность. Но, во всяком случае, достой-
ным внимания является факт совпадения позиций крайних экстремистов различно-
го толка, невзирая на все, казалось бы, непреодолимые различия, разделяющие их. 
Таким же образом часто мы наблюдаем сходство лозунгов и методов борьбы с вра-
гами коммунистов и нацистов, мусульманских и христианских фундаменталистов и 
т. д. Для поборника традиции сатмарского ребе мир активистов сионистской рево-
люции столь же чужд, непонятен, враждебен и демоничен, как и для европейских 
антисемитов. Попытка евреев отказаться от некоторых традиционных ценностей, а 
также создать организацию нового типа во имя радикального преобразования усло-
вий своего существования равным образом ожесточила и тех, кто видел в этом на-
роде первопричину вселенского зла, и тех, кто этот народ беззаветно любил, видя 
зло лишь в намеченной программе перемен.

Приведенное нами ранее суждение ребе об управлении сионистами мировой 
прессой требует дополнительного рассмотрения в ином ракурсе. Помимо всего 
вышесказанного, следует отметить также и то, что в данном случае р. Йоэль Тей-
тельбаум всерьез обращается к проблеме недопустимости монополизации средств 
массовой информации. Корень зла кроется не в том, что идейные противники про-
пагандируют свои воззрения, а в том, что они захватили все газеты и в медиапро-
странстве отсутствует альтернативная точка зрения. Именно вследствие такого по-
ложения вещей сионистам удается ввести в заблуждение огромное количество 
достойных людей, которые подобно слепцам бредут за ложными пастырями в бездну 
греха. Указывая на столь серьезную угрозу основам общественного благополучия, 
сатмарский ребе в то же время не призывает к борьбе за средства массовой инфор-
мации. Из сказанного им следует, что благочестивые евреи не должны ни занимать-
ся грязным делом журналистики, ни потреблять произведенный ею продукт. Но в 
реальной жизни указанный идеал в полной мере реализовать не удается. Многие 
евреи, невзирая на все старания духовных наставников, прислушиваются к мнению 
прессы. Поэтому важно сосредоточить силы на борьбе с монополизмом. Пусть, по 
крайней мере, люди осознают опасность ситуации, когда все СМИ твердят одно и 
то же. Пусть единомнение журналистов вызывает у них особое недоверие. Отстаи-
вая такого рода ценности, р. Йоэль Тейтельбаум, будучи по убеждениям ортодоксом 
крайнего толка, парадоксальным образом сближается с позицией, характерной для 
либерально-демократического сообщества. Система ценностей современного евро-
пейского общества оказывается в некоторой мере приемлемой для него.

Преувеличивать указанную близость, конечно же, не стоит. Но и не замечать ее 
было бы большой ошибкой. Следует учитывать, что многие ортодоксальные рав-
вины, касаясь данной темы, ограничиваются исключительно общими рассуждения-
ми о вреде СМИ вообще. Сатмарский ребе, напротив, пытается понять специфику 
проблемы, указать, какие из множества ее аспектов представляют наибольшую 
опасность. Действуя таким образом, он способствует определенной модернизации 
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ортодоксальной общины, определяет пространство ее сотрудничества с современ-
ными демократическими движениями.

Наиболее опасным для благочестивых людей в сионистской пропаганде, с точки 
зрения сатмарского ребе, является утверждение, что блестящие победы израиль-
ской армии есть результат божественного чуда. Его лживость р. Йоэль Тейтельбаум 
обосновывает посредством множества аргументов, не образующих единой последо-
вательной системы. Различные суждения, даже если они противоречат друг другу, 
считаются пригодными, если они полезны делу разоблачения идеологических про-
тивников. Одним из направлений указанной полемики было обоснование преувели-
чения масштабов чуда, пропагандируемого сионистами. В истории ХХ ст. были 
куда более значительные божественные вмешательства, но они оказались неспра-
ведливо забытыми. “В годы Шоа28 среди тех, кто был в лагерях уничтожения в ру-
ках у злодеев германских, да сотрется их имя, по множеству грехов наших, боль-
шинство было убито и погибло смертями разными, да не будет так с нами. А все те, 
кто остался в живых, те, кто спасся из этого ужасного пожирающего огня, – каж-
дый из них спасся чудом благодаря вмешательству свыше. Ибо все оказались захва-
ченными теми жестокими злодеями, подобных которым мир не видывал. Убивали 
они юношу и старика беспомощного. Резали младенца без сожаления. И осознава-
ли те люди, что они обречены на смерть. Что решение суда небесного уже было 
подписано и передано ангелам-исполнителям. И дано было право зарезающему 
прикончить весь Израиль, Боже упаси. Но не успели они завершить дело, ибо удер-
жали их с небес. А за всеми теми, кто спасся, был надзор персональный с небес. 
Ибо послал Господь ангела Своего вывести их и спасти их от зубов львиных. Все 
они свидетельствуют о том, что избавление их от меча было чудом, во много раз 
превосходящим все то, что было в теперешней войне. И при всем при этом никто 
никогда не произносил слов и не преувеличивал масштабы чуда в вестях, рассылае-
мых повсеместно, подобно тому, как это делается сейчас”29. Хотя сама возможность 
чуда в данном случае не отрицается, тем не менее апелляция к нему истолковывает-
ся как злодеяние. Суть его заключается в преступном искажении подлинного поло-
жения вещей. Верные традиционным ценностям евреи в дни холокоста, когда всех 
ожидала неминуемая гибель, уповали лишь на божественную помощь. Так и должно 
поступать всякому правоверному. Достойные были спасены небесами. Значимость 
такого чуда невозможно переоценить. В дни арабских войн, напротив, вероятность 
уничтожения потомков Иакова была несравнимо меньше. Но лживая пропаганда 
приучила людей все видеть в искаженном свете. В общественном сознании не столь 
масштабное происшествие утвердилось в качестве величайшего чуда, побуждаю-
щего во всем повиноваться нечестивым вождям. Так преувеличение и пренебре-
жение к событиям прошлого породили преступление. Развивая данную тему, ребе 
отмечает, что творцы подлинного чуда времен арабо-израильских войн30 были бого-
боязненные люди, далекие от политической деятельности и армейской службы. 
Спасая евреев от гибели, они тем самым обеспечили успех предприятия своих иде-
ологических противников сионистов. “В середине войны не было другого пути кро-
ме как усиливать молитвы за Израиль, чтобы не растерзали его зубы их (врагов) и 
чтобы не дошло дело до уничтожения его ужасным образом, Боже упаси. И Господь 
Благословенный по великому милосердию своему, которое не прекращает милости 
Его, не желал истребления из-за греха вероотступников, вводящих души Израиля 
во грех и разжигающих пламя. Он спас остаток народа Своего от рук жестоких зло-
деев, наседающих с двух сторон. И, быть может, также молитвы, которые приумно-
жил за них (жителей Израиля) с великою силою весь Израиль, пребывающий в рас-
сеянии, были защитаны ему (молящемуся Израилю) как заслуга младенцев дома 
рабби31. В силу заслуги кошерных сыновей Израиля, сокрушивших клети сердец 
своих в стенаниях и причитаниях, изливающих сердца свои подобно воде перед 
Господом Благословенным, страдающих от страха и ужаса кошмарного перед 
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смертельной опасностью, Боже упаси, в силу этого отменился обвинительный при-
говор суда небес”32.

Помимо аргументов, подобных приведенным выше, р. Йоэль Тейтельбаум в ходе 
полемики прибегает и к куда более радикальным. “О сущности той войны33 уже 
писал я, что не было там чуда вообще, но великое везение, которое мы часто на-
блюдаем в обыденной жизни, когда богатые люди добиваются успеха и им удается 
более обычного. Не придет же в голову по такому случаю говорить, что это чудо. 
Это избыточная удача, произошедшая в силу природных причин”34. Данное выска-
зывание является свидетельством существенных изменений, произошедших с появ-
лением Государства Израиль в мировоззрении адептов ортодоксального иудаизма. 
Часть толкователей Торы прежних времен в принципе допускала, что в силу исклю-
чительно природных причин человеку может очень сильно повезти. Но когда речь 
заходила о судьбах всего избранного народа или его значительной части, то любые 
достигнутые успехи неизменно приписывались вмешательству высших сил. При 
этом именно хасиды увлекались мистическими истолкованиями событий мира 
дольнего более остальных религиозных групп восточноевропейского еврейства. 
Последователи Бешта усматривали чудеса во всех без исключения благоприятных 
происшествиях, происходящих с правоверными. Сатмарский ребе, как явствует из 
сказанного, отходит от данной традиции. Согласно его воззрениям, войны еврей-
ского народа и частные бытовые происшествия, происходящие с отдельными людь-
ми, по сути своей являются событиями, подчиненными одним и тем же вселенским 
законам. Все они могут быть объяснены одними лишь естественными причинами и 
случайным стечением обстоятельств. Таким образом, объяснение происходящего 
р. Йоэлем Тейтельбаумом оказывается вполне приемлемым для современного свет-
ского человека. Стремясь защитить традицию от посягательств нового времени, он, 
тем не менее, заметным образом модернизирует ее.

Помимо рассмотренных нами ранее суждений, изобличающих попытки сиони-
стов объяснить свои успехи чудесным вмешательством в естественный ход собы-
тий, в писаниях сатмарского ребе присутствуют также высказывания диаметрально 
противоположного содержания. Они содержат утверждения о подлинности чудес, 
порожденных деяниями творцов Государства Израиль. Но признание этого факта 
никоим образом не означает, что политика лидеров движения за национальное воз-
рождение богоугодна. Р. Йоэль напоминает в этой связи об известном библейском 
предупреждении о лжепророках. «Да не склонится сердце человека при видении 
им вещей, чуждых природе и дивных. Образчики чудес временами совершаются 
теми, кто соблазняет и уводит с пути истинного, а также безбожниками. Об этом 
говорит Писание: “Ибо восстанет из среды твоей пророк, или сновидец, и предста-
вит тебе знамение или чудо. И сбудется то знамение или чудо” (Втор. 13: 2-3). Не 
обращайся к деяниям дивным тем и да не ослабнет сердце твое в вере твоей из-за 
них, упаси Боже, ибо написано “За Господом Богом вашим ходите” (Втор. 13:5). И 
да не войдет в сердце твое страх ни перед кем кроме Него. Не должно изыскивать 
и расследовать, каким образом осуществились эти чудесные дела. Было ли это кол-
довством и заклинанием или уловкой, порождающей иллюзии и тому подобное. 
Даже если очевидно тебе, что это был образчик чуда чистого, безо всякого подозре-
ния на обман, да не замрет сердце твое и да не двинется за ним вослед. И не надзи-
рай за всеми знамениями и чудесами, которые делают соблазнители и чудотворцы, 
дабы отклонить сердце твое от пути Торы твоей и веры твоей... Даже если остано-
вит пророк солнце в центре небосвода, как Иисус Навин, не слушай его и не совер-
шай чуждого служения и не допускай, чтобы хотя бы одна буква из Торы была 
стерта»35. Такого рода события во времена, непосредственно предшествующие при-
ходу мессии, станут, по мнению многих выдающихся учителей Торы, широко рас-
пространенным явлением. “Спустился огонь на гору Кармель, и не сошел он для 
пророков Ваала. Во времена пяты Мессии будет обратное. Сойдет огонь с небес для 
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пророков Ваала. И будут испытания великие, сильные, тяжелые и горькие. И я вос-
стаю и возвещаю вам об этом, чтобы знали вы и были осторожны. Подобное этому 
говорил каббалист, учитель наш рав святой из Ропшиц, благодаря заслугам его стоит 
мир, и еще многие цадики и святые”36.

Допуская сверхъестественную помощь деяниям сионистов, сатмарский ребе су-
щественным образом противоречит сам себе. Ведь ему удалось разработать столь 
убедительную аргументацию, отрицающую всякую возможность усматривать чуде-
са в успехах творцов еврейского государства. Но указанная двойственность в целом 
характерна для учения основоположников хасидизма и продолжателей их дела. По-
следователи Бешта традиционно склонны к осмыслению любого явления в двух 
идеологических пространствах.

Одно оперирует реалиями мира сего. Другое обращено к мистическим сущнос-
тям миров, сокрытых от глаз человека. Неизбежно возникающие противоречия 
вследствие столь различных стратегий истолкования смысла бытия мало волнова-
ли хасидов. Они были склонны считать, что различные способы осознания пути 
праведного в конечном счете ведут его к одной и той же доброй цели. Правда, как 
правило, оба типа поучений посвящались объяснению необходимости богоугодных 
деяний. Р. Йоэль, напротив, предлагает как мистическое, так и рационалистическое 
толкование злодейской сущности достижений идеологических противников. Но, по 
сути, он остается верен традиционным принципам изложения основ учения. 

В то же время следует отметить существенную коррективу сатмарским ребе ми-
ровоззрения хасидов. Типичным для них было признание права чудотворцев изме-
нять установленный ранее порядок. Разумеется, последователи Бешта признавали 
наличие в мире злых чародеев. Но, как правило, при описании подобных явлений 
речь шла о приверженцах иных религий. Сверхъестественные явления, сопровождаю-
щие деяния лидеров еврейского народа, истолковывались как решающий аргумент 
в пользу их богоугодности. Р. Йоэль Тейтельбаум, в отличие от многих предше-
ственников, приучал своих хасидов руководствоваться установлениями традиции, а 
ко всему необыкновенному, поражающему воображение, относиться с большим по-
дозрением. Здесь вновь, как и во многих случаях, отмеченных нами ранее, наблю-
дается парадоксальное сочетание ортодоксальной апологетики с модернизацией.

Парадоксальность эта стимулировала неизменный интерес к лидеру сатмарских 
хасидов у лидеров различных еврейских движений, включая самых непримиримых 
идейных противников. Согласно сведеньям, опубликованным исследователем хаси-
дизма И. Альфаси, один из наиболее влиятельных лидеров сионистов Владимир 
Жаботинский говорил о ребе: “Он выступал против всего, во что я верил, против 
всего, чему я посвятил свою молодость, свою энергию и свою жизнь. Но я был по-
ражен тем, что не было у меня в сердце по отношению к нему никакого отвраще-
ния. Напротив, он очень мне понравился. Я был очарован им”37. В свою очередь, 
р. Йоэль Тейтельбаум при всей ненависти к сионизму часто молился о том, чтобы 
Государство Израиль исчезло, но ни один еврей при этом не пострадал38. Он желал 
гибели дела, представляющегося ему злым, но не виновников всего произошедше-
го. Такого рода позиция в целом отвечает принципам толерантности нового време-
ни. Но при этом сатмарский ребе был одним из наиболее ярких апологетов изоляции 
ортодоксальных евреев от современного еврейского общества. Он настойчиво при-
зывал людей, верных традиции, игнорировать все происходящее вокруг. Никоим 
образом не поддаваться давлению со стороны большинства, следующего новым 
идеалам, и не пугаться своей малочисленности. “В дни Первого Храма, в дни про-
роков мы находим в Писании, что было время, когда осталось только 300 человек, 
которые не поклонились Ваалу. И если бы эти 300 человек потянулись за своим по-
колением, следуя требованию других столь многочисленных, произошло бы великое 
и ужасное уничтожение, разумеется. Но из-за того, что эти 300 человек оставались 
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верными своему чистому и ясному убеждению, было благодаря им великое спасение 
и свет великий Израилю, как это объясняется в Писании”39. Некоторые из раввинов, 
видя массовый отход людей от соблюдения предписаний священного закона, гро-
зили отступникам массовым уничтожением как вполне заслуженной карой. Лишь 
небольшая группа праведников сохранится. В дальнейшем многочисленные потом-
ки тех людей продолжат дело избранного народа. Но р. Йоэль видит ситуацию по-
иному. Малочисленные праведники могут спасти всех. В этом и заключается их 
великая, необычайно ответственная миссия. Таким образом, сатмарский ребе при-
держивался наиболее гуманной из возможных стратегий обоснования изолиро-
ванного существования современных ортодоксальных общин. Их обособление и 
категорический отказ изменить заветам старины происходят исключительно во 
имя всеобщего блага.

Подытоживая все вышесказанное, хотелось бы отметить следующее. Приведен-
ные в статье материалы не являются доказательством приверженности р. Йоэля 
Тейтельбаума идеалам современного западного общества. Они свидетельствуют о 
том, что сатмарский ребе оставался убежденным защитником традиционного укла-
да жизни и сбережения старых форм общественной организации ортодоксальных 
евреев. Но основные положения его учения во многом близки европейской системе 
ценностей. Укажем на следующие: терпимое отношение к евреям, отвергнувшим 
предписания религии, осуждение монополизации средств массовой информации, 
критическое отношение к чудесам, проповедь разрешения конфликтов исключи-
тельно мирным путем и т. п. Вышеуказанные положения обосновываются с помо-
щью продуманной подборки цитат раввинских авторитетов прежних времен и их 
творческой интерпретации. Таким образом, существенное обновление преподно-
сится как борьба за сохранение устоев старины. Учение сатмарского ребе являет 
собою яркий пример идеологии нового типа, в которой внешний консерватизм ужи-
вается с внутренней модернизацией. 
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СУЧАСНий СхІд

В. О. Кіктенко

ВІд РЕВОЛЮЦІЇ дО МОдЕРНІЗАЦІЇ:
СТРАТЕГІЯ ТА ІдЕОЛОГІЯ КНР ПЕРІОдУ РЕФОРМ

Одним з найважливіших питань для розуміння китайської політики є визначення 
специфіки ідеологічного панування Комуністичної партії Китаю (далі – КПК). 

Історик М. Mенколл ще в 1984 році писав, що іноземні спостерігачі, намагаючись 
судити про зміни в китайській політиці, як правило, недооцінюють важливість ідео-
логії [Mancall 1984, 438]. За роки “реформ і відкритості” в результаті здійснених 
економічних і політичних перетворень Китай став більш різноманітним і складним, 
що вимагає переосмислення характеру ідеології, економіки, культури і політики в 
постреволюційний період розвитку китайського суспільства [Kang Liu 2004, 97]. 
Поняття “постреволюційне суспільство” використовується для досягнення певних 
цілей у китайській політиці, бо, хоча в 1978 році на зміну революційним ідеям 
прийшли економічні реформи, все ж таки дух революції зберігається. Зокрема, це 
проявляється в діяльності КПК і державних органів, контролі за засобами масової 
інформації (далі – ЗМІ) і техніках пропаганди, що в цілому відображає соціалістич-
ні дискурси і практики. Для КПК найважливішим питанням є необхідність ідеоло-
гічного обґрунтування будівництва соціалістичного суспільства, яке вибудовується 
від Мао Цзедуна, Ден Сяопіна, Цзян Цземіня, Ху Цзіньтао і до нинішнього лідера 
Сі Цзіньпіна. Як і раніше, використовується популярна за часів Мао Цзедуна за-
гальнонаціональна мобілізація для подолання стихійних лих і критичних моментів 
суспільного розвитку, й до того ж дух революції проявляється в політичних допо-
відях партії. Наприклад, у жовтні 2007 року на XVII з’їзді КПК тодішній лідер Ки-
таю Ху Цзіньтао підкреслив, що партія повинна “високо тримати великий прапор 
соціалізму з китайською специфікою і прагнути до нових перемог у будівництві се-
редньозаможного суспільства” [Full text of Hu Jintao’s report… 2007]. Цей “револю-
ційний дух” не тільки постійно з’являється в нових партійних документах, а й 
залишається важливим елементом повсякденного життя людей (численні портрети 
Мао Цзедуна, бум індустрії червоного туризму, відродження революційних пісень і 
так далі). Тобто в сучасному Китаї “революція” і “реформи” унікальним чином 
об’єднані, що є складним питанням для політологів, істориків і філософів, які до-
сліджують побудову соціалізму в конкретному національно-культурному контексті 
(соціалізм із китайською специфікою). Серед західних учених поширена думка, що 
успішні економічні реформи в КНР останніх десятиліть зробили неактуальними 
ідеї китайських комуністів, які все більше набувають рис квазірелігійного віруван-
ня, а реальний Китай вже давно йде по капіталістичному шляху. Ця думка контрас-
тує з колосальними ресурсами, задіяними китайською Комуністичною партією для 
виробництва, відтворення і реформи офіційної ідеології. Необхідно відзначити, що 
тільки з початком здійснення політики “реформ і відкритості” західні аналітики 
дістали певний доступ до інформації, пов’язаної з процесами прийняття рішень 
керівництвом Китаю та ідеологічними дискусіями. З другого боку, все більше чис-
ло китайських вчених почало приїжджати на Захід, що дозволило їм тісно взаємо-
діяти зі світовим науковим співтовариством. У результаті з’явилася можливість 
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для політологів вивчати зміни в китайській ідеології та теоретичні дебати, які вка-
зували на серйозні зрушення в політичній моделі Китаю.

Ідеологія – це складне і багатозначне поняття, яке дістало безліч визначень у за-
хідній філософії та в Китаї, що суттєво ускладнює розуміння політичних і соціаль-
них світів. Як зазначає британський теоретик культури Т. Іглтон, під ідеологією 
сьогодні розуміють: процес виробництва смислів, знаків і цінностей у соціальному 
житті; тіло ідей, характерних для певної соціальної групи або класу; ідеї, які допо-
магають узаконити домінуючу політичну владу; форми мислення, мотивовані со-
ціальними інтересами; кон’юнкцію дискурсу і влади; середовище, в якому свідомі 
соціальні актори створюють сенс їхнього світу; дії, орієнтовані на набори переко-
нань; і незамінне середовище, в якому люди живуть за принципами їхнього став-
лення до соціальної структури [Eagleton 2007, 2–3]. У цій статті ідеологія пов’язана 
з ключовими елементами влади, мовних і соціальних практик, а також інститутів. 
У сучасних теоріях ідеологія розуміється 1) як засіб контролю та управління, що 
пов’язано з системами влади і відповідно досягненням певних політичних цілей; 
2) як практика діяльності установ і організації, легітимізації та впровадження їхніх 
ключових завдань. У цьому сенсі “ідеологія” може розглядатися як нейтральний 
термін, бо ідеологія існує скрізь, де є соціальна дія, ієрархія і дискурс. Тобто ідео-
логія існує в культурних, соціальних і політичних сферах, а також проявляється в 
економіці і стратегії держави. Одним з найважливіших питань постмодерністської 
філософії є питання щодо ідеології і влади. Так, за визначенням М. Фуко, влада не 
сконцентрована в якійсь точці, вона усюдисуща і відтворює себе в соціальних від-
носинах (здійснення нагляду; дисциплінарні практики, які здійснюються над об’єк-
том; тіло – сам об’єкт; особливим чином влаштований простір; знання нерозривно 
пов’язане з владою) [Фуко 1999]. Політична ідеологія обумовлена для всіх політич-
них сил необхідністю узаконити свої стратегії і програми шляхом створення відпо-
відної інтелектуальної розповіді – логіка виправдання свого панування в ключових 
галузях політичного життя суспільства і в економіці розподілу влади. У західних 
ліберальних демократіях, теократії й авторитарних державах ідеологія пов’язана з 
різними видами уявлення про владу специфічними групами через механізми, які 
варіюються від виборів до консультацій та інших засобів соціального захоплення і 
розподілу соціального капіталу.

Модернізація і революція Мао Цзедуна: марксизм, ленінізм, маоїзм
Протягом ХХ століття ідеологія в Китаї виконувала дві функції: 1) модернізація 

країни; 2) досягнення консенсусу і згуртованості в тих галузях, де існують роз-
дробленість і розбіжності. При цьому ідеологія модернізації мала більш важливе 
значення в історії нового Китаю, коли в 1910-х роках сюди проник марксизм і запро-
понував альтернативне бачення соціальної структури й організації влади. Перша 
програма модернізації була сформульована представниками Руху 4 травня – масово-
го антиімперіалістичного (переважно антияпонського) руху в Китаї в травні-червні 
1919 року, під час якого відбувся поворот у поглядах китайської інтелігенції – масо-
ва переорієнтація з традиційної культури на вестернізацію. Цей рух торкнувся усіх 
сторін інтелектуального життя Китаю, зумовивши поширення розмовної мови (白话, 
báihuà), перегляд конфуціанських етичних норм, критику традиційної історіографії, 
нові вимоги до освіти, осмислення республіканської форми правління разом з по-
ширенням нових політичних теорій (націоналізм, соціал-дарвінізм і соціалізм). 
Наступним важливим етапом на шляху підготовки модернізації Китаю стала кон-
цепція Мао Цзедуна (1893–1976), який на основі вчень К. Маркса (1818–1883) і 
В. І. Леніна (1870–1924) розробив власну доктрину – маоїзм (毛泽东思想, máo 
zédōng sīxiǎng). Мао Цзедун використовував основні положення марксизму, викла-
дені в роботах К. Маркса і Ф. Енгельса (1820–1895), що здебільшого стосуються 
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теорії діалектичного матеріалізму і наукового підґрунтя побудови комунізму. Теорія 
соціального устрою Мао Цзедуна має явні риси утопічного проекту, хоча в науковій 
літературі вона дістала різні оцінки – від пояснення китайської революції як на-
сильства і диктатури до романтизації культурної революції. Так, наприклад, Лі Цзе 
інтерпретує боротьбу китайських комуністів проти японських загарбників і Гомінь-
дану в період з 1920-го по 1949 рік як повстання, які нічим не відрізняються від різ-
них селянських повстань в історії Китаю проти феодальних тиранів. Тому Мао Цзе-
дун подається як лідер повстанців, який успішно використовував свою харизму і 
переконливу риторику для досягнення лідерства серед своїх товаришів по боротьбі. 
Звідси маоїстська революція розуміється як прояв насильства, диктатури і колек-
тивного несвідомого, що в цілому визначило розвиток Китаю в період з 1920-го по 
1978 рік [Jie Li 2004].

Після утворення КНР у 1949 році проект Мао Цзедуна дістав масову підтримку 
завдяки поширенню ідей заколоту, звільнення і примусу різних соціальних груп у 
період воєнного часу і національного порятунку. Це було тісно пов’язано з пошу-
ком альтернативної, китайської модернізації, яка повинна була перевершити капі-
талістичну модель розвитку, євроцентристське визначення історичної телеології 
й економічний детермінізм [Su Xiaobo 2011, 316]. Мао Цзедун аж до своєї смерті 
в 1976 році продовжував здійснювати революційні перетворення, перетворивши 
всю країну в поле битви, – “Нехай розцвітають сто квітів, хай змагаються сто шкіл” 
(“百花运动”, “Bǎihuā yùndòng”, кампанія посилення гласності та критики), “Вели-
кий стрибок” (“大跃进/大躍進”, “Dàyuèjìn”, економічна та політична кампанія, 
спрямована на зміцнення індустріальної бази та різке піднесення економіки країни) 
і “Велика пролетарська культурна революція” (“无产阶级文化大革命”, “Wúchǎn jiējí 
wénhuà dà gémìng”, серія ідейно-політичних кампаній з протидії реставрації капіта-
лізму в КНР і боротьба з внутрішнім і зовнішнім ревізіонізмом). За словами самого 
Мао Цзедуна, всі революційні зусилля були зосереджені на створенні нового, віль-
ного й економічно процвітаючого Китаю [Mao Tsetung 1965, 341]. Політичний вплив 
цього ідеологічного проекту проявився у двох аспектах:

1) Мовна реформа з метою об’єднання китайців різних етносів. Визначення 
К. Маркса та Ф. Енгельса революції, пролетаріату, буржуазії, дрібної буржуазії, ка-
піталізму та ін. були ретельно адаптовані і підігнані під цивілізаційні умови Китаю, 
що стало унікальним прикладом переходу від аграрної моделі виробництва до на-
півпромислової. Ідеологія модернізації вплинула на формування більш широких і 
амбітних соціальних рухів, апогеєм чого, безумовно, стала “Велика пролетарська 
культурна революція”. Це час, коли були фактично дискредитовані партійні осе-
редки як опортуністичні, а замість них виникали альтернативні структури влади, 
смерть стала критерієм істини у визначенні революційних перетворень, а особис-
тість Мао Цзедуна набула рис божества. 2) Організація владних структур і надання 
кожній людині політичного простору. Головним тут було створення партії-держави 
з відповідним ідеологічним обґрунтуванням і специфічним соціальним простором 
(єдина, законна і всеосяжна система соціальних переконань), що проявилось у ре-
волюційному звільнені та русі в бік утопічних цілей.

А. Дірлік стверджує, що націоналізація марксизму Мао Цзедуном була пов’язана 
з його прагненням закріпити китайську революцію як автономний суб’єкт і захис-
тити Китай від іманентної загрози деградації, підвищивши таким чином статус краї-
ни у світі [Dirlik 1996, 119–148]. Мао Цзедун зробив чотири важливих зміни в марк-
систсько-ленінському вченні під час розробки ідеології, що повинна була врахувати 
історико-культурну специфіку: 1) Селянство володіє величезним революційним по-
тенціалом, що радикально відрізняється від марксистсько-ленінської доктрини, в 
рамках якої цей клас розуміється як допоміжна сила “пролетарської революції”. 
2) Модифікація теорії “Лінія мас”, що не тільки передбачає єдиний зв’язок партії і 
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народу, а й відіграє важливу роль у марксистській теорії пізнання: “Це означає: під-
сумувати думки мас (розрізнені й безсистемні) і знову нести їх (узагальнені та сис-
тематизовані внаслідок вивчення) в маси, пропагувати і роз’яснювати їх, робити їх 
ідеями самих мас, щоб маси обстоювали ці ідеї і втілювали їх у дії; разом з тим на 
діях мас перевіряти правильність цих ідей. Потім потрібно знову підсумувати дум-
ки мас і знову нести їх у маси, щоб маси їх обстоювали, – і так без кінця. З кожним 
разом ці ідеї будуть ставати все більш правильними, більш життєвими, більш по-
вноцінними. Цього вчить марксистська теорія пізнання” [Мао Цзэдун 1943]. Таким 
чином, ця теорія становить діалектичну єдність теорії і практики. У теорії і практи-
ці маоїзму “Лінія мас” є не тільки однією з форм зовнішньої партійної політики 
(відносини між партією і масами поза партією), а й також внутрішньої (відносини 
між кадрами і рядовими членами партії). 3) Модифікація Марксової теорії “діалек-
тичного матеріалізму”, що було виражено в узагальненні практичного змісту ви-
робництва, революційної класової боротьби, революційної національної боротьби і 
наукового експерименту [Мао Цзэдун 1937]. До смерті Мао Цзедуна в 1976 році па-
нівним було твердження, що моральні положення маоїзму заповнили прогалину в 
працях К. Маркса й Ф. Енгельса, які дистанціювалися від абстрактного мораліза-
торства про право та справедливість і натомість намагалися створити етику, засно-
вану на реальному, класово розділеному світі [Hook 1962, 51]. Маоїзм, на відміну 
від марксизму, певною мірою зберігав у собі конфуціанські традиції управління, в 
яких моральні настанови завжди були основоположними для глави держави. 4) Мо-
дифікація марксистсько-ленінського вчення шляхом введення нової всеосяжної 
концепції “перманентної революції”. Це стало головною причиною ідеологічних 
розбіжностей між Китаєм і Радянським Союзом у 1960-х роках. Мао Цзедун ствер-
джував, що існують такі суперечності між людьми, які можна вирішити тільки за 
допомогою сили, тому він відкинув запропоновану М. Хрущовим концепцію мир-
ного співіснування і наполягав на необхідності початку війни зі Сполученими Шта-
тами [Мао Цзэдун 1957; Garver 1993, 131].

Економічні реформи ден Сяопіна як переоцінка маоїзму
Маоїстська інтерпретація “модернізації” завжди залишалася дискусійним пи-

танням всередині КПК, про що можна судити з двох дискусій щодо “чотирьох мо-
дернізацій”, проведенню яких сприяв прем’єр Чжоу Еньлай у 1965 і 1975 роках. Це 
було альтернативне бачення китайської “модернізації”, що остаточно проявилося в 
1978 році, незабаром після смерті Мао Цзедуна, коли відбулася зміна спрямування 
китайської партійної ідеології. У Пекіні з’явилися антимаоїстські плакати, а лідери 
КПК почали говорити про помилки культурної революції й особисто Мао Цзедуна. 
У червні 1981 р. на VI пленумі ЦК КПК 11-го скликання остаточно були визначені 
головні помилки і Мао Цзедуна, і маоїзму в історії китайської революції та будів-
ництва соціалізму в КНР. Загалом були піддані критиці “лівацькі помилки” Мао 
Цзедуна (наприклад, продовження революції при диктатурі пролетаріату), а також 
на нього особисто покладалася головна відповідальність за культурну революцію. 
При цьому зазначалося, що заслуги Мао Цзедуна в цілому значно перевершують 
його помилки, і, крім того, підкреслювалася чільна роль ідей Мао Цзедуна в періо-
ди революції і соціалістичного будівництва. Найважливішими аспектами збагачен-
ня і розвитку марксизму-ленінізму Мао Цзедуном визначалися його теорія “нової 
демократії” та концепція соціалістичної революції і соціалістичного будівництва. 
Ідеї Мао Цзедуна були оголошені “колективною мудрістю партії”, що увібрала в 
себе теоретичні досягнення всіх її видатних діячів. До системи ідей Мао Цзедуна 
також були віднесені теорія будівництва народних збройних сил і військової стра-
тегії (принципи військового будівництва, ідея народної війни, розробка доктрини 
модернізації оборони Китаю), вчення про стратегію і тактику, про ідейно-політичну 
і культурну роботу, про партійне будівництво [Wang 1980, 50–51].
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До кінця 1970-х років китайська економіка перебувала в жалюгідному станови-
щі, і тому широкі маси населення були готові до проведення радикальних соціально-
економічних перетворень. Це було запропоновано Ден Сяопіном (1904–1997) у його 
ідеології реформ, яка полягала у відмові від ідей класової боротьби і переключенні 
уваги з політичних кампаній на економічні перетворення ринкового типу. Ден Сяо-
пін запропонував здійснити “чотири модернізації” (сільське господарство, промис-
ловість, наука і технології, армія і ВПК) для побудови суспільства середнього 
достатку, використовуючи елементи західної моделі. Програма “чотирьох модер-
нізацій” вперше була запропонована Чжоу Еньлаєм у 1975 році, але Мао Цзедун 
відкинув її. Метою Ден Сяопіна стало відкриття Китаю зовнішньому світу і пере-
творення його в процвітаючу, сучасну і могутню державу до кінця ХХ століття. 
Нова внутрішня політика передбачала проведення економічних реформ, демонтаж 
системи комун, скасування колективізації, введення приватних підприємств і ре-
формування системи управління. Зовнішня політика була тісно пов’язана з розвит-
ком відносин перш за все із США і Японією, спрямована на залучення іноземних 
інвестицій в нещодавно створені “Особливі економічні зони”. Крім того, до Китаю 
були запрошені для роботи іноземні вчені, а тисячі китайських студентів вирушили 
на навчання за кордон. Ден Сяопін став першим китайським лідером, який особис-
то відвідав Японію (в 1978 і 1979 роках), а також Сполучені Штати в 1979 році, 
коли були досягнуті домовленості про нормалізацію китайсько-американських від-
носин із президентом Дж. Картером – закінчення десятиліть холодної війни і визна-
ння Сполученими Штатами принципу “одного Китаю”. Ден Сяопін, на відміну від 
Мао Цзедуна, був прагматичним політиком, що найбільш яскраво проявилося в 
його знаменитому вислові: “Неважливо, якого кіт кольору – чорний він чи білий. 
Хороший кіт такий, який ловить мишей”. У 1980-х роках ця фраза Ден Сяопіна ста-
ла неофіційним девізом, під яким проводилися в той час прагматичні економічні 
реформи – введення елементів ринку, дозвіл приватної власності на засоби вироб-
ництва, створення вільних економічних зон і т. д. 25 жовтня 1987 р. на XIII з’їзді 
Компартії КНР Ден Сяопіна було названо “головним архітектором китайських ре-
форм” [Россман 2004–2005, 73–87, 79–88]. Економічний прагматизм Ден Сяопіна 
значно зменшив ідеологічний конфлікт між соціалізмом і капіталізмом, ринкові ме-
ханізми почали використовуватися для підвищення продуктивності праці під моно-
польним керівництвом КПК, що, за визначенням Го Сунбіня, є синтезом економічної 
лібералізації та політичного авторитаризму [Ko Sung-bin 2001, 3]. Незважаючи на 
це, ідеологія економічного прагматизму Ден Сяопіна не є радикальним відходом від 
революційної гегемонії Мао Цзедуна, бо легітимність влади, партійне будівництво і 
в цілому ідеї побудови соціалістичного суспільства в Китаї залишаються незмінними 
по сьогоднішній день – соціалізм із китайською специфікою [Su Xiaobo 2011, 320].

1980 року прем’єр Державної ради КНР Чжао Цзиян так пояснив суть концепції 
Ден Сяопіна: Китай перебуває на “початковій стадії соціалізму”, – а в 1987 році на 
XIII з’їзді КПК він же сказав, що “китайський народ не може йти по соціалістично-
му шляху, повністю минаючи стадію розвиненого капіталізму”. Іншими словами, 
під “початковою стадією соціалізму” розуміється розвиток у Китаї комерційних, 
фінансових, технологічних і трудових ринків капіталістичного суспільства. Згідно з 
теорією Ден Сяопіна в Китаї повинна бути створена двоїста економічна система: 
планова і капіталістична економіка. 1990 року на XIV з’їзді КПК статус ідей та по-
літики Ден Сяопіна були підвищені до рівня теорії (理论, lǐlùn), яка в 1997 році на 
XV з’їзді КПК була закріплена в конституції поряд із марксизмом-ленінізмом та 
ідеями Мао Цзедуна як постійне “керівництво до дії” для розвитку Китаю. Ден Сяо-
пін створив прагматичну концепцію “одна країна, дві системи” для вирішення 
складної проблеми повернення суверенітету Китаю над Гонконгом, Макао і Тайва-
нем. У випадку з Гонконгом і Макао зазначена концепція передбачає співіснування 
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капіталістичної економічної системи при соціалістичному режимі. Що стосується 
можливого “возз’єднання” з де-факто “незалежним” Тайванем, то це зразок для 
об’єднавчого процесу за умови збереження політичного плюралізму [Zhao John 
Quan 1989, 312–319].

Теорія “трьох представництв”: “прагматизм” і “багатосторонність”
в ідеології Цзян Цземіня

1990-ті роки були відзначені найбільшими суперечностями в китайському сус-
пільстві, коли відбувся бурхливий ріст недержавного сектора і громадянського сус-
пільства, а також вирішувалося завдання збереження привілейованого становища 
Комуністичної партії, незважаючи на значні структурні соціально-економічні зміни. 
Перед керівництвом КПК був наочний приклад розпаду СРСР у 1991 році, що бага-
то в чому було викликано суперечностями в здійсненні політичних і економічних 
реформ. У листопаді 2002 року на XVI з’їзді КПК в доповіді Цзян Цземіня була 
остаточно сформульована теорія “трьох представництв” (三个代表, sān gè dàibiǎo), 
згідно з якою КПК повинна представляти інтереси розвитку передових продук-
тивних сил, передової китайської культури та корінні інтереси найширших верств 
китайського населення. Таким чином, на ідеологічному рівні КПК з партії, що ви-
ражає інтереси трудового населення, стала партією, що представляє інтереси “ши-
роких верств” трудового населення. Такі перетворення дозволили вступати в КПК 
представникам середньої і крупної буржуазії [What is the Three Represents].

У теорії “трьох представництв” було зроблено акцент на необхідності розвитку 
“продуктивних сил”, і таким чином відбувся відхід від марксистсько-ленінського 
розуміння характеру виробництва – капіталістичний, заснований на експлуатації 
одного класу іншим, і соціалістичний, позбавлений такої експлуатації. Активна під-
тримка розвитку найбільш розвинених продуктивних сил робить недоречним по-
няття класової боротьби. Це концептуальний перехід від марксистсько-ленінського 
класового суспільства до принципу співіснування різних “соціальних верств” (社会
阶层, shèhuì jiēcéng), у тому числі “нових соціальних верств” (підприємці, менедже-
ри та ін.). Більш того, уявлення про “нові соціальні верства” (а не класи) як “най-
більш передові продуктивні сили” відповідно до цієї логіки стає першочерговим 
завданням КПК і корінним інтересом більшості людей. Це істотний перегляд ко-
лишнього революційного поняття “загального інтересу”, згідно з яким КПК визна-
чало себе “авангардом робітничого класу” (тобто більшості робітників і селян на 
чолі з революційною елітою). У ранній період реформ сама категорія “робітничий 
клас” була розширена за рахунок включення інтелектуалів, що, безумовно, стало 
важливим сигналом для відновлення тієї групи китайського суспільства, яка як 
ліберально-буржуазний клас була піддана репресіям у кінці 1950-х років і особливо 
під час культурної революції. Вже на початку 2000 року державні ЗМІ почали писа-
ти про позитивну роль китайської інтелігенції як провісника комуністичного руху в 
першій половині XX століття. Таким чином теоретичне розширення поняття “ро-
бітничий клас” дозволило включити в нього і нові економічні еліти, а такі конота-
ції, як “експлуататорський”, “капіталістичний” клас щодо приватних підприємців, у 
марксистському і маоїстському дискурсі були повністю усунені. На основі цих тео-
ретичних міркувань і семантичних операцій КПК створила ідеологічну основу для 
представлення інтересів приватних підприємців і менеджерів, не відмовляючись 
від своєї первісної ролі “авангарду робітничого класу”. Згідно з цим новим визна-
ченням “загального інтересу” КПК представляє не “революційні сили” робітників 
і селян, а політичні, інтелектуальні та економічні еліти. Загалом політична влада і 
легітимність КПК в уявленні всієї “китайської нації” сьогодні пов’язується з її мі-
сією економічної модернізації і пріоритетними інтересами нових економічних і 
професійних еліт [Lin Gang 2003, 39–68].
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І теорія Ден Сяопіна, і теорія Цзян Цземіня стали виразом прагматизму і багато-
сторонності як головні керівні принципи дії у XXI столітті. Раніше маоїзм відкидав 
принцип багатосторонності, що, зокрема, стосується політики Мао Цзедуна “двох 
таборів”, “проти імперіалізму і ревізіонізму” і “трьох світів” [Zhang Yongjin 1988, 
17–58]. Цей значний ідеологічний зсув став можливим завдяки багатостороннім 
економічним механізмам, які почали швидко розвиватися в 1990-х роках, і Китай в 
результаті взяв на себе провідну роль у таких структурах, як АТЕС (APEC), Регіо-
нальний форум АСЕАН з безпеки (ARF), Зона вільної торгівлі Австралії і Нової Зе-
ландії (AANZFTA), Рада з тихоокеанського економічного співробітництва (PECC) 
та ін. Китай також почав брати активну участь у різних багатосторонніх діалогах з 
питань безпеки шляхом участі в таких регіональних форумах, як Нарада із взаємо-
дії і заходів довіри в Азії (CICA), Рада зі співробітництва в галузі безпеки в Азії і 
Тихоокеанському регіоні (CSCAP) та Діалог зі співпраці у Північно-Східній Азії 
(NEACD). У квітні 1996 року Китай, Росія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан 
підписали угоду про зміцнення довіри у військовій галузі в прикордонних районах. 
Китай закликав до відмови від політики холодної війни і до створення нової кон-
цепції безпеки, відповідно до якої “безпека повинна ґрунтуватися не на військових 
союзах і армії, а на взаємній довірі і спільних інтересах”. Крім того, було сформу-
льовано важливе положення зовнішньої політики КНР, згідно з яким підкреслюється 
“всеосяжний характер багатостороннього підходу, процедур консультування, до-
сягнення консенсусу та прагнення до загальної безпеки” [Qang Hongying 2000, 78]. 
У постмаоїстський період Китай став учасником багатьох міжнародних організацій 
і підписав ряд важливих міжнародних угод: Договір про нерозповсюдження ядер-
ної зброї, Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань, Міжнародний 
пакт про громадянські і політичні права, Міжнародний пакт про економічні, соціаль-
ні і культурні права. У 2002 році важливою подією став вступ Китаю до Світової 
організації торгівлі.

Після того як була прийнята теорія Цзян Цземіня, на XVI з’їзді КПК в листопаді 
2002 року була змінена конституція КНР: “три представництва” стали керівною 
ідеологією поряд з марксизмом-ленінізмом, ідеями Мао Цзедуна і теорією Ден Сяо-
піна. У результаті КПК почала офіційно представляти “прогресивні сили Китаю”, 
“передову культуру Китаю” і “переважну більшість китайського народу” в доповнен-
ня до робітничого класу (як це було раніше). З цієї риторики випливає, що поряд 
із продовженням традиційних доктрин (марксизм-ленінізм, ідеї Мао Цзедуна, тео-
рія Ден Сяопіна) робиться акцент на інноваційному характері ідеології КПК. Полі-
тична легітимність партії є динамічною з точки зору її ідеологічної адаптивності, 
тобто застосування її історично похідних знань в інноваційній манері. При цьому 
“три представництва” не просто вказували на інноваційний характер правління 
КПК, а вказували на саму інноваційну суть Компартії Китаю у визначенні Цзян 
Цземіня. Як зазначає більшість дослідників, насправді КПК ніколи не дотримува-
лась марксистсько-ленінської інтерпретації комунізму, що можна бачити і в теорії 
Цзян Цземіня, і в його наступника Ху Цзіньтао.

Боротьба ху Цзіньтао проти нерівності:
мобілізація і єдність суспільства

У середині 2001 року було піддано критиці центральне положення теорії “трьох 
представництв” Цзян Цземіня щодо екстраполяції поняття “робітничий клас” шля-
хом включення до нових капіталістів. Перед КПК постало завдання контролю капі-
талістів з метою управління економічним розвитком та запобігання соціальній 
поляризації. Крім того, було відзначено, що в теорії “трьох представництв” нове ви-
значення “загального інтересу” перейшло межі “правильного” ідеологічного дис-
курсу і тим самим поставлена під загрозу політична легітимність КПК. Нерівність 
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стала однією з найголовніших проблем у період правління Ху Цзіньтао, що відпо-
відно визначило характер ідеологічних кампаній. 5 грудня 2002 року, всього через 
кілька днів після вступу на посаду генерального секретаря, Ху Цзіньтао у своєму 
виступі нагадав присутнім членам партії, а також широкій громадськості, до якої 
він звертався, що необхідно обстоювати дух простого життя і важкої боротьби, а 
також залишатися скромними, розумними, не бути зарозумілими і метушливими 
[Fewsmith 2008, 243]. 1 липня 2003 року Ху Цзіньтао у своєму зверненні до китай-
ського народу сказав про необхідність створення партії, яка служить інтересам на-
роду, і при цьому вжив фразу “приймаючи людей як центр” (为人有本, wéirén yǒu 
běn), що виявилася ключовою для ідеології соціально-економічного розвитку Ки-
таю [Fewsmith 2008, 251–252]. Найважливішими в ідеології періоду Ху Цзіньтао 
були концепції “наукового розвитку” і “гармонійного суспільства”, що стало допов-
ненням до загальної концепції побудови “соціалізму з китайською специфікою”. Ху 
Цзіньтао зробив три визначальні заяви про ключові ідеологічні установки у своє-
му виступі на заході, присвяченому 85-й річниці заснування КПК, 30 червня 
2006 року, на з’їзді партії в жовтні 2007 року, а також під час святкування 30-річчя 
“реформ і відкритості” [Yan Xuetong 2011].

У цих документах зазначалося, що люди є головною рушійною силою історич-
ного процесу. З початку 1970-х років КПК зіткнулася із суперечностями між по-
всякденним зростанням матеріальних і культурних потреб у суспільстві, з одного 
боку, і відсталістю виробничих потужностей Китаю – з другого. Політика “реформ 
і відкритості” була спрямована на вирішення цих суперечностей. Зазначалося, що 
КПК є гарантом наукового прогресу і при цьому головна функція науки розуміється 
як емпірична істина, яка допомагає соціальному розвитку. Але для досягнення стій-
кого розвитку і переходу до наукового розвитку гармонійного суспільства необхідно 
побудувати “нове соціалістичне село” (社会主义新农村, shèhuì zhǔyì xīn nóngcūn), а 
КПК необхідно розглядати як партію, яка найкращим чином представляє інтереси 
народу. На думку китайських партійних лідерів, прогресивність (先进性, xiānjìnxìng) 
є сутністю марксистської партії, тому прихильність КПК є основою для стабіль-
ного розвитку країни. Це, безумовно, є продовженням проекту з будівництва но-
вого Китаю, розпочатого в 1949 році. Ху Цзіньтао на XVII з’їзді КПК 15 жовтня 
2007 року заявив, що країна пройшла надзвичайний період, а далі був узятий курс 
на побудову середньозаможного суспільства, під чим розумілися зростання еконо-
міки, продовження політики “реформ і відкритості”, значне підвищення рівня жит-
тя, вдосконалення демократії і правової системи, всебічний соціальний розвиток. 
При цьому позиція Ху Цзіньтао і його прихильників була піддана критиці з боку лі-
вих (左派, zuǒpài), які висловили занепокоєння щодо правильності прийняття захід-
них ідей і ринкової моделі. До того ж у цей час багато хто почав апелювати до 
давньокитайських цінностей, що перш за все стосується філософської спадщини 
Конфуція та Мен-цзи.

Відповіддю на критику стало твердження Ху Цзіньтао про те, що теорія “соціа-
лізму з китайською специфікою” є найважливішим останнім досягненням китай-
ського марксизму, найдорожчим багатством партії й основою для всього китайсько-
го народу. До того ж він зазначив, що необхідно боротися за єдність для подальшого 
критичного здійснення процесу реформ у Китаї під спільним керівництвом партії і 
народу, а марксизм є вираженням волі народу [六个 “为什么” 2009, 9–11]. Поєд-
нання соціалізму з принципами ринкової економіки було оголошено одним з най-
більших ідеологічних і політичних успіхів “марксизму з китайською специфікою”. 
Новий етап розвитку Китаю пов’язувався з проведенням політичної реформи на 
чолі з Комуністичною партією: “Народна демократія є джерелом життєвої сили 
соціалізму... без демократії немає соціалізму і не може бути ніякої соціалістичної 
модернізації” [六个 “为什么” 2009, 13]. При цьому мова йде не про використання 
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західних моделей, а про створення більш збалансованого і стабільного суспільства 
справедливості. З твердження, що без стабільності нічого не можна досягти, було 
зроблено висновок, що партії необхідна однодумність, а мета партії – побудова 
багатої, демократичної, цивілізованої, гармонійної, сучасної соціалістичної країни 
[六个 “为什么” 2009, 18–21]. Таким чином, зміни в ідеологічній сфері були спрямо-
вані на усунення можливих розбіжностей у суспільстві, що повинно було повністю 
усунути наслідки маоїстського періоду і запобігти можливим загрозам стабільності 
китайської держави. У цьому разі знову йдеться про історичну керівну місію КПК, 
що на цьому етапі спрямована на створення комбінованої моделі суспільства, яке 
поєднує в собі ліберальні і традиційні норми соціального управління. Необхідною 
умовою здійснення соціальних перетворень визначаються ідеологічні інновації, але 
при цьому вони ґрунтуються на ортодоксальному наборі конфуціансько-
комуністичних уявлень про державне управління та легітимність. Найяскравішим 
прикладом використання традиційних цінностей є концепція “гармонійного сус-
пільства”, для створення якого використовуються міські ком’юніті (社区, shèqū), в 
яких квазіавтономні соціальні гравці (представники освіченого і багатого середньо-
го класу) кооптовані партією як “добродійні громадяни” для посилення своєї влади 
і консолідації легітимності. При цьому активізація конфуціанських цінностей, норм 
і обов’язків відіграє вирішальну роль у новому дискурсі соціального управління 
[Sigley 2004, 557–575]. 

“Консервативна” революція Сі Цзіньпіна
Цзян Цземінь і Ху Цзіньтао були не революціонерами, а бюрократами і менедже-

рами реформ Ден Сяопіна. У китайській інтерпретації в понятті “революція” (革命, 
gémìng) завжди робився сильний акцент на політичній теорії та ідеології, бо це була 
боротьба не тільки проти напівфеодальної та напівімперської політичної реальності 
після падіння династії Цін, а й ідеологічна боротьба проти старого мислення і со-
ціальних норм на шляху побудови сучасного суспільства. Протягом перших трид-
цяти років після заснування Китайської Народної Республіки КПК не вдалося побу-
дувати соціалізм, а в наступні роки відбувалося створення матеріальної бази, 
необхідної для побудови соціалізму. Після приходу до влади у 2012 році Сі Цзінь-
пін сформулював завдання відродження ідеологічної боротьби для здійснення мо-
дернізації на основі соціалістичних цінностей. Більшість західних вчених і політи-
ків, як правило, розглядають цю мету як звичайний приклад політичної пропаганди, 
бо лідери КПК не можуть бути ідеалістами після негативного прикладу Радянсько-
го Союзу. Однак при детальному розгляді ситуація виявляється не такою простою. 
Спочатку політичні ідеї нового лідера Китаю являли собою таємницю з огляду на 
специфіку функціонування величезної бюрократичної машини КПК, проте посту-
пово почала вимальовуватися конфігурація нової політичної реальності Китаю. 
Після економічної кризи 2008 року успіх “китайської моделі”, яка багато в чому 
ґрунтується на державному управлінні, і невдачі західної економіки визначили по-
дальші події в ідеологічній сфері. Поєднання націоналізму, етатизму та авторита-
ризму лягло в основу неотрадиціоналістської концепції Сі Цзіньпіна, яка дістала 
назву “китайська мрія” (中国 梦, zhōngguó mèng) [Кіктенко 2015, 106–114].

Уже перші роки правління Сі Цзіньпіна показали, що розвиток Китаю більш на-
сичений подіями і цікавіший, ніж очікувалося: відбулося переформатування керів-
ництва КПК, уряду й армії; проводиться найбільша з часу закінчення культурної 
революції антикорупційна кампанія; вживаються жорсткі заходи в зовнішній полі-
тиці щодо країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, включно зі Сполученими 
Штатами. Сі Цзіньпін законсервував політичні та інституційні реформи своїх попе-
редників, виступив проти універсальних цінностей і глобальних норм і, як великий 
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шанувальник Мао Цзедуна (висловив думку, що тридцять років маоїзму і трид-
цять років реформ однаково важливі для розвитку КНР), істотно посилив ідеоло-
гічний контроль у різних сферах суспільного життя. На XVIII з’їзді КПК відбулася 
відмова від багатьох аксіом державного управління, сформульованих Ден Сяопі-
ном, що, безумовно, стало знаковим і поворотним моментом у розвитку країни. 
Так, Сі Цзіньпін посилив свою особисту владу шляхом створення нових держав-
них інститутів, які здійснюють контроль над всім партійно-державно-військовим 
апаратом. Теорії і практиці колективного керівництва було завдано нищівного уда-
ру – повернення до ленінських і маоїстських принципів партійного керівництва 
прямо суперечить принципу поділу функцій між партією та урядом (党政分开, 
dǎngzhèng fēnkāi), сформульованому і введеному в практику Ден Сяопіном [Lam 
2014]. Сі Цзіньпін став першим вищим керівником країни з часів культурної рево-
люції, який однакову увагу приділяє економіці та ідеології: прагнення до політко-
ректної ідеології (意识形态, yìshí xíngtài) і відповідних цілей так само важливе, як 
і нарощування економіки. Новий глава також вимагає відмови від тих аспектів 
економічного розвитку, які негативно впливають на статус КПК. Це прямо супере-
чить прагматизму реформ Ден Сяопіна для виправдання нетрадиційної політики, 
що, зокрема, стосувалося значної частини економіки. Крім того, Сі Цзіньпін від-
родив маоїстську теорію “лінія мас”, що може бути використано з різною метою – 
від посилення ролі партії до примушення широких мас населення до політичної 
активності, що в цілому є концептуальною протиотрутою розвитку громадянсько-
го суспільства.

У цей час вирішальним фактором для підтримки легітимності КПК є ідеологіч-
ні реформи, спрямовані на підтримку соціальної стабільності, сприяння позитив-
ному сприйняттю реформ і здійснення кадрової модернізації партії: 1) тільки прав-
ління компартії забезпечить успішний розвиток капіталізму; 2) тільки правління 
атеїстичної компартії гарантує справжню свободу релігії; 3) тільки збереження вла-
ди компартії гарантує, що китайське суспільство, як і раніше, буде спиратися на 
консервативні конфуціанські цінності (соціальна гармонія, патріотизм, моральний 
порядок). Тобто, на думку китайського керівництва, без стабілізуючої ролі влади 
компартії капіталістичний розвиток призведе до хаосу і заворушень, боротьба між 
релігійними течіями дестабілізує суспільство, розгнузданий гедоністичний індиві-
дуалізм знищить соціальну гармонію. Головним ворогом визначається не капіта-
лізм як такий, а західні “універсальні цінності”, що ретранслюються в Китай за до-
помогою вільних інформаційних потоків.
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Сьогодення казахів кнР: погляд із казахСтану

Частина ІІ
казахськомовні зМі у кнР

За словами видного китайського суспільного діяча, письменника Ш. Кумарули, 
такою системою ЗМІ, які є в розпорядженні казахського етносу в Китаї, не воло-

діють навіть деякі маленькі держави [Макулжан 2008, 34]. “Наші співвітчизники, 
які живуть у Китаї, незважаючи на перенесені труднощі, викликані історичними ка-
таклізмами, змогли не тільки зберегти все багатство традиційної культури – мову, 
релігію, традиції й звичаї, дух і гідність, мистецтво й культуру, а й також розвинути 
й примножити її. Як яскравий приклад можна навести наявність численних видав-
ництв, що випускають літературу казахською мовою, а також газети, журнали, те-
лебачення й радіо, які повністю функціонують за рахунок державного бюджету”, – 
пишуть казахстанські етнологи [Казахи Китая]. Про розвиток казахськомовних ЗМІ 
в КНР згадують і науковці (окремо цю тематику досліджує А. Самаєв), і казахстан-
ські медіа (зокрема, увагу цьому питанню приділяє Радіо Азаттик, готуючи час від 
часу інтерв’ю з китайськими казахами, які працюють у сфері ЗМІ).

На Центральній народній радіостанції Китаю перші програми казахською мовою 
з’явилися навесні 1971 року. Cпочатку радіостанція казахською мовою здійснюва-
ла мовлення годину на добу, до 2014 року обсяг мовлення досяг 7 годин на добу, а 
з 1 січня 2015 р. його збільшили до 18 годин на добу. Отже, наразі в Китаї дві радіо-
станції, які здійснюють мовлення казахською мовою – в Урумчі та Пекіні [Кам-
зиева 2014]. 

Казахська редакція Сіньцзянського телебачення працює з 1985 року. Спочатку 
мовлення тривало дві години ефіру на китайському каналі, раз на тиждень, по неді-
лях. Сьогодні з 12 каналів, трансльованих по СУАР, чисто казахською мовою здій-
снюють мовлення два – по 18 і 16 годин на день. Плюс щодня чотири години на 
спеціальному каналі для самих маленьких, де показують мультфільми й розвиваючі 
дитячі передачі. Щорічно через відділ перекладів і дубляжу проходить до 2500 се-
ріалів, перекладають також новини Центрального телебачення Китаю, докумен-
тальні фільми [Как живут казахи… 2015]. І, звичайно, знімають свої передачі: їх 
кілька, розділених за тематикою – для жінок, дітей, мандрівників, аграріїв, юристів 
тощо. Великим успіхом користуються концертні програми, усілякі айтиси1, поетич-
ні конкурси, передачі про національні традиції, кочову культуру. Крім Китаю, тран-
сляції ведуться також у Казахстані, Туреччині, Монголії [Как живут казахи… 2015]. 
Отже, вочевидь, про зменшення мовлення казахською мовою на теле- й радіокана-
лах КНР наразі не йдеться (такі твердження іноді лунають у казахстанських ЗМІ 
[див.: Капкызы 2010]), швидше навпаки.

Керівник казахської редакції газети “Сіньцзян” А. Семейханули в бесіді з казах-
станським журналістом розповідає: “У нас у Сіньцзяні третій канал телебачення ві-
сімнадцять годин веде мовлення казахською мовою, восьмий телеканал дає чотир-
надцятигодинне мовлення й, нарешті, на дванадцятому каналі п’ять годин на день 
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ідуть програми казахською мовою. Жодного обмеження щодо мов у нас немає. На 
телебаченні, на радіо, у друкованих ЗМІ – скрізь створюються умови для розвитку 
казахської мови, для розвитку нашої національної самосвідомості. З боку компартії 
Китаю в цьому питанні не чиниться жодних перешкод. Єдина умова – казахи самі 
мають проявляти активність. Ніхто за нас не прийде й не налагодить роботу казах-
ських ЗМІ” [Малеев 2012]. У Китаї діє Закон КНР “Про районно-національну авто-
номію”, де прописані всі норми, що стосуються ставлення КПК до неханьських ет-
нічних груп, які проживають на території КНР. К. Сироєжкін вважає, що закон цей 
більш ніж ліберальний і викладених у ньому норм строго дотримуються. Це сто-
сується квот присутності неханьських етнічних груп в органах влади, освіти й мов-
лення на національних мовах, розвитку національної культури, працевлаштування 
тощо. Потрібно просто вміти користуватися нормами законодавства [Сейдахметова 
2009]. За словами казахстанських дослідників, у рамках спеціальної програми з під-
тримки культур національних меншин у Китаї виділяються величезні кошти, зокре-
ма, на видавничу справу й кінематограф, тоді як етнічним ханьцям кошти на анало-
гічні цілі з держбюджету окремою статтею не виділяються [Макулжан 2008, 34].

Історія друкованих засобів масової інформації казахською мовою в Китаї розпо-
чинається із середини 1930-х рр. Тоді в Алтайському, Тарбагатайському та Ілійсько-
му округах провінції Сіньцзян виходять перші газети і журнали казахською мовою. 
У них почали з’являтися публікації, які намагалися розбудити в казахів інтерес до 
свого минулого, нагадати про багату культуру, традиції [Самаев 2011]. Схоже, що 
це бачать своїм завданням і нинішні казахськомовні ЗМІ у КНР. Потім політичні 
реалії в Китаї змінилися, ці видання давно стали історією, проте встигли вплинути 
на духовне життя і світогляд китайських казахів [Есимова 2015]. Ось приклад тако-
го видання з історією – журнал “Алтай аясы”, що пише про історію й родовід ка-
захського народу й поширюється по всьому Сіньцзяну. Уперше журнал побачив 
світ у 1935 році й називався тоді “Таншолпан” (“Ранкова зірка”). Він припинив своє 
існування в 1959 році і відродився в 1980 році. Відтоді журнал виходить раз на 
квартал накладом у 4 тисячі екземплярів [Капкызы 2009]. 

Нині для казахської спільноти в Китаї випускається понад 10 газет і 50 журналів 
(станом на грудень 2014 р.) [Камзиева 2014]. Для порівняння, на початок 2009 року 
в СУАР видавалося близько 40 найменувань газет і журналів казахською мовою 
[Капкызы 2009]. Отже, можемо побачити, що кількість казахськомовних видань у 
КНР упродовж останніх років помітно зростала, і не виключено, що зростатиме у 
найближчому майбутньому. Так, на початку 2015 року в СУАР почали видавати нову 
газету – “Азія кіндігі” (“Центр Азії”) – казахською мовою. Відповідальний редактор 
щотижневика, що видається в Урумчі, Ж. Мухаметханули розповідає, що з числа 
національних меншин СУАР з боку держави підтримка у випуску газети була надана 
лише казахам [Лаханулы 2015]. Держава взяла на себе не лише фінансові питання, а 
й поширення газети, наклад якої становить 1500 екземплярів. Газета має висвітлю-
вати всі літературно-культурні та суспільні проблеми. Оскільки вона видається на 
державні кошти, перша сторінка присвячується проблемам, порушеним на партій-
них зборах. На інших сторінках, наскільки це буде можливо, друкуватимуться мате-
ріали, що мають безпосередній стосунок до казахів. “Ми не конкуруватимемо зі 
ЗМІ, що публікують щоденні новини. Наша мета – поряд із підтримкою політики 
держави займатися й вихованням покоління в дусі національної історії”, – зазначив 
Ж. Мухаметханули під час бесіди з кореспондентом радіо Азаттик [Лаханулы 2015].

Найбільше число казахських видань, природно, виходить в ІКАО. Свої видання 
казахською мовою мають і казахські автономні повіти [Самаев 2010]. У Барколь-
Казахському автономному повіті виходять щоквартальний універсальний журнал 
“Боғда” і науково-пізнавальний журнал “Үйрену және ғылым”, у Морі-Казахському 
автономному повіті – літературний журнал “Қумул алқабы”. Газета казахською 
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мовою виходить і в Аксай-Казахському автономному повіті провінції Ганьсу. А. Са-
маєв після знайомства зі змістом багатьох із названих видань відзначав їхній досить 
високий професійний рівень, водночас зауваживши, що ці видання, в першу чергу 
газети, є офіційними друкованими органами партійних комітетів комуністичної 
партії Китаю, з усіма відповідними наслідками [Самаев 2010]. Водночас, наприклад, 
вищезгадана газета “Сіньцзян” (“Шынжан”) (наклад – 15000 примірників), за сло-
вами її керівництва, окрім того, що виконує функції партійної газети, сприяє роз-
витку національної самосвідомості, національної культури, рідної мови, пропаганді 
національних звичаїв і традицій [Сайт “Казинформа”… 2010]. Посол Казахстану в 
Китаї Н. Єрмекбаєв розповідає, що в СУАР казахською мовою арабською в’яззю ви-
дається близько семи-восьми літературних журналів. Усі вони активно публікують 
твори сучасних казахських письменників [Массового желания казахов… 2014; див. 
також: Сайт “Казинформа”… 2010]. У Китаї всі засоби масової інформації одер-
жують спеціальне державне фінансування, при цьому вони можуть вільно поширю-
ватися й за кордоном [Капкызы 2009]. 

“Сьогодні в Сіньцзяні також чимало казахських друкованих ЗМІ з досить вели-
кими накладами, два телеканали, радіо, одне молодіжне ТВ, що частково здійснює 
мовлення казахською. Додайте до цього сайти казахськомовних газет, сайти дер-
жавних установ, інформаційних агентств, самостійні Інтернет-ресурси й блог-
платформи – і ви одержите насичену інформаційну картину”, – зазначає К. Єсімова 
[Есимова 2015]. У Китаї казахські сайти почали працювати з 1998 року2. У той рік 
був запущений перший сайт “Ауыл” (“Аул”), на якому публікуються матеріали ка-
захською мовою арабицею [Лаханулы 2012]. Куаниш, інтернет-користувач із Ки-
таю, в інтерв’ю радіо Азаттик розповів, що казахські сайти (арабицею) можна роз-
ділити на три основні групи: 

• перша група – це офіційні сайти. У цих сайтів, що обмежуються офіційними 
новинами, перекладом новин з китайської мови на казахську, відповідно мало й чи-
тачів;

• до другої групи можна віднести сайт “Халык торабы” (сайт газети “Халык” (“На-
род”)), сайт “Халык радиосы”, сайти “Народного радіо Сіньцзяну” і Сіньцзянсько-
го телеканалу, засобів масової інформації. В Інтернеті ці сайти, на думку Куаниша, 
займають свою нішу – доносять до читачів телевізійні, газетні й журнальні новини;

• до третьої групи китайських сайтів казахською мовою можна віднести сайти 
“Культегин3”, “Бозбала” (“Юнак”), “Парасат” (“Інтелект”), “Сал-Сери4”, “Азамат-
тар” (“Громадяни”) і блоги деяких осіб [Лаханулы 2012].

Якщо статті, які публікуються на сайтах першої й другої групи, зазнають цензу-
ри, то матеріали на сайтах третьої групи її не проходять. За словами Куаниша: 
“Якщо деякі сайти арабицею із третьої групи публікують статті місцевих авторів, 
то інші передають новини з казахстанських сайтів і щоденних засобів масової ін-
формації” [Лаханулы 2012]. Для казахської діаспори в Китаї всього функціонують 
близько 200 сайтів казахською мовою (станом на грудень 2014 р.) [Камзиева 2014; 
див. також: Самаев 2010].

“Казахська ірредента, а також і діаспора у Китаї має необхідні можливості одер-
жання інформації казахською мовою. Винятки можуть становити окремі представ-
ники діаспори, які проживають у віддалених від СУАР провінціях”, – слушно за-
значає А. Самаєв [Самаев 2011]. Функціонування казахськомовних ЗМІ в КНР 
трактується казахстанським експертним середовищем як цілком успішне, особливо 
на тлі як ситуації щодо цього питання в інших країнах проживання великих казах-
ських діаспор, насамперед у Росії, так і ситуації, що склалася в медіасфері самої РК, 
де серед друкованих видань поки зберігається лідерство російськомовних видань, 
число яких перевищує кількість газет і журналів, що виходять казахською мовою, 
а частка казахськомовних сайтів становить лише понад 13 % від усього Казнету 
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[див.: Результаты исследования… 2009, 9; Казахские интернет-сайты… 2015]. По-
зитивно сприймаються і державне фінансування, і всіляке сприяння, що їх надає 
казахським ЗМІ китайська влада, і той факт, що кількість казахськомовних видань у 
КНР неухильно зростає, як і мовлення казахською мовою на теле- й радіоканалах 
країни. Виглядає, що казахськомовні ЗМІ в КНР ставлять перед собою завдання, 
насамперед, сприяння розвитку національної самосвідомості, національної культу-
ри, рідної мови, пропаганди національних звичаїв і традицій, ознайомлення читачів 
з національною літературою та історією.

зміни
Політика Пекіна в СУАР із початку 2000-х рр. проводиться відповідно до страте-

гічної концепції “Велике освоєння заходу”, спрямованої на підвищення рівнів еко-
номічного розвитку всіх західних провінцій до обсягів господарського розвитку 
південно-східних регіонів Китаю. Ця стратегія розрахована до 2050 року, і її прак-
тична реалізація розділена на 3 етапи. На цей момент повністю реалізований пер-
ший етап (2001–2010 рр.), за підсумками якого економіки західних провінцій досяг-
ли первинного рівня індустріалізації й середньорічного росту ВВП в 10 %. Наразі 
йде здійснення другого етапу (2011–2030), за якого основний пріоритет віддається 
модернізації промисловості. І, нарешті, третій етап (2031–2050) передбачає ство-
рення сучасних виробництв із високим рівнем залучення новітніх досягнень науки 
й техніки [Изимов 2014]. На сьогоднішній день більша частина представників ка-
захської етнічної громади КНР – це люди, чиє становлення припало на роки ре-
форм. Це означає, що вони, з одного боку, на власному досвіді відчули ті зміни, які 
мали місце в Китаї за останні 30 років, а з другого боку – що теоретично повинні 
мати підприємницьку хватку, – зазначає К. Сироєжкін [Сыроежкин 2010, 143]. На 
підтвердження цього можна навести слова керівника казахської редакції газети 
“Сіньцзян” А. Семейханули: “Але сьогодні дуже багато наших казахів шукають 
себе в підприємництві. І це стало особливо помітно зі здобуттям незалежності Ка-
захстаном і відкриттям кордонів між двома нашими країнами. Наша молодь почала 
активно переміщатися в міста. Причому переселення набуває таких масштабів, що 
на селі сьогодні стає нікому займатися тваринництвом. В аулах залишаються лише 
старі. Я сам мешкаю в Урумчі з 1983 року. У той час у місті взагалі неможливо було 
зустріти казаха. А сьогодні подивіться, скільки тут казахів. Сюди переїхав цілий ка-
захський аймак. Казахи вчаться, торгують, працюють в Урумчі, дають своїм дітям 
вищу освіту, просуваються службовою драбиною, беруть найактивнішу участь у 
всіх сферах суспільного життя. Є багаті казахи, є казахи, які відкрили свої компанії. 
Одночасно з цим казахи стрімко заселяють й інші міста Китаю”5 [Малеев 2012]. На 
жаль, автору зустрілося небагато казахстанських наукових та медіатекстів, де уваж-
но розглядається такий цікавий і переломний період у житті казахської спільноти в 
Китаї на початку ХХІ ст.

Традиційним заняттям казахів було кочове й напівкочове скотарство, яке в цей 
час переживає серйозну кризу, викликану планами китайського уряду з економічно-
го розвитку західних регіонів країни (нафтогазовий сектор, транспортні коридори, 
переведення сільського господарства на капіталістичні рейки, еко- й етнотуризм) 
[Касымова 2011, 128]. Так, одним з неоднозначних аспектів у житті китайських каза-
хів СУАР, що привертає увагу етнологів РК, є седентаризація, що триває з 1980-х рр. 
Влада СУАР здійснює програму переведення кочівників на осілий спосіб життя 
шляхом надання їм грошової допомоги та житла. За словами місцевих чиновників, 
це робиться для того, щоб вони повною мірою користувалися результатами роз-
витку сучасного суспільства Китаю, в тому числі доступом до медичного обслуго-
вування та освіти. До того ж збільшення кількості кочівників і поголів’я худоби 
призводить до погіршення пасовищ, – заявляє місцева влада [див.: Касымова 2011, 
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132]. На сесії китайського парламенту в березні 2013 р. влада повідомила про гран-
діозний план з переселення 400 мільйонів сільських жителів у міста протягом 
10 років. На ці заходи китайський уряд ладний був виділити 6,4 трлн. доларів. Ке-
рівництво КНР вважає, що урбанізація є основою економічного розвитку країни, а 
також найбільшою та найважливішою силою розширення внутрішнього попиту 
Китаю [Сулейменов 2013]. Згідно із затвердженим планом на 2012–2030 рр. у най-
ближчі роки в СУАР також буде проводитися прискорена урбанізація. Як очікуєть-
ся, до 2020 р. рівень міського населення виросте до 58 % від загальної чисельності, 
а до 2030 р. досягне 66–68 %. Виходячи з цього, до 2020 р. в автономному районі 
планується створити 17 міських агломерацій [Изимов 2014]. Отже, процес активної 
урбанізації охоплює й СУАР і приводить до значних змін у соціально-економічному 
житті сільського казахського населення Західного Китаю.

Донедавна в казахів китайського Алтаю активно функціонувало кочове та напів-
кочове скотарство, яке наразі зазнає істотних змін, хоча багато традиційних елемен-
тів колишнього скотарського господарства зберігаються (наприклад, транспорту-
вання вантажів при перекочівлях відбувається як вантажним транспортом, так і на 
верблюдах). В Алтайському окрузі швидкими темпами іде будівництво селищ для 
осілих скотарів. При цьому передбачені різні пільги й виплати-компенсації за їхній 
перехід на осілість. Під час експедиції 2012 року співробітники відділу етнології 
Інституту історії та етнології імені Ч. Валіханова побували в такому аулі осілих ско-
тарів – кистаці6 Байгетобе, розташованому біля села Дурє [Орынбаева 2014, 242]. 
Кожній родині скотарів виділяється по 50 му землі – 15 га. Будуються будинки з 
різною житловою площею. За будинок у 80 квадратів 30 тис. юанів сплачує той, хто 
заселяється, іншу суму сплачує держава. Менш забезпечені беруть будинки в 
50 кв. м, сплачуючи близько 17 тис. юанів, 55 тисяч юанів вноситься з державної 
скарбниці. Ті, хто не має й цієї суми, беруть кредит. Електрифікацію, забезпечення 
водою, будівництво доріг та освітлення селищ також бере на себе держава. Однак, 
попри значну державну підтримку, деякі місцеві жителі занепокоєні політикою се-
дентаризації, побоюючись, що це призведе до падіння рівня життя колишніх скота-
рів [Орынбаева 2014, 242]. 

На казахстанських сайтах можна зустріти матеріали, присвячені китайській се-
дентаризації, які ґрунтуються на сюжетах китайського телебачення. Наприклад, роз-
повідається, що влада міста Тачен (Тарбагатайський (Чугучацький) округ ІКАО) на 
заході СУАР запропонувала місцевим казахським кочівникам осісти. Для них підго-
тували житло й необхідну інфраструктуру. Сю Пінпін, один з керівників проекту, 
заявила, що програма розселення більш ніж вигідна, але деякі казахи неохоче змі-
нюють звичний уклад: “Будівництво цього району було заплановано урядом, і ми 
робимо все, щоб переконати їх поселитися тут. Кочове життя в горах не дозволяє їм 
користуватися благами цивілізації, наприклад водою або електрикою. Одна з цілей 
будівництва громади – забезпечити народ усім необхідним” [Даримбет 2012]. Мов-
ляв, програма винятково добровільна й знаходить великий відгук серед кочівників, 
які прагнуть комфорту. Але є й ті, хто не зміг пристосуватися до нового життя, го-
вориться в репортажі. Одна з учасниць проекту – молода жінка на ім’я Халія. Зиму 
з родиною вона провела в будинку. Але як тільки стало тепліше, повернулися на 
гірські луги – пасти коней і кіз. “Це частина наших традицій. Ми піднімаємося 
сюди щороку із травня по жовтень. Трава дуже гарна для коней, це значить, що 
вони будуть давати смачне молоко. Ми любимо тут жити”, – сказала Халія в репор-
тажі китайському телеканалу CNTV [Даримбет 2012].

Наприкінці 2015 року в газеті “Литер” з’явився репортаж про відвідини делегації 
казахстанських журналістів СУАР [Как живут казахи… 2015]. У ньому, зокрема, роз-
повідалося про поїздку в один з районів Кульджи, де проживають понад 250 родин, 
які займаються різним господарством, у тому числі тваринництвом, традиційним 
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випасом худоби. Журналісти побували в будинку однієї такої родини – в аксакала 
Жексена Мухаметкана, який має чимале господарство у 80 верблюдів, 200 баранів, 
два десятки коней і кілька корів. “Як і має бути, в аксакала є зимівля, а влітку він 
разом із сином кочує на джайляу7, щоправда, традицію все-таки злегка осучасни-
ли – на далекі відстані виїжджають на машинах”, – розповідають казахстанські 
журналісти [Как живут казахи… 2015]. Основний вид прибутку в цієї родини – про-
даж верблюжого молока. Землі для випасу худоби надає держава на безоплатній 
основі – в оренду на 49 або 99 років. Будинки для жителів цього казахського аулу 
теж допомагає придбати уряд Китаю. У середньому вартість будинку в 100 квадра-
тів тут – 50 тисяч юанів, 40 з них дає в безпроцентний кредит держава, 10 тисяч, 
що залишилися, має зібрати сам фермер [Как живут казахи… 2015]. 

В Аксай-Казахському автономному районі провінції Ганьсу колись проживало 
600 казахських родин, це близько 4 тисяч казахів, однак після 1991 року близько 
200 родин переїхали в Казахстан. Сьогодні тут проживає приблизно 4,5 тисячі каза-
хів [див.: Baltabayeva 2014, 155]. “Певний час тих, хто бажав переїхати до Казахста-
ну, було дуже багато. Китайський уряд не противився переїзду казахів. Але при 
цьому робив все можливе для розвитку тут сільського господарства. Раніше наш 
районний центр розташовувався на схилі гори, було багато незручностей, вода була 
поганої якості. Але влада, витративши мільйони, побудувала нам центр у цілинній 
місцевості. До кожного будинку провели газ, будинки в нас великі, просторі. Со-
ціальне становище місцевих жителів багато в чому покращилося, після чого бажаю-
чих переїхати в Казахстан стало трохи менше”, – резюмує заступник генерального 
секретаря місцевого Літературно-художнього об’єднання К. Заркумули в інтерв’ю 
кореспонденту Радіо Азаттик [Капкызы 2009а]. Головний редактор вищезгаданого 
журналу “Алтай аясы” Болат Газіз, у свою чергу, схвально оцінює урядову політи-
ку: “Зростає рівень життя казахів у Сіньцзяні: із хліборобів і скотарів тепер не бе-
руть податки. Це й підняло рівень життя народу. Будуються зимівлі, куди проведені 
електрика й водопровід, побудовані дороги. І для тих, хто там живе, передбачені 
різні пільги” [Капкызы 2009]. Казахстанський історик Н. Мухаметханули, відпові-
даючи на запитання про становище китайських казахів, зазначає: “Рівень їхнього 
життя там вищий, ніж у Казахстані. Китай дотримується політики соціальної під-
тримки простого народу. У Китаї споживчі ціни нижчі, ніж у Казахстані. Приїхав-
ши в Казахстан, казахи Китаю зустрічаються з такими труднощами, як дорожнеча 
продуктів, проблеми житла, зайнятості. Тому вони й не поспішають зриватися з на-
сиджених місць” (Туркестан, № 33, 2010) [Набижан Мухаметханулы… 2010].

За вищезгаданими результатами дослідження групи “Суспільна думка”, наразі 
соціально-економічне самопочуття казахів Сіньцзяну більш-менш вирівнюється за-
вдяки туристичному кластеру в Ілі-Казахському автономному окрузі. Мовляв, за 
всю туристичну інфраструктуру округу відповідають казахи8, які завдяки цій обста-
вині й підвищують свій добробут [Сурганов 2015]. Відповідно до довгострокових, 
стратегічних планів економічного та соціального розвитку як СУАР у цілому, так і 
китайського Алтаю, зокрема, в останньому поряд із помітними господарсько-інфра-
структурними змінами ведеться інтенсивна робота з облаштованості району в зону 
туризму, з формування тут туристичного кластера, причому в найближчій перспек-
тиві, – зауважують казахстанські етнологи, розповідаючи, зокрема, про озеро Канас 
[Ажигали, Орынбаева 2013, 154]. За їхніми словами, туристичний бізнес розбудо-
вується і в інших районах розселення казахів – таким є велика ущелина Богда, на 
південь від м. Фукана, у 80 км на схід від Урумчі, де у верхів’ях розташоване ма-
льовниче озеро Богдаколь (Тяньчі). До нього веде прекрасно обладнана дорога про-
тяжністю 20 км. Місцевість здавна обживалася казахськими скотарями, багато з 
яких нині осіли й залучені у сферу обслуговування численних туристів. На березі 
цього великого озера, де зараз ходять теплоходи, утворилося ціле юртове містечко, 
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де поселяються гості – китайці, іноземці [Ажигали, Орынбаева 2013, 154; див. та-
кож: Где-то по соседству… 2013]. У вищезгаданій ущелині Богда створений великий 
Центр казахської культури “Хан сарайы” з музеєм, у якому є досить репрезентатив-
на етнографічна експозиція; сам будинок музею споруджений у стилі народної ар-
хітектури казахів Східного Туркестану. Цікаво, що цей культурний центр створено 
з ініціативи одного китайського бізнесмена за участю місцевих казахських етногра-
фів [Ажигали, Орынбаева 2013, 155]. У горах і долинах навколо Урумчі багато хто з 
казахів поєднує традиційні заняття з туризмом. Вони встановлюють свої юрти на 
час туристичного сезону, а потім, по його завершенні, переходять до інших спосо-
бів заробітку.

Усе більше алтайських казахів утягується в туристичний бізнес. Зокрема, казах-
ське населення найближчої округи біля таких туристичних об’єктів займається ор-
ганізацією етнопоселень з юрт (від 100 юрт і більше), в яких організує відпочинок 
і дозвілля туристів в основному із внутрішніх районів КНР, – розповідають казах-
станські етнологи [Казахи Китая]. На спеціально відведених майданчиках продають-
ся вироби народних майстрів, молочні напої і страви казахської національної кухні 
тощо. Як туристичні об’єкти додатково використовуються різні типи казахських 
зимівель, літніх жител – тошала. Розвиток туризму на Алтаї вимагає виготовлення 
опудал диких тварин для фотографування туристів на тлі останніх. Виготовлення 
опудал тварин на Алтаї вважається традиційним заняттям місцевих казахів [Каза-
хи Китая].

Висвітлюючи розвиток туризму в СУАР, казахстанські дослідники та журналісти 
не втримуються від порівняння зі станом справ у цій галузі в РК. “Однак, повертаю-
чись до туризму, що активно розбудовується в Китаї, у який залучені й наші спів-
вітчизники, мимоволі виникає питання: чому б і в нас у Казахстані, в не менш 
мальовничій частині Алтаю, не створити туристичні райони з відповідною інфра-
структурою?” – запитують казахстанські етнологи [Ажигали, Орынбаева 2013, 155]. 
“Це теж територія національного природного парку, як і в нас, але прекрасна інфра-
структура там створена (причому з переліком суворих екологічних вимог – напри-
клад, заборонений проїзд особистого автотранспорту, усіх організовано доставляють 
на спеціальних автобусах), вона приносить стабільний прибуток, забезпечує робочі 
місця, але в той же час зміна природного ландшафту мінімальна. Сервіс не є нав’яз-
ливим, він просто дозволяє людям зробити захоплюючу й дуже пізнавальну подо-
рож, насолодитися красою цього унікального місця. І отут ми теж повинні вивчати 
китайський досвід і переносити на власний ґрунт”, – наголошує завідувачка відділу 
економічних досліджень Казахстанського інституту стратегічних досліджень Б. Сир-
либаєва, розповідаючи про відвідини озера Тяньчі [Где-то по соседству… 2013]. 
У матеріалі під назвою “О китайском туристе замолвите слово” (Інформаційне 
агентство Zakon.kz) пропонується задля розвитку туристичної галузі Казахстану, 
зокрема, залучати туристів із близьких регіонів Росії та Китаю, запропонувати їм 
якісний відпочинок за менші гроші. Якщо хтось скаже, що це нереально, – запро-
понувати тому з’їздити до Сіньцзяну і переконатися, якими юрбами їдуть китайські 
туристи на спецтури до кочовищ китайських казахів на озеро Тяньчі тощо. Мовляв, 
автобуси вщент забиті бажаючими подивитися красу природи, насолодитися казах-
ською кухнею, купити малахаї та інші сувеніри [О китайском туристе… 2015]. “На 
відміну від нашого Маркаколю, на Канасі зуміли розвинути інфраструктуру туриз-
му. До послуг відпочивальників комфортабельні кемпінги, водні лижі й повітряні 
кулі, прогулянки по озеру на суднах, знайомство з побутом і звичаями казахів, мон-
голів і тувинців, які тут живуть, для чого створені етнографічні аули”, – пише А. Са-
маєв [Самаев 2004]. Водночас зауважимо, що існують не лише позитивні сторони в 
успішному функціонуванні таких етнопарків. Так, російські дослідники, визнаючи, 
що етнографічний туризм приносить немалий зиск представникам нацменшин КНР 
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і надає робочі місця на допоміжних об’єктах, пишуть про комерціалізацію їхньої 
національної культури, яка починає орієнтуватися винятково на етнотуризм (напри-
клад, проведення фестивалів і різноманітних конкурсів спрямоване на залучення 
туристів тощо), коли комерційна експлуатація своєї етнічної приналежності стає 
нормою [Булдакова 2006, 81; Ставров 2007, 23, 25].

Казахстанські науковці та експертне середовище фіксують інший негативний 
фактор, спричинений розширенням туристичного бізнесу та відповідної інфра-
структури в традиційних місцях проживання та кочівлі насамперед алтайських ка-
захів КНР. 5 жовтня 2007 року на сайті “Eeurasianet” з’явився матеріал незалежного 
дослідника Дж. Лілліс, присвячений проблемі поступового зникнення національної 
казахської культури в СУАР [див.: Д. Лиллис… 2007]. На прикладі розвитку турис-
тичної інфраструктури навколо Канасу Дж. Лілліс розповіла, як природна краса 
краю перетворилася на загрозу кочовому способу життя. До озера, зокрема, прокла-
ли бруковані дороги уздовж стежок, що з’єднують зимові й літні пасовища кочів-
ників. Казахи, які проживають на території державного природного парку Канас, 
створеного з метою розвитку туризму і захисту навколишнього середовища, ка-
жуть, що представники влади часто велять кочівникам перебиратися в інші місця, 
щоб звільнити місце під будівництво готелів, ресторанів та інших об’єктів турис-
тичної інфраструктури9. Одні місцеві жителі розповідають, що їх попросили пере-
сунути свої будинки, інші – що їм більше не дозволяють жити в юртах у районах, 
де тепер розміщають туристів [Д. Лиллис… 2007]. Більшість юрт у головному ту-
ристичному селі в самому серці парку – це сувенірні крамниці, в яких працюють 
ханьці. Однак швидкі темпи освоєння території створюють також загрозу для еко-
логії: адже для реалізації планів потрібні додаткові джерела води й енергії, а відвіду-
вачі інтенсивно забруднюють територію. Більша частина прибутків іде в кишеню 
китайських бізнесменів з інших районів Китаю, яким належать готельно-ресторанні 
комплекси й сувенірні крамниці [Д. Лиллис… 2007; див. також: Yuxin Hou 2014]. 
Місцеві жителі також заробляють на приїжджих, хоча й меншою мірою: вони здають 
туристам кімнати, катають їх на конях і фотографують із верблюдами й гірськими 
козами. У місцях особливо великого напливу туристів підприємці, які бажають про-
дати свої товари і послуги, відтепер зобов’язані платити певну суму за можливість 
працювати. Коли забудовники націлилися на їхні землі, деякі сіньцзянські казахи 
вирішили продати все і виїхати, зокрема до Казахстану. Дж. Лілліс припустила, що 
з прискоренням темпів освоєння цих місць все більша кількість сіньцзянських ка-
захів вирішить переїхати до РК [Д. Лиллис… 2007]. У відповідь на це припущення 
на сайті “Центразия” (12.10.2007) з’явився інший матеріал під назвою “Казахи в 
Синьцзяне – как им быть?”, де визнавалося, що казахське населення в Китаї, яке 
протягом останніх десятиліть збільшувалося куди вищими, ніж їхні родичі в самому 
Казахстані, темпами, може незабаром підпасти під демографічну тенденцію зовсім 
іншого характеру внаслідок залучення все більших мас казахів у суто китайське се-
редовище з наступною їхньою асиміляцією [Ескенбай 2007]. Матеріал містив пере-
важно розмірковування про ймовірність переїзду китайських казахів до Казахстану, 
й автор слушно сумнівався, що всі казахи КНР цього забажають.

Перший заступник голови президії Всесвітнього співтовариства казахів Т. Мама-
шев, який влітку 2009 р. відвідав казахські автономії Китаю, розповідав про відвіди-
ни озера Канас і спілкування з тамтешніми казахами. Останні, за словами Т. Мама-
шева, побоюються, що незабаром їх витіснять з історичних земель [Капкызы 2009б]. 
Земля не є будь-чиєю власністю, яка могла б передаватися в спадщину з покоління в 
покоління, а є власністю держави. Тому, вважають китайці, вона повинна належати 
державі й служити інтересам держави. Казахи, які здавна жили навколо озера Канас, 
звели близько 300 юрт на його березі й заробляли на життя обслуговуванням турис-
тів. Потім кількість дозволених для зведення юрт була зменшена до 150, а з часом – 
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вже до 70. «Напевно, через один-два роки нам не дадуть навіть заглядати сюди, – 
скаржаться тамтешні казахи. – Тепер наша надія – це переселення в Казахстан… Часи 
пісні “Що зрівняється із чудовою природою землі нашої – рідного Алтаю” уже піш-
ли в минуле, є історією. Тепер нам не повернути наші джайляу» [Капкызы 2009б].

У 2014 році черговий раз поширилась інформація, що пасовища й джайляу кочо-
вих казахів у Сіньцзяні були відібрані для “державних потреб”. Низка активістів у 
Китаї та Казахстані у зв’язку з цими подіями висловили своє невдоволення в Інтер-
неті. Р. Айипули, виконавчий директор республіканської громадської організації 
“Жебеу” (“Філантроп”), активіст, який переїхав на початку 1990-х років з Китаю в 
Казахстан і займається питанням казахських діаспор, прокоментував цю інформа-
цію так: “В останні 20 років це відбувається в Сіньцзяні постійно. Звичайно, тут є 
й державні будівельні проекти. У зв’язку з освоєнням західного регіону Китаю бу-
дівництво розвивається інтенсивно. Зросла кількість проектів, пов’язаних з будів-
ництвом шляхів, мостів, з перекриттям гирл річок задля одержання електроенергії. 
Оскільки більша частина цих проектів здійснюється в інтересах держави, випла-
чуються компенсації. Однак ці проекти не можуть не стикатися з інтересами місце-
вих жителів” [Лаханулы 2014].

У зв’язку з реалізацією урядової програми з розвитку західних районів Китаю 
зросла тенденція обезземелювання сільської частини сіньцзянських казахів. Казахи 
втратили літні пасовища, місця їхнього традиційного проживання активно скупову-
ваються ханьцями, – роблять висновок науковці з ВАК [Одна десятая процента… 
2014; Baltabayeva 2014, 157]. Землі в Сіньцзяні стають усе більшою цінністю, й усе 
частіше чутно про випадки масового скуповування земель у казахів і монголів, а 
також про інциденти з незаконним вилученням земель. Крім того, у зв’язку з розви-
тком туризму і створенням у мальовничих куточках Сіньцзяну туристичних зон 
життєвий простір казахських кочівників з кожним роком звужується, – констатує 
Т. Каукенова [Каукенова 2015]. Те ж саме кажуть і казахстанські етнологи: “…єди-
ний сумний момент – поступово звужується сфера побутування традиційної казах-
ської культури, й окремі групи скотарів-казахів змушені кочувати високо в горах. 
Але, здається, у сучасну епоху цей процес відмирання старотрадиційної культури є, 
у принципі, неминучим. Втішним є те, що саме казахське населення Сіньцзяну 
прагне зберігати етнографічні засади культури – особливо у сфері духовній, а також 
і в доступних формах матеріальної сфери” [Ажигали, Орынбаева 2013, 154]. 

“Проглядається пряма залежність між економічним добробутом і асимілятивни-
ми процесами: чим динамічніше розвивається національний район, тим швидше 
відбувається асиміляція”, – зауважує російська дослідниця В. Булдакова, аналізуючи 
національну політику КНР [Булдакова 2006, 79]. І тут цікаво подивитися, як бачать 
ситуацію із самобутністю національних меншин у КНР представники панівного ет-
носу. У Чуке, професор Центрального університету національностей, у статті, при-
свяченій національній політиці КНР, зокрема, наголошує, що підтримка розвитку 
національних районів на основі планової економічної системи є способом “турботи” 
про них у рамках соціалістичної ринкової економіки [У Чукэ 2013]. Враховуючи 
стрімкі зміни, що відбуваються, необхідно виявити мужність і змінити підхід до вив-
чення теорії й формування національної стратегії в Китаї. Китайський професор 
пропонує розглядати райони національних меншин та інші частини країни як єдине 
ціле, однаково ставитися до всіх, не допускати особливого ставлення до однієї зі 
сторін, не допускати дискримінації, скорочувати преференції. Індустріалізація й роз-
виток ринкової економіки були головним двигуном структурних змін у суспільстві, 
які торкнулися всіх. Ті, хто закликає до збереження традиційного способу життя на-
ціональних меншин, вважають, що вони займають доброчесну позицію захисту слаб-
ких. Насправді, відмовляючись за представників національних меншин вести сучас-
ний спосіб життя, ці люди шкодять прогресу й розвитку нацменшин [У Чукэ 2013]. 



Сьогодення казахів КНР: погляд із Казахстану

The World of the Orient, 2016, № 1                                                                                          103

Побудовані на польових дослідженнях, опитуваннях та інтерв’ю з китайськими 
казахами й оралманами казахстанські наукові розвідки та медіатексти засвідчують 
подвійність, неоднозначність ситуації: так за послідовної модернізації китайського 
суспільства добробут китайських казахів зростає, вони мають всі можливості для 
розвитку своєї національної культури і водночас стрімкий економічний розвиток 
СУАР, урбанізація, розбудова туристичної інфраструктури, щонайменше, видозмі-
нюють традиційні форми господарства разом зі споконвічними землями казахських 
номадів, фактично наближуючи автентичну казахську громаду до втрати своєї на-
ціональної самобутності.

загроза
Казахи, будучи однією з найуспішніших національних меншин Китаю, водночас 

стоять перед загрозою поступового розчинення в ханьському середовищі. Меншою 
мірою це стосується казахів, які живуть у сільській місцевості, більшою – тих, хто 
проживає в містах і прагне досягти успіху нарівні зі звичайними громадянами 
КНР, – із сумом зазначає Т. Каукенова, згадуючи, зокрема, прогноз Інституту з вив-
чення національних меншин, за яким процес асиміляції казахів у СУАР відбуваєть-
ся швидше, ніж, наприклад, серед уйгурів або монголів [Каукенова 2015]. Цьому 
сприяє втілення плану “Великого освоєння заходу”, спрямованого на модернізацію 
західних провінцій і збільшення там частки ханьського населення.

Збереження рідної мови казахами КНР є, як вище зазначено, основним позитив-
ним аргументом при оцінці нинішнього становища казахської громади в Китаї ка-
захстанською стороною. І водночас проблема її подальшого збереження є головним 
приводом для занепокоєння, що його висловлюють науковці, представники експерт-
ного середовища та ЗМІ РК. При аналізі мовної ситуації насамперед згадують 
збільшення викладання китайською у т. зв. національних школах КНР. У КНР десь 
із другої половини 2000-х рр. у початкових класах національних шкіл широко прак-
тикується вивчення предметів китайською мовою, тоді як закон від 1984 року “Про 
національну автономію” передбачав викладання шкільних предметів національни-
ми мовами. Недотримання цього закону викликало природний протест у представ-
ників національних меншин КНР.

Занепокоєння такою ситуацією незабаром почало відображатися в казахстан-
ських ЗМІ. Наприклад, у 2009 році радіо Азаттик розмістило інтерв’ю, в якому Бо-
лат Газіз, редактор “Алтай аясы”, висловлював стурбованість тим, що, попри факт 
виходу в Китаї великої кількості видань казахською мовою, кількість читачів із 
кожним роком зменшується. Причину такої тенденції він вбачав у тому, що казах-
ські школи почали перетворювати на навчальні заклади змішаного типу: «У казах-
ських школах, розташованих на території Алтайського округу, вводять державну 
програму “запровадження двомовності”. Китайську та рідну мови вивчають одно-
часно. Такі змішані школи почали з’являтися з 1995 року. Раніше казахські та ки-
тайські школи розташовувалися окремо. Тепер у початкових класах рідна мова, 
історія, література та деякі інші предмети викладаються казахською мовою, інші – 
китайською» [Капкызы 2009]. Перший заступник голови президії Всесвітнього 
співтовариства казахів Талгат Мамашев, який влітку 2009 р. відвідав казахські авто-
номії Китаю, в інтерв’ю тому ж таки радіо Азаттик зауважував: “У містах Алтай і 
Морі є низка казахських шкіл. Там поки предмети викладаються казахською мовою. 
Однак це тільки тимчасово, мені здається. Переважно всі тамтешні школи перейшли 
на двомовність” [Капкызы 2009б]. Так, під час роботи комплексної експедиції Інсти-
туту історії та етнології імені Ч. Валіханова в Тарбагатайському аймаку ІКАО 
(2013 р.) були обстежені 5 казахських районів (де питома вага казахів становить 
близько 50–60 %) і, відповідно, районних центрів. В обстежених містах були казах-
ські школи, але переважно із двома мовами навчання – казахською та китайською 
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(англійська мова не вивчається). У гімназіях навчають тільки китайською мовою, 
але в шкільну програму включене вивчення іноземної мови, переважно це англій-
ська мова [Абдулина 2013].

Після хвилювань і зіткнень між представниками китайської та уйгурської громад 
СУАР у липні 2009 року радіо Азаттик провело в Алматинському бюро круглий 
стіл, присвячений цим подіям. У ході цього круглого столу Д. Байтурсинули, редак-
тор газети “Ан Арыс”, казахський репатріант із Китаю, підкреслив: “У казахської 
діаспори в Китаї немає підстав виступати проти китайського уряду… Але є пробле-
ма закриття казахських шкіл у Китаї. Китай має на меті в такий спосіб асимілювати 
малі народності. Випускників китайських шкіл і вишів направляють потім працю-
вати у внутрішні райони Китаю10. Уйгур або казах, який не знає свою культуру й 
мову, сам знищує свою ідентичність” [“Если уйгуры исчезнут…” 2009]. У тому ж 
2009 році К. Сироєжкін якось зауважував у полеміці з цього приводу: “Отут знову 
ж говорилося, що в початковій школі запроваджена китайська мова. Так, запрова-
джена. З тієї простої причини запроваджена, що дітлахи, які закінчили національну 
школу, потім не можуть вчитися в університеті китайською мовою. Це правда. Це 
зроблено для того, щоб діти далі могли вчитися. Ви самі говорили, що не беруть на 
роботу без знання китайської мови. Правильно, не беруть. Мова має бути гарна ки-
тайська – в цьому проблема. Для цього в початковій школі ввели китайську мову – 
але це в останні всього два роки. До цього в початковій школі була національна 
мова – скрізь. Національна школа з національної мови починалася. Повністю курс 
навчання проходили національною мовою” [О событиях в Урумчи… 2009]. На під-
твердження цих міркувань зазначимо, що, за словами російського етнолога Ж. Юші 
(яка у 2010 році спілкувалася з тувинцями, що проживають поряд із казахами в Ал-
тайському окрузі в кількості близько 2300 осіб), китайську мову й писемність там-
тешнім тувинцям необхідно знати досить добре, щоб здобути освіту і знайти гідну 
роботу11. Тому останнім часом батьки з малих років починають учити своїх дітей 
нескладних ієрогліфів, математичного додавання [Юша 2011]. 

Проблема двомовних шкіл у КНР у контексті збереження казахської ідентичності 
неодноразово порушується на сторінках газети “Туркестан”. Вищезгаданий Р. Айи-
пули, виконавчий директор громадської організації “Жебеу”, зазначає: “Не можна 
сказати, що соціальне становище казахів Китаю несприятливе. Але засмучує стано-
вище національне. Невідомо, чи є в них майбутнє в національному плані… Близько 
десяти років тому 90 % китайських казахів могло здобути освіту казахською мовою. 
Сьогодні 90 % казахів навчаються винятково китайською мовою. Звільняються че-
рез незнання китайської мови авторитетні вчителі. Лише педагоги, що досконало 
володіють китайською мовою, залишаються на своїх місцях. Інших відправляють 
на чорну роботу. Скорочується кількість навчальних посібників казахською мо-
вою…” (“Туркестан”, 2010) [Капкызы 2010]. Ж. Шакенули у статті під назвою “По-
можем ли мы братьям на чужбине?!” бачить ситуацію з китайськими казахами так. 
Близько 400 казахських шкіл Китаю з 2008–2009 навчального року перейшли на ки-
тайську мову. І хоча в їхній системі освіти школи називаються двомовними, усі за-
няття, крім казахської мови та літератури, проходять китайською мовою [див. 
також: Данияров 2010]. Відсутність казахських дитячих садків призвела до того, що 
казахські школи почали закриватися природним шляхом. Раніше в казахських 
школах урокам фізичної культури, національного співу та художнього рукоділля 
приділялася особлива увага, там дітей навчали національних традицій, обрядів, 
прищеплювали національний дух. А зараз у зв’язку з об’єднанням шкіл цей процес 
зведений нанівець, з’явилося нове покоління, яке має казахські імена, але одягається 
й мислить інакше. Сьогодні в таких школах відзначаються порушення наступності 
поколінь, зміна національних традицій і обрядів, втрата рідної мови, що поступово 
веде до ліквідації нації (“Туркестан”, № 4, 2013) [Шакенулы 2013]. Усі казахські 
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школи в Китаї з 2005 року стали китайськими, і казахську мову там вивчають лише 
як окремий предмет. За таких умов у найближчі 5–10 років місцеві казахи асимілю-
ються з китайцями, – наголошує ще один автор (“Туркестан”, № 33, 2012) [Cледует 
ли нам… 2012]. Усі вищезгадані статті (і не лише вони) фактично єдиною панацеєю 
бачать переселення китайських казахів до Казахстану. «У моїй статті, написаній 
кілька років тому, були такі слова: “Почнемо переселення зараз – залишимося каза-
хами, через 10 років – будемо шала-казахами12, а ще через 30 – китайцями”. Усе до 
цього йде. У казахських школах КНР викладання ведеться сьогодні китайською. 
А немає мови – немає й нації. Виходить, наші співвітчизники, що досягли сорока 
років, будуть розмовляти зі своїми дітьми китайською мовою», – пише казахський 
поет К. Єлемес, репатріант із Китаю (“Туркестан”, 2010) [Капкызы 2010].

Як видно, погляд казахстанських науковців та представників медіа на зміцнення 
позицій китайської мови в національних школах багато в чому базується на став-
ленні китайських казахів та оралманів до цього питання. Оралмани з Китаю серед 
причин переселення в Казахстан завжди називають бажання уникнути китаїзації ді-
тей, побоювання втратити рідне мовне середовище. “…У тому ж Китаї триває про-
цес китаїзації, тому там казахам як етносу буде важко вижити. Вони прагнуть на 
батьківщину, щоб не втратити свою казахськість. Для мене це був шок, одкровен-
ня”, – зазначив С. Мамбеталін, голова екологічної партії “Руханият” (“Духовність”), 
під час роботи круглого столу, проведеного радіо Азаттик13, на тему «Действитель-
но ли в Казахстане существует такое явление, как “оралманофобия”?» [Аккулы 
2011]. У статті “Китайская миграция в Казахстан: мифы и страхи” (Інтернет-журнал 
“Vласть”), зокрема, згадується бесіда з Нургуль – казашкою, яка переселилася до 
Казахстану з Китаю 10 років тому. Свій приїзд вона пояснила бажанням повернути-
ся на історичну батьківщину: “У Китаї казахські школи почали ліквідувати. А я 
прагну, щоб наші діти зростали тут і розмовляли рідною мовою. Для цього я відда-
ла їх у казахську школу” [Мазоренко 2014]. Казахстанські дослідниці Д. Касимова 
та А. Ісаєва у своїй статті “Доля за целое: женские ресурсы в адаптации репатриан-
тов (по материалам полевых исследований)” розповідають надзвичайно цікаву істо-
рію літньої жінки з КНР Махфузи, матері п’ятьох дітей, удови, яка нині проживає 
в селищі Алматинської області РК [Касымова, Исаева 2013, 141–143]. Родина Мах-
фузи переїхала до Казахстану у 2002 році. Таке рішення пояснюється ставленням 
чоловіка Махфузи, який у КНР обіймав високі посади в системі оборони, до китай-
ської політики щодо етнічних меншин: “Вони почали тиснути на нас зараз. Їхня 
політика міцнішає з кожним днем… Китайці зовні все роблять м’яко, їхня політика 
насправді має далекосяжні наслідки. Ви помічаєте воду, яка тече і живить рослину/
траву? Ні. Так і вони роблять усе непомітно!” За словами Махфузи, “нинішнє поко-
ління перебуває під сильним китайським впливом. Наше покоління було більш ка-
захізованим. У нинішнього присутня уже наполовину китайська культура. А от на-
ступне покоління буде перебувати під повним впливом китайської культури... І 
цілком імовірно, що вони втратять нашу традиційну культуру” [Касымова, Исаева 
2013, 142]. Будучи філологом за освітою і пропрацювавши тривалий час у китай-
ських державних структурах, які займалися проблемами неханьських народів, Мах-
фуза звертає увагу на поступове неухильне звуження сфери застосування казахської 
мови в Китаї. Вона вважає, що це викликано не лише політикою уряду з впрова-
дження китайської мови в усі сфери життя в провінціях, а й прагненням самих ка-
захів залучити дітей до вивчення державної мови, оскільки лише відмінне володін-
ня китайською відкриє їм двері в забезпечене майбутнє не тільки в Китаї, а й у разі 
міграції до Казахстану. Китайська мова розглядається багатьма казахами в КНР як 
щось нове в культурі, що допоможе їм піднятися вище в загальному розвитку й, 
можливо, бути нарівні з китайцями [Касымова, Исаева 2013, 142]. Проте це, на 
думку Махфузи, призведе до швидкої втрати як мовних навичок, так і культурної 
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практики, а казахська мова в Китаї не має можливості для розвитку й збагачення 
[Касымова, Исаева 2013, 142]. Тут зауважимо, що, за словами сторонніх спостеріга-
чів, які відвідали 2004 року Алтайський округ ІКАО, на відміну від уйгурів, казахи 
воліють навчати своїх дітей у тих школах, де викладання ведеться китайською мо-
вою. Результатом цього є масштабна асиміляція алтайських міських казахів китай-
цями [Rotar 2004].

Казахстанські науковці наразі також вбачають тенденції, загрозливі для збере-
ження казахської самобутності в КНР. Ті представники казахського етносу, які 
обіймають посади у владі, в китайському середовищі обертаються постійно, плюс, 
щоб зробити пристойну кар’єру, необхідно вступити в ряди Компартії Китаю, а 
значить – стати атеїстом. Отже, етнічну самобутність за таких обставин зберегти 
дуже непросто, – зазначає Т. Каукенова [Каукенова 2015]. Серед факторів, загроз-
ливих для казахської громади, Т. Каукенова згадує й істотні обмеження у сфері ре-
лігії, прийняті наприкінці 2014 року. Тепер мусульманам СУАР набагато складніше 
здійснювати необхідні обряди й дотримуватися всіх релігійних приписів. Так, на-
приклад, читання намазу обмежується сьогодні тільки мечетями й приватним жит-
лом14 [Каукенова 2015]. 

К. Єсімова докладно змальовує ситуацію: у національних школах і дитячих сад-
ках СУАР поступово скасовується викладання основних дисциплін рідною мовою, 
ці предмети викладають китайською, і школи вже фактично є китайськими з націо-
нальним компонентом [Есимова 2015]. Усе це робиться під гаслами “забезпечення 
рівних можливостей в здобутті освіти”, “підвищення якості освіти в менш розви-
нених районах країни”. Величезні кошти, пропаганда в ЗМІ переваг двомовного 
навчання, заохочення відмінників навчанням у школах-партнерах процвітаючих ре-
гіонів – і от уже 90 % казахів вчиться у двомовних школах. Таким чином, рівні 
можливості насправді створені, але вони ж ведуть до китаїзації неханьського насе-
лення, – зауважує дослідниця. За словами К. Єсімової, оралмани, повертаючись у 
Казахстан із чергової поїздки в Сіньцзян, зазвичай із гіркотою розповідають, що 
тих, хто “аты – қазақ, заты – хансу – зветься казахом, є китайцем”, стає усе більше, 
казахській мові в Китаї пророкують повне забуття [Есимова 2015]. Г. Оринбаєва се-
ред державних заходів, спрямованих на втримання територій, населених етнічними 
меншинами, поряд із заселенням Сіньцзяну ханьцями з Внутрішнього Китаю, ве-
ликими дотаціями на регіон, на підтримку та розвиток традиційної культури і мис-
тецтва “малих націй”, згадує повсюдне насадження китайської мови, витиснення 
мов етнічних меншин у школах [Орынбаева 2013, 182]. Директор аналітичного цен-
тру Всесвітньої асоціації казахів К. Балтабаєва наголошує: “Наприклад, асиміляція 
казахів у Китаї йде семимильними кроками. У Китаї проживає від 1,3 до 1,4 млн. 
казахів. У казахських школах зараз діти вивчають китайську мову з 3-го класу, а ра-
ніше – з 7-го. І лише казахська мова та література викладаються рідною мовою, 
інші предмети – китайською. Далі талановита казахська молодь їде вчитися в Пе-
кін, Шанхай, Гуанчжоу – великі міста, де взагалі немає впливу казахської мови” 
[Эксперт… 2013; див. також: Baltabayeva 2014, 157]. Зміцнення позицій китайської 
мови в СУАР пов’язується згаданими казахстанськими дослідницями насамперед з 
китайськими реформами, планом “Великого освоєння заходу”. 

Здійснення цієї програми логічно призводить до штучного зростання населення 
регіону за рахунок ханьців, певних кадрових обмежень, що також викликає помітне 
занепокоєння корінних мешканців СУАР і казахстанських експертів, які спостеріга-
ють за станом справ у Сіньцзяні [Baltabayeva 2014, 157; Ескенбай 2007; Макулжан 
2008, 36; Капкызы 2010; Шакенулы 2013; Будет ли наказан… 2014; Каукенова 2015 
та ін.]. Питома вага казахів у регіоні стрімко знижується на тлі безперервного збіль-
шення числа ханьців, що приїжджають з інших регіонів КНР. Так, на момент ство-
рення КНР у 1949 році казахів там було майже в 1,5–2 рази більше, ніж ханьців. За 



Сьогодення казахів КНР: погляд із Казахстану

The World of the Orient, 2016, № 1                                                                                          107

цей період чисельність ханьців виросла з 291 тисячі до 8,42 мільйона людей у 
2012 році [Каукенова 2015]. За планами китайської влади до 2030 року за рівнем 
економічного розвитку Сіньцзян повинен зрівнятися з південно-східними провін-
ціями Китаю [Изимов 2014]. Задля реалізації цього завдання уряд КНР має намір 
інвестувати величезні кошти в структурну модернізацію економіки СУАР. За прог-
нозами китайських експертів, це завдання цілком можна реалізувати, враховуючи 
фінансові можливості Пекіна, а також можливість залучення іноземних інвестицій 
у Сіньцзян [Изимов 2014]. У 2008 році в інтерв’ю К. Сироєжкін зазначав, що “є 
така концепція розвитку великого Північного Заходу, прийнята в березні 2000 року. 
Третій етап реалізації цієї концепції – з 2010 року, передбачає переселення до Сінь-
цзяну ханьців. Причому це переселення відбувається не тому, що так хочуть, а тому 
що треба освоювати ті інвестиції, які туди вкладаються. Тому що переважно по-
трібна кваліфікована робоча сила. Це ханьці. На жаль, соціальна структура СУАР 
не дуже змінюється з роками. І представники уйгурів, казахів мало представлені в 
промисловому виробництві, в науці, і якщо підуть китайці, вони просто не зможуть 
освоювати всі інвестиції. А якщо потік китайців туди піде, почнеться витиснення 
казахів і уйгурів” [Чем отличаются китайская… 2008]. За словами Т. Каукенової, 
наразі ведення сільськогосподарської діяльності в СУАР стикається із серйозною 
конкуренцією з боку ханьців, де ця сфера поставлена воістину на промислові рей-
ки. Рівень безробіття серед усіх нацменшин досить високий, водночас приїжджі 
ханьці, відомі своєю працездатністю й умінням виживати в складних умовах, най-
частіше “перехоплюють” роботу в місцевого населення, що провокує зростання 
внутрішнього невдоволення [Каукенова 2015].

Р. Ізімов (Казахстанський інститут стратегічних досліджень) констатує: зі ста-
тистичних показників видно, що саме завдяки політиці планового переселення 
етнічних ханьців із внутрішніх районів на окраїни й запровадженню обмеження 
народжуваності серед нацменшин демографічна ситуація в Сіньцзяні зазнала масш-
табних змін [Изимов 2014]. Водночас варто відзначити, що в останні роки уряду 
КНР усе складніше здійснювати планове переселення ханьців із внутрішніх райо-
нів до СУАР. Саме тому переважну більшість тих, хто наразі переселяється, скла-
дають військові, співробітники Виробничо-будівельного корпусу Сіньцзяну15 (нара-
ховуючи спочатку 175 тисяч осіб, сьогодні корпус виріс до 2,6 млн. службовців) 
[Изимов 2014; 2014а]. Р. Ізімов також звертає увагу на те, що сьогодні спостерігаєть-
ся тенденція відтоку працездатного населення із Сіньцзяну. Їдуть в основному за-
можні громадяни (ханьці), які мають намір повернутися у внутрішні райони Китаю 
й відкрити “свою справу”. Переселитися їх змушує проблема нестабільності в СУАР. 
Також переселяються представники нацменшин, і це явище набирає силу з кожним 
роком. Перший потік – це нечисленна категорія молодих людей, які бажають здо-
бути освіту в китайських вишах задля можливості в майбутньому знайти гарну ро-
боту. Другий потік – численна категорія трудових мігрантів [Изимов 2014]. Так чи 
інакше, переселення ханьців із внутрішніх районів до СУАР є другим фактором, 
який викликає сумніви в багатьох казахстанських експертів щодо збереження ка-
захської етнічної громади в недалекому майбутньому.

“Для керівництва КНР, що володіє потужним ідейним плацдармом, асиміляція 
західних етнічних меншин, на наш погляд, є лише питанням часу. Таким чином, в 
історичній перспективі асиміляція казахської громади ханьською більшістю є про-
цесом незворотним”, – пише А. Макулжан, зауважуючи, що темпи асиміляції лише 
пришвидшаться [Макулжан 2008, 36]. Казахстанські науковці та експерти не одинокі 
в таких своїх оцінках. “Останнім часом наших одноплемінників у Китаї хвилюють 
питання їхнього майбутнього як етносу: чи зможуть вони залишитися тувинцями 
через 50–60 років; чи збережуть наступні покоління рідну мову, звичаї й традиції 
пращурів. Побоювання ці породило поступове збільшення кількості китайців у цих 
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краях”, – зазначає Ж. Юша після відвідин Алтайського округу ІКАО 2011 року [Юша 
2011]. Більшість етнологів Китаю відносять себе до прихильників теорії асиміляції 
[більше див.: Булдакова 2006, 79]. Так, на думку фахівців Інституту національностей 
провінції Хейлунцзян, історичний процес і ринкова економіка неминуче призведуть 
до розчинення нечисленних народів у китайській нації [Булдакова 2006, 79].

висновки
Матеріали, присвячені китайським казахам, час від часу зустрічаються на сторін-

ках багатьох казахстанських ЗМІ, особливу увагу до цієї тематики (як і до проблем 
інших казахських діаспор) демонструє радіо Азаттик. Наукові розвідки та медіатек-
сти, присвячені сучасній казахській громаді в КНР, переважно побудовані на польо-
вих дослідженнях, опитуваннях та інтерв’ю з китайськими казахами та оралманами. 
З них випливає, що казахи, які проживають на території Китаю, зберігають мову та 
традиційну культуру, задоволені долею, дістають підтримку від держави й здебіль-
шого поки навіть не думають перебиратися до Казахстану. Казахстанськими експер-
тами відзначається сприятлива культурна політика КНР щодо підтримки й збере-
ження культури казахської діаспори. Ця політика стосується як створення гарних 
умов для росту і розвитку, підтримки національних кадрів, так і інтенсивного дослі-
дження культурної спадщини казахів, зокрема в галузі традиційної медицини, музи-
ки, фольклору, народного декоративно-прикладного мистецтва. Патерналізм китай-
ської держави щодо казахів, соціальна політика останніх років також позитивно 
сприймаються і відзначаються казахстанськими авторами, як і присутність казахів в 
органах місцевої влади в національних автономіях. Функціонування казахськомов-
них ЗМІ в КНР трактується казахстанським експертним середовищем як цілком 
успішне, позитивно сприймаються і державне фінансування, і всіляке сприяння, що 
їх надає казахськомовним ЗМІ китайська влада, і той факт, що кількість казахсько-
мовних видань у КНР неухильно зростає, як і мовлення казахською мовою на теле- 
й радіоканалах країни. Низка китайських ініціатив, як-то розвиток етнографічного 
туризму, включення об’єктів культурної спадщини казахського народу до списків 
нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, сприймаються як корисний досвід, 
вартий запозичення, а національна самобутність, володіння рідною мовою, вкорі-
нення в національну культуру та традиції китайських казахів – як зразок для наслі-
дування. Натомість модернізація Сіньцзяну виглядає з точки зору представників 
казахстанської наукової та журналістської спільноти, зокрема, як загроза мові та 
традиційній культурі “останніх номадів”. За великим рахунком, так воно і є: при-
наймні така підвалина традиційної казахської культури, як кочове господарство, явно 
перебуває під загрозою, втрачаючи своє звичне середовище, землі внаслідок турис-
тичного та промислового розвитку регіону і внаслідок взятого владою курсу на ши-
року седентаризацію національних меншин. Головне занепокоєння у казахстанських 
авторів, судячи з текстів, викликають запровадження двомовних шкіл і зростання 
кількості ханьців у СУАР та, як наслідок, загроза асиміляції казахів у ханьському се-
редовищі. Єдиним виходом із ситуації багатьом авторам досліджених публікацій ба-
читься переїзд більшості казахів КНР до РК. Більшість медіатекстів, присвячених 
казахській громаді в КНР, зупиняються на проблемі оралманів, так чи інакше закли-
кають державу полегшити процес отримання казахстанського громадянства для 
оралманів і сприяти кращому облаштуванню китайських казахів у Казахстані. 

1 Айтис (айтыс) – змагання двох людей у мистецтві поетичної імпровізації у формі чи-
тання або співу під музику традиційних музичних інструментів, таких як казахська домбра. 
Теми вибирають слухачі, а перемагає учасник змагання, який продемонстрував найбільшу 
музикальність, почуття ритму, оригінальність і дотепність. 2015 року айтис був включений 
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у список нематеріальної культурної спадщини людства від Казахстану та Киргизстану як 
унікальне мистецтво імпровізації. 2014 року у список ЮНЕСКО вже ввійшли казахська 
юрта і кюй [Айтыс… 2015].

2 Схоже, казахськомовні сайти в самому Казахстані з’явилися набагато пізніше. За наяв-
ними даними, у 2009 році частка казахськомовних сайтів становила всього 3 % від усього 
Казнету, а зараз цей показник перевищив 13 % [Казахские интернет-сайты… 2015].

3 Кюль-тегін (685–731) – політичний і військовий діяч Другого тюркського каганату, 
прославився як героїчний воїн і учасник багатьох військових походів; це ж ім’я носить 
пам’ятка тюркського рунічного письма VIII ст.

4 Сал-сері – казахські братства воїнів-музикантів, що проіснували аж до ХХ століття 
[див.: Наурзбаева 2012]; сері – лицар, поет-співець.

5 Історик Н. Мухаметханули, що ретельно досліджував історію переселення і проживан-
ня казахів у Китаї, зазначає: “Казахи в Китаї більш згуртовані, ніколи одне одного без допо-
моги не залишають. Їх ніхто цього не вчив, час сам сформував їх такими. Зараз у Китаї 
встановилися ринкові відносини, але казахи пристосувалися й до них” [Набижан Мухамет-
ханулы… 2010].

6 Кистак (кыстак, від тюрк. зимовище) – селянське поселення в Середній Азії, спочат-
ку – зимівлі кочівників і напівкочівників.

7 Джайляу (тюрк.) – літні пасовища в Середній Азії і на Алтаї, що розташовуються в го-
рах, на поверхнях вирівнювання, а також у широких річкових долинах і улоговинах. Джай-
ляу мають бути вдосталь забезпечені травостоєм, водопоєм, оптимальною (відносною) 
прохолодою, аерацією, відсутністю комах, що п’ють кров; для них характерна відсутність 
стаціонарних будівель.

8 Таке твердження є певним перебільшенням, як буде видно з нижченаведеного матеріалу.
9 До слова, задля відновлення екології навколо високогірного озера Тяньчі влада СУАР 

вирішила вдатися до таких заходів, як лісопосадки, створення заповідників і переселення 
скотарів. За повідомленням компетентного відомства СУАР, зокрема, планувалося пересе-
лити на нове місце проживання близько 100 родин скотарів. Проект був покликаний захис-
тити цей мальовничий район від надмірної людської діяльності й від техногенного впливу 
на екосистему озера Тяньчі, куди в останні роки збільшився потік туристів [Синьцзян: 
новый шаг… 2007].

10 За словами К. Сироєжкіна, вербування уйгурської молоді для роботи у внутрішньому 
Китаї справді має місце, однак, оскільки в південних регіонах СУАР КНР роботи практично 
немає, уйгурська молодь не заперечує проти цього; більше того, це дає їй шанс облаштува-
тися за межами СУАР [Константин Сыроежкин… 2015].

11 Ще одна дослідниця розповідає, що, зокрема, долучитися до туристичного бізнесу ту-
винцям Алтайського округу ІКАО заважає мовний бар’єр, оскільки вони не володіють до-
статньо китайською мовою [Бавуу-Сюрюн 2011]. Основний же контингент туристів, які 
відвідують Канас, становлять китайці. М. Бавуу-Сюрюн також підкреслює, що саме погане 
знання китайської мови згодом стає для тувинців Алтайського округу ІКАО бар’єром у здо-
бутті вищої освіти.

12 Шала-казахи, шалаказахи – в цьому разі – зневажливе прізвисько тієї частини казах-
ської нації, яка не володіє казахською мовою, не шанує казахську культуру й традиції.

13 Казахська редакція радіо “Вільна Європа” / радіо “Свобода”.
14 З другого боку, зустрічається твердження (щоправда, датоване далеким 2004 роком), 

що діяльність казахських мечетей в Алтайському окрузі слабко контролюється китайською 
владою, а пояснити це можна низьким рівнем релігійності місцевого казахського населення 
[Rotar 2004]. Мовляв, влада жорстко контролює лише найвпливовіші релігійні громади, які 
можуть становити загрозу для монополії державної комуністичної ідеології, наприклад 
уйгурські та дунганські мечеті Сіньцзяну. Казахи ж Алтайського округу, які зберегли напів-
кочовий спосіб життя, як правило, не відзначаються особливою релігійністю. У казахському 
середовищі іслам сповідується досить поверхово і найчастіше поєднується з язичницькими 
ритуалами. Імам казахської мечеті повіту Бурцзінь стверджує, що влада не давала жодних 
вказівок щодо того, як має протікати життя громади. “Ми не настільки релігійні, як дунга-
ни. Наша мечеть зачинена весь тиждень, і лише на п’ятничні молитви приходить близько 
30 людей”, – відзначив він у бесіді з кореспондентом [Rotar 2004]. Імам зауважив, що ніхто 
також не забороняє казахським дітям відвідувати мечеть, втім, бувають вони там нечасто. 
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За словами деяких китайських казахів, культурна революція, яка лютувала, зокрема, на Ал-
таї, “виконала своє призначення: призвела до послаблення національної самосвідомості, 
прищепила негативне ставлення до релігії, знищила багато цінних рис національного ха-
рактеру казахів” [цит. за: Орынбаева 2013а, 89]. К. Сироєжкін зазначав, що зі зміною полі-
тики КПК щодо релігії й підвищенням її соціального статусу в сіньцзянському суспільстві 
спостерігається деяке розширення її впливу й на казахське середовище, однак цей вплив 
значно нижчий, ніж серед інших мусульманських народів [Сыроежкин 1994].

15 За словами того ж таки Р. Ізімова, Виробничо-будівельний корпус Сіньцзяну відігра-
вав і продовжує відігравати ключову роль у проведенні політики Пекіна в СУАР шляхом 
виконання широкого кола завдань з будівництва об’єктів інфраструктури, промисловості, 
виробництва тощо. Поряд із цим його основним завданням залишається забезпечення внут-
рішньої стабільності в автономному районі, а також сприяння охороні державного кордону 
на заході [більше див.: Изимов 2014а].
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РЕЦЕНЗІЇ

 
Рецензія на: Отрощенко І. В. На шляху до Великої Монголії (панмонгольський 

рух у 1920–1930-ті роки). – К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 
2011. – 456 с.

Слово “панмонголізм” знайоме кожному зі шкільної лави – принаймні з епіграфа 
до “Скіфів” Блока, взятому з однойменного вірша Володимира Соловйова. Що 

ж реально приховано за цим “диким” (за виразом російського філософа) словом, 
знає мало хто. Відповідь на це питання дає ґрунтовна монографія доктора істо-
ричних наук Іванни Віталіївни Отрощенко, провідного наукового співробітника 
Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України. Ця книга – плід ба-
гаторічної праці дослідниці, копіткого штудіювання документів в архівах Москви 
й Улан-Уде, поїздок до Монголії та Бурятії. Це також логічне продовження поперед-
ньої монографії І. В. Отрощенко “Роль буддійської церкви у національно-визволь-
ному русі Монголії (1905–1911)” (К., 2005). 

Книга І. В. Отрощенко присвячена змаганням монгольських народів (халха-
моголів, бурят-монголів, баргутів тощо, та культурно споріднених з ними тувин-
ців), які на початку ХХ ст. були розділені між двома імперіями – Цінським Китаєм 
та Росією, за національне визволення та возз’єднання в єдиній державі – Великій 
Монголії. 

Монографія складається з п’яти розділів. У першому розділі, присвяченому 
відродженню панмонгольської ідеї в XХ ст., викладено історію терміна “панмон-
голізм” від його винайдення В. Соловйовим (у якого він стосувався уявного 
об’єднання “жовтої”, тобто монголоїдної, раси) до усталеного вжитку в сучасному 
значенні, а також розвиток панмонгольского руху від поміркованих закликів відро-
джувати й розвивати національну культуру до політичних проектів. Кожен із чоти-
рьох наступних розділів присвячено одному з основних регіонів за межами МНР 
(Зовнішньої Монголії), охоплених панмонгольським рухом: Сіньцзяну, Туві, Внут-
рішній Монголії та Барзі, Бурятії. Така структура роботи дозволяє зосередитися на 
подіях кожного регіону окремо, проаналізувати їх з урахуванням його специфіки 
(для Сіньцзяну, наприклад, необхідно враховувати стосунки монголів із тюрко-
мусульманським оточенням, для Туви – подвійну ідентичність її корінного населен-
ня як тюркського за мовою і монгольського за культурою тощо). 

Авторка переконливо показує, що прагнення до возз’єднання охоплювали всі 
прошарки суспільства – і неписьменних скотарів-аратів, і вчених лам, і стару 
аристократію, і новонароджену національну інтелігенцію. Більше того, серед при-
хильників панмонголізму були й “білі” – наприклад, отаман Г. Семенов чи барон 
Р. Унгерн фон Штернберг, – і “червоні” діячі Монголії та Бурятії – Х. Чойбалсан, 
І. Архінчеєв, Е.-Д. Ринчіно та ін. У книзі розкрито різні аспекти боротьби за все-
монгольське возз’єднання – культурний, політичний, дипломатичний, військовий. 
Панмонголізм існував не лише на папері чи в головах купки мрійників. Він надихав 
на збройну боротьбу, про що свідчать докладно описані І. В. Отрощенко повстання 
в Туві – Хемчицьке (1924 р.), інші повстання 1930-х років, повстання в Барзі 
(1928 р.) тощо. Останнім виходом для багатьох тувинців і бурятів стала еміграція 
до МНР, яка набула масового характеру. Проте довгі руки радянських спецслужб 
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знаходили втікачів і там. Найтрагічнішою сторінкою цих подій став добре висвіт-
лений у праці геноцид монгольських бурятів (с. 380–389).

У досліджуваний період монгольські народи опинилися в полі зіткнення інтере-
сів трьох могутніх геополітичних гравців: Росії, Китаю та Японії (хоча Китай у 
цей період сам був політично розколотий, його розміри й величезне населення 
змушувало з ним рахуватися). Кожному з них доводилося мати справу з панмон-
гольським рухом – використовувати його задля власної мети або боротися з ним 
різними способами. 

І. В. Отрощенко аргументовано доводить, що і СРСР, і комуністичний Китай на 
практиці продовжували щодо монгольських народів політику своїх попередників – 
Російської та Цінської імперій. Ця політика була спрямована, в кінцевому підсумку, 
на розділення та асиміляцію підкорених етнічних груп. Пролетарський інтернаціо-
налізм як у радянській, так і в китайській (маоїстській) редакції виявився в кращо-
му разі утопією, в гіршому – прикриттям для загарбницької та імперіалістичної 
політики. Цинічно маніпулюючи правом народів на самовизначення, комуністичні 
політики легко жертвували інтересами монголів, баргутів, бурятів і тувинців заради 
світової революції або інших геополітичних цілей. Зокрема, в монографії розкрито, 
як шляхом маніпуляцій було відірвано Урянхайський край (Туву) від Монголії та 
створено маріонеткову народну республіку під радянським протекторатом (с. 113–
136); як із бурят-монголів – органічної частини монгольського етносу – було скон-
струйовано окрему націю, як для цього з одного з бурятських діалектів було штучно 
створено окрему мову (с. 325–354).Усе це прикривалося позірною турботою про 
розвиток “соціалістичних націй”; проте прогресивні на перший погляд заходи, зо-
крема реформи писемності, на практиці нерідко призводили до занепаду мови й 
культури (с. 333–354). 

Не принесла монголам жаданого визволення й возз’єднання і Японія, що прого-
лошувала гасла паназіатизму – єдності народів Азії в боротьбі проти західних коло-
нізаторів. У монографії добре висвітлено двозначність і непослідовність японської 
політики стосовно Монголії як на початку 1920-х (с. 31–46), так і в 1930-ті роки 
(с. 286–300). Врешті-решт, і тут на чільному місці виявилися власні геополітичні 
інтереси імперії, а не солідарність із “братами-азіатами”. Разом з тим загроза 
японського імперіалізму – реальна чи уявна – впливала й на радянську політику: 
І. В. Отрощенко звертає увагу на вплив “японського фактора” на реформи в галузі 
мовного будівництва та адміністративного поділу в Бурятії (с. 393). Водночас ця за-
гроза правила радянському керівництву жупелом у боротьбі з панмонгольським ру-
хом, що підтверджують численні звинувачення його діячів у шпигунстві на користь 
Японії. Слід зазначити, що, попри драматизм, а часом і трагізм описуваних подій, 
І. В. Отрощенко аналізує їх зважено, об’єктивно й різнобічно.

Окрему увагу дослідниця приділяє постатям видатних лідерів панмонгольського 
руху – Цибена Жамцарано, Елбека-Доржі Ринчіно, князя Демчігдонрова та ін., роз-
криваючи масштаб цих непересічних особистостей з усіма притаманними їм су-
перечностями, їхні сильні й слабкі сторони, історичне значення їхньої діяльності. 
Крім того, на сторінках книги діють Мао Цзедун, Й. Сталін, Г. Чичерін, Л. Карахан, 
Фен Юйсян та багато інших відомих діячів. Таким чином, закономірно постає про-
блема ролі особистості в історії. Спеціально цю проблему розглянуто на прикладі 
“конструктора” тувинської держави, уповноваженого Сибревкому в Урянхаї Інокен-
тія Саф’янова (с. 121–135). 

У дослідженні широко використано архівні документи, в т. ч. маловідомі науков-
цям. Список використаних джерел і літератури нараховує 604 позиції і включає до-
кументи й наукові праці монгольською, англійською, німецькою, російською, 
польською та українською мовами. Таким чином, перед нами – оригінальне наукове 
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дослідження, що спирається на досягнення світової монголістики. Поява такої мо-
нографії – справжня подія у вітчизняній науці.

Книга І. В. Отрощенко заслуговує на увагу не тільки професійних монголістів 
(їх, на жаль, у нашій країні замало), а й фахівців з історії Центральної Азії, Сибіру, 
Росії, Китаю, а також усіх, хто цікавиться історією ХХ ст., етно- та геополітикою. 
Безперечно, викладені в ній факти викликають асоціації з подіями української істо-
рії. Тож багатий фактичний матеріал монографії та результати аналізу можуть бути 
успішно використані в порівняльних дослідженнях, наприклад радянської націо-
нальної політики щодо різних народів, а також правити основою для ширших істо-
ричних узагальнень. 

Книгу написано строгим академічним стилем. Проте читач, не позбавлений 
уяви, відчує, як віє з її сторінок вільний вітер далеких степів, який доносить до нас 
через прірву в часі запах крові й диму, іржання коней і грім пострілів. Деякі розді-
ли захоплюють не менше за пригодницький роман. Тому можна сподіватися, що 
монографія буде цікавою й широкому читацькому загалу. Для нефахівців особливо 
корисним додатком є карти (с. 397–401), які дозволяють зорієнтуватися в географіч-
них реаліях далеких і незнайомих країв. 

Нарешті, праця І. В. Отрощенко – не лише розповідь про давно минулі часи. На 
її сторінках авторка неодноразово звертається до сучасної ситуації й наводить фак-
ти, які свідчать, що в монгольських народів і нині жива пам’ять про героїчні події 
1920–1930-х років. Не вмерло і прагнення до возз’єднання – мрія про Велику Мон-
голію. Можливо, тому в назві книги начебто звучить незавершеність. Загрозливі 
тенденції останніх років дозволяють припустити, що в долях народів Східної та 
Центральної Азії, як, втім, і всього світу, можливі несподівані зміни – і як знати, 
чи не станемо ми, внаслідок чергової світової кризи, свідками нового відродження 
панмонгольської ідеї. 

С. В. Капранов
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Рецензія на: Віталій Черноіваненко. Кумран і рукописи Мертвого моря. Автор-
ство, ідентифікація, історіографія. – Київ: Дух і Літера, 2014. – 256 с.

Монографія українського сходознавця і викладача Національного університету 
“Києво-Могилянська академія” Віталія Черноіваненка присвячена проблема-

тиці дослідження так званих рукописів Мертвого моря (інша назва – кумранські ру-
кописи) – стародавніх текстів, які було знайдено в 1947–1956 рр. на західному 
березі Мертвого моря, зокрема поблизу поселення Хірбет-Кумран (нині це терито-
рія Держави Ізраїль). Відкриття стародавнього сховища сувоїв (іноді його називають 
“бібліотекою”), написаних у період між ІІ ст. до н. е. та І ст. н. е., стало однією з 
найвизначніших подій для наукової спільноти ХХ століття, оскільки спричинило 
появу нових гіпотез, теорій, наукових шкіл у різних галузях гуманітарних наук – 
історії, релігієзнавстві, філології. З того часу було написано й опубліковано кілька 
тисяч статей і монографій науковцями Ізраїлю, США, Великобританії, Франції, Ні-
меччини, Нідерландів, Польщі та СРСР (Росії). На жаль, ці відкриття з різних при-
чин залишалися поза увагою українських дослідників, тож ця монографія є першою 
україномовною працею з кумраністики.

Перш за все варто зауважити, що монографія В. Черноіваненка не є таким собі 
вступом до кумранських студій для тих, хто вирішив розпочати вивчення цих руко-
писів або бодай ознайомитися в цілому з предметом кумранознавства (зазвичай у 
таких книгах читачеві надається словник термінів, опис основних текстів, пояснен-
ня понять та огляд досліджень в основних галузях предмета). Хоча автор уводить 
читача в проблематику своєї теми і не тільки надає детальну інформацію про істо-
рію дослідження рукописів Мертвого моря, а й характеризує виявлені рукописи, 
їхній зміст та наукову цінність, його праця має виразний історіографічний та 
джерелознавчий характер. Тому літературний та мовознавчий аспект кумранських 
студій тут висвітлено мало і книга не може розглядатися як певний посібник із вив-
чення цих рукописів. Утім, історична спрямованість монографії зовсім не примен-
шує її цінності й значення для вітчизняної науки, як і потенційного інтересу до неї 
з боку читачів.

У першому розділі (“Джерела й література”) автор детально аналізує джерельну 
базу дослідження – античних авторів та ранньохристиянських письменників, твори 
яких можуть надати інформацію про мешканців Кумрану та їхню діяльність, а та-
кож огляд сучасних здобутків у галузі археології. Особливої уваги заслуговує аналіз 
основних тенденцій у сучасному кумранознавстві й методології досліджень: 
з-поміж багатьох інтерпретацій археологічних знахідок на березі Мертвого моря та 
запропонованих на їхній основі припущень щодо походження “бібліотеки” автор 
виділяє дві основні гіпотези – есейську (або кумрано-есейську) та єрусалимську. 
Окремий параграф присвячено школі кумраністики, створеній радянськими вчени-
ми, та впливу на неї комуністичної ідеології (зауважимо, що радянські – а згодом і 
російські – кумраністи дотримувалися саме есейської гіпотези).

Другий розділ автор присвячує детальному аналізу есейської гіпотези. Згідно з 
цією гіпотезою (що була запропонована археологом та істориком Роланом де Во і 
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стала панівною в кумранознавчих студіях), Кумран був поселенням “монастирсько-
го” типу юдейської секти есеїв зі скрипторієм для переписування текстів, а отже, 
більшість рукописів було створено саме тут. У цьому розділі аналізуються як аргу-
менти на користь цієї гіпотези, так і її слабкі сторони, її критика з боку опонентів, 
вплив світоглядних ідеологем дослідників на бачення проблеми. Варто відзначити, 
що В. Черноіваненко розкриває подальший розвиток есейської гіпотези в контексті 
панівних тенденцій у біблеїстиці та релігієзнавстві ХХ ст., зокрема популярної ідеї, 
що християнство зародилося в межах есейства, але переросло його замкнутий сек-
тантський простір, ставши окремою релігією. 

Результати дослідження рукописів Мертвого моря були з ентузіазмом підхоплені 
прихильниками гіпотези походження християнства, розробленої ще в ХІХ ст. тео-
логами Тюбінґенської школи Ф. Бауром, Д. Штраусом, та з особливим ентузіазмом 
популяризовані Е. Ренаном. За цією концепцією, християнство народилося в надрах 
юдаїзму в протиборстві двох напрямків – петринізму (послідовники апостола Пе-
тра) та павлінізму (послідовники апостола Павла), і саме це протистояння сприяло 
виходу нової течії за межі сектантського мислення. З моменту відкриття кумран-
ських текстів ця гіпотеза ніби дістала “друге дихання”: тепер начебто було отрима-
но документи протохристиянства – есейства, з його месіанськими очікуваннями, 
уявою про “Вчителя праведності” та опозицією Єрусалимському Храму. Саме з цієї 
причини есейська гіпотеза стала провідною в радянському кумранознавстві, адже 
пояснювала ґенезу християнства як результат еволюції юдейської секти (еволюцій-
на парадигма була тим світоглядним базисом, який марксистсько-ленінська ідеоло-
гія переносила на всі галузі наукових знань – як природничих, так і гуманітарних). 

Автор монографії не ставив перед собою завдання критикувати ідеологеми, що 
лежали в основі методології кумрано-есейської гіпотези, але наведений ним огляд 
її критики з боку опонентів може зацікавити тих, хто вивчає історію раннього 
християнства, і зокрема концепцію його есейських витоків. Наскільки такі уявлен-
ня підтверджуються археологічними аргументами та текстами з кумранської “біб-
ліотеки”, можна оцінити, ознайомившись із другим розділом книги. Зауважимо, 
що ця критика, викладена в монографії прозорою і лаконічною мовою, включає 
огляд бібліографії також.

Третій розділ автор присвячує типологізації теорій і концепцій у кумраністиці 
(1-й параграф), а окремий параграф (2-й) – аналізу найбільш вагомої альтернативи 
есейській гіпотезі – так званої єрусалимської гіпотези. У цілому в цьому розділі 
розглянуто п’ятнадцять альтернативних гіпотез, при цьому автор класифікує їх 
(об’єднуючи деякі з них у групи), розглядає основі аргументи на їхню користь та 
їхні “слабкі місця”, наводить посилання на джерела. У цьому плані монографія 
може правити таким собі довідником як для початківців у галузі кумранознавства, 
так і тих, хто займається цим фахово. 

Наявність багатьох альтернатив традиційній есейській гіпотезі свідчить про її 
численні прогалини і нездатність відповісти на низку історико-археологічних пи-
тань. Чому “бібліотека” містила різні за змістом тексти, включаючи й ті, що не 
відповідали есейській ідеології (адже сектанти ретельно дбали про “чистоту” 
вчення)? Чому тексти написано різними почерками, число яких аж надто велике 
як для скрипторію з постійними переписувачами (за Н. Ґолбом, налічується близь-
ко 500 почерків)? Чому в поселенні знайдено жіночі прикраси, а також жіночі похо-
вання в некрополі, якщо есеї практикували безшлюбність? Чи існував зв’язок між 
поселенням та печерами, де було сховано сувої? Чи існував скрипторій у поселенні 
взагалі (виявлене Р. де Во приладдя для письма не дає підстав стверджувати про 
організований перепис текстів)? Якщо Кумран був центром есейського релігійного 
життя, де було створено оригінальні писемні твори, чому було виявлено лише 
один авторський рукопис (тобто рукопис із виправленнями і закреслюваннями), 
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тоді як решта – копії? На ці та інші запитання есейська гіпотеза не дає відповідей. 
Тож яка є альтернатива?

Автор монографії розглядає як найбільш імовірну альтернативу есейській гіпо-
тезі так звану єрусалимську гіпотезу, за якою кумранська “бібліотека” насправді 
була зібранням книг із Храму та, можливо, інших бібліотек Єрусалима, винесених 
звідти під час Юдейської війни (67–73 рр.). Цю гіпотезу було вперше висунуто ні-
мецьким ученим К. Ренґсторфом (1960–1963), а пізніше самостійно подібних вис-
новків дійшов американський дослідник Н. Ґолб, який опублікував більше десяти 
статей і монографію на цю тему в 1980–1995 рр. Потім ця гіпотеза здобула значне 
число прихильників серед науковців і зараз є чи не найвагомішим протиставленням 
есейській гіпотезі. 

Щодо самого поселення, то археологічні відкриття свідчать, по-перше, що цей 
комплекс не був побудований як помешкання аскетів; по-друге, тут відбувалися за-
пеклі бої в 68–70 рр. (зруйновані стіни, наконечники стріл, залишки згарища), а 
есеї, як це відомо з джерел, були мирними людьми. Звідси випливає висновок, що 
Кумран був, швидше за все, укріпленим поселенням, а не осередком есеїв-аскетів. 
За припущеннями Н. Ґолба, один зі шляхів згаданої Йосифом Флавієм утечі юдеїв з 
Єрусалима (той шлях, що прямував до фортеці Махерон) проходив саме через Кум-
ран, і тут, перед переправою на протилежний берег Мертвого моря, втікачі сховали 
сувої в печерах. Деяка частина втікачів залишилася в Кумрані, де була знищена 
римлянами, а решта попрямували до Махерона, що на протилежному березі Мерт-
вого моря. 

Отже, монографія В. Черноіваненка є певною експозицією гіпотез, теорій і дис-
кусійних питань історії та археології Кумрану й рукописів Мертвого моря. Варто 
зазначити, що книга не презентує якогось нового відкриття чи гіпотези, зробленої 
самим автором. Це, швидше, розлогий за обсягом опрацьованого матеріалу і вод-
ночас лаконічний за формою викладу опис проблематики дослідження. Поза сум-
нівами, попри відсутність евристичного характеру, вихід цієї праці є важливою 
подією як для наукової спільноти, так і для читача, що не є фахівцем у галузі старо-
давньої історії. Цінність цієї монографії полягає в тому, що вона дає змогу дослід-
никам різних галузей гуманітарних наук, дотичних до вищезгаданої тематики, 
ввійти в проблематику кумранознавства, а відтак дати поштовх до нових дослі-
джень і відкриттів.

Тематика текстів Мертвого моря торкається різних напрямків наукових дослі-
джень – історії юдаїзму і раннього християнства, біблійної текстології, діахроніч-
ного вивчення давньоєврейської та арамейської мов, юдейської літератури доби 
Другого Храму. Як вже було зазначено, монографія В. Черноіваненка торкається, 
головним чином, історичної і джерелознавчої проблематики, тож було б добре, якби 
автор продовжив свою працю, дещо розширивши коло проблематики, включивши 
в нього філологічний аспект дослідження рукописів Мертвого моря. У такому разі 
монографія могла б перерости в першу україномовну працю, що репрезентувала 
б проблематику спадщини Кумрану різнобічно.

Також треба зауважити, що в монографії є Додаток, який містить переклади дея-
ких кумранських текстів: уривки з Месіанського апокаліпсису (4Q521), Сувою бла-
женств (4Q525), Коментарю на Книгу Буття (4Q252), а також переклад Месіанського 
збірника (4Q175), Коментарю на Книгу Ісаї (4Q164), фрагменти “Чотирьох царств” 
(4Q552), “Нового Єрусалима” (4Q554, 5Q15) та Сектантської історії (4Q183). У ці-
лому включення текстів є гарною ідеєю щодо структури книги, оскільки “оживляє” 
складність дискусії можливістю дотику до самих рукописів, тим більше що тексти 
подано з коротким вступом та поясненнями, що дозволяє читачеві зорієнтуватися в 
історичних реаліях. Проте варто було б автору під час підбору текстів для перекла-
ду зробити це більш систематизовано, згрупувавши тексти за тематикою і дещо 
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розширивши їхній обсяг. Так, на мій погляд, до Сектантської історії можна було б 
додати й інші твори, що репрезентують релігійні рухи Юдеї того часу (наприклад, 
Статут громади (4QS), Дамаський документ (CD)); а до текстів, що відображають 
апокаліптичні уявлення, додати Коментар на Книгу Авакума (1QpHab), Мідраш 
Мелхіседека (11QMelch); можна було б також включити й хоча б невеликі фраг-
менти богослужбових (поетичних) текстів і текстів, що містять галахічні (що сто-
суються релігійного закону) дискусії, та інші. Звичайно, це дещо збільшило б обсяг 
книги, проте дало б читачеві ширше уявлення про зміст кумранської “бібліотеки” 
та її значення для відтворення релігійної картини І ст. н. е.

Монографія включає також невеликий глосарій, що пояснює 16 термінів і за об-
сягом охоплює неповних 4 сторінки. Також для зручності використання книги як 
довідник додано Індекс, що містить такі розділи: 1. Географічні місця; 2. Імена; 
3. Давні джерела. Монографія ілюстрована фотографіями, зробленими автором, і 
картою. Список літератури складає 182 позиції і, звичайно, не є вичерпним, але 
включає найважливіші праці англійською, івритом, французькою, німецькою та ро-
сійською мовами. 

На завершення відзначу легкість стилю автора, прозорість мови та вдалу струк-
турованість книги. Вважаю справедливим рішення національного журі “Книжка 
року” про включення монографії В. Черноіваненка до числа десяти кращих істо-
ричних досліджень, які було опубліковано в Україні у 2014 р. Крім того, маю ве-
лике сподівання, що ця книга дасть поштовх новим україномовним працям із 
кумраністики.

Д. В. Цолін
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ХРОНІКА

ВОСЬМА ЄВРОпейСЬКА КОНфеРеНцІя
з ІРАНІСтиКи

(Санкт-петербург, 15–19 вересня 2015 р.)
 

15–19 вересня 2015 р. в Санкт-Петербурзі відбулася VIII Європейська конфе-
ренція з іраністики (Eighth European Conference of Iranian Studies), яку про-

водила Європейська асоціація іраністів (Societas Iranologica Europаea). Органі-
заторами цьогорічного зібрання, що зазвичай проходить кожні чотири роки в різних 
містах Європи, виступили Державний Ермітаж та Інститут східних рукописів РАН. 
У приміщеннях цих установ і відбувалися основні заходи форуму.

Напередодні офіційного відкриття, 14 вересня 2015 р., в приміщенні Музею іс-
торії російського сходознавства в Інституті східних рукописів РАН на Палацовій 
набережній, 18 для учасників конференції було відкрито виставку іранських ма-
нускриптів.

Зранку 15 вересня 2015 р. в старовинному Ермітажному театрі, побудованому 
в античному стилі (Палацова набережна, 34), відбулося урочисте засідання 
VIII Європейської конференції з іраністики. Вітаючи учасників зібрання, гене-
ральний директор Державного Ермітажу, відомий вчений-орієнталіст, арабіст Ми-
хайло Борисович Піотровський зазначив, що Ермітаж завжди радий приймати 
таких поважних гостей. Іран – це країна зі стародавньою та розвиненою цивіліза-
цією. Її мешканці ще на початку ІІІ тисячоліття до н. е. створили свою писемність 
та самобутню культуру, яку безперервно вдосконалювали протягом багатьох тися-
чоліть. І, на його думку, великим щастям для учасників форуму є займатися вивчен-
ням такої цікавої країни, як Іран. Він запросив всіх бажаючих відвідати тимчасові 
виставки в Ермітажі, приурочені саме до відкриття заходу.

Рівно 80 років тому на берегах Неви в Ермітажі зібрався ІІІ Міжнародний кон-
грес з іранського мистецтва та археології, який фактично був першим всесвітнім 
форумом такого рівня в СРСР. На виставці “День отрадных встреч с друзьями вспо-
минай!..”, розміщеній у фойє Ермітажного театру та організованій Державним Ер-
мітажем за участю Санкт-Петербурзького філіалу архіву РАН, було представлено 
сотню експонатів. Наукові видання, архівні документи, фотографії, звіти, записки, 
нотатки, накази учасників Конгресу, навіть меню урочистої вечері, знайшли своє 
місце на стендах. Представлені були й деякі предмети іранського мистецтва з ермі-
тажних колекцій, що експонувалися 1935 р., хоча тоді їх було близько 25 тисяч. Дру-
га виставка – це «“Подарок созерцающим”. Мандри Ібн Баттути», що відкрилася в 
Зимовому палаці. У залах представлена експозиція, присвячена тридцятирічним 
мандрам марокканця Ібн Баттути. Упродовж 1324–1353 рр. він відвідав Єгипет, Си-
рію, Іран, Ірак, Ємен, Індію, Китай, Іспанію та інші країни. Залишив подорожні за-
писки, де докладно описав все, що бачив під час мандрів. Кераміка, тканини, виро-
би зі скла, металу, монети з фондів Ермітажу наочно демонструють світ епохи Ібн 
Баттути, різноманітні сфери життя, з якими він стикався та споглядав на своєму 
шляху. Російська національна бібліотека надала 30 унікальних рукописів тієї епохи, 
а фонд Марджані з Москви – унікальні костюми. Також у Зимовому палаці пред-
ставлена експозиція “Культура та мистецтво Ірану XIII – початку ХХ століття”, 



Хроніка

122                                                                                                          Східний світ, 2016, № 1

на якій показані перлини з колекцій Державного Ермітажу. Насамперед це саса-
нідське срібло – чи не найвідоміша пам’ятка східного зібрання. Речі датуються ча-
сом із III до VII ст. н. е., тобто з моменту створення Сасанідської іранської держави 
й до часу її завоювання арабами. Майже всі предмети, а це здебільшого срібні таре-
лі та посудини, свого часу були знайдені на теренах Російської імперії, переважно 
на Півночі Росії та Південному Уралі, зокрема в Пермському краї. Але є й речі, що 
походять з Харківської області. Це свідчить про давні торговельні зв’язки Ірану в 
тому числі з нинішніми українськими землями. Також у залах Ермітажу можна по-
бачити витвори іранських майстрів – ранню бронзу (латунь), фаянсові вироби, ху-
дожнє скло, перські мініатюри. Окремий зал виділено для демонстрації унікальної 
панорами художника П. Я. Пясецького, на якій зроблено замальовки важкого, але з 
чудовими краєвидами шляху російського посольства до Тегерана.

М. Б. Піотровський ознайомив всіх з виданнями та каталогами Ермітажу, що до-
тичні Ірану. Передаючи слово співорганізатору конференції, доктору історичних 
наук І. Ф. Поповій, він ще раз нагадав присутнім, що Ермітаж, де буде проходити 
захід, має багату колекцію іранського мистецтва, яку збирали протягом кількох сто-
літь, і запросив відвідати музей та його численні виставки.

Ірина Федорівна Попова, директор Інституту східних рукописів РАН, коротко 
зупинилася на історії його створення. Окреслила те значення, яке має двохсотлітня 
робота установи та її співробітників для розвитку російського та світового сходо-
знавства. Торкнулася колекції іранських рукописів, що багато років збиралася поко-
ліннями науковців та дипломатів, яким з 1844 р. було наказано купувати всі можливі 
східні манускрипти, зокрема в Персії, що й неухильно виконувалося до 1914 р. Зу-
пинилася на постатях визначних колег, відзначивши їхні здобутки. Пораділа моло-
дим обличчям у залі, що дає надію на безупинність досліджень у майбутньому. Ще 
раз запросила всіх до Інституту відвідати виставку рукописів.

Далі слово надали професору Альмут Хінце, президенту Європейської асоціації 
іраністів. Вона привітала головуючих та учасників зібрання, висловивши щиру по-
дяку всім, хто брав участь у підготовці та організації заходу. Зазначила, що щаслива 
з того, що форум проходить у такому особливому місці, як Ермітаж, колекції якого 
становлять величезну цінність. Коротко окреслила здобутки очолюваної структури, 
визначивши її мету та завдання. Розповіла про етапи підготовки VIII Європейської 
конференції з іраністики, згадавши попередні, зокрема VII, що проходила в Кракові 
2011 р., привітавши її організаторів, присутніх у залі. Повідомила, що матеріали 
форуму вже надруковано. Нагадала членам Societas Iranologica Europаea, що у 
п’ятницю відбудуться дві сесії асоціації, визначення та нагородження лауреата пре-
мії за дисертацію з іраністики.

Надзвичайний і Повноважний Посол Ісламської Республіки Іран в РФ Мехді Са-
наї насамперед привітав усіх присутніх. Зауважив, що, хоча й підготував свою до-
повідь російською, а робоча мова конференції англійська, все ж виголосить її пер-
ською, оскільки він іранський посол. Звертаючись до делегатів, зазначив, що їхній 
внесок у вивчення однієї з найдавніших цивілізацій світу, її історії, культури, мови, 
мистецтва дуже цінують в Ірані і сьогодні в цьому залі акумульовані наукові сили, 
що роблять багато століть існування Ірану більш відкритим світові. Із вдячністю 
перелічив кілька поколінь представників російської школи іраністів. Підкреслив, 
що обмін думками стосовно різних проблем дослідників з різних країн збагачує 
знання про Іран, змінюючи ставлення до країни у світі. Далі російською мовою за-
просив всіх присутніх обов’язково відвідати концерт класичної іранської музики.

Останнім вітальне слово від уряду Санкт-Петербурга та губернатора Полтавчен-
ка виголосив Євген Дмитрович Григор’єв – голова Комітету із зовнішніх зв’язків 
Санкт-Петербурга. Він сказав, що серце Петербурга відкрите для всіх присутніх, та 
побажав форуму успіху.
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Д-р Павло Борисович Лур’є від імені оргкомітету ознайомив усіх з технічними 
моментами заходу – що, де, коли, як.

У той же день почалася основна робота конференції. Робочими мовами форуму 
були англійська, французька та німецька. Засідання п’яти основних секцій (Давній 
Іран, Іран у Середньовіччя, Класичне Середньовіччя, Нова та новітня історія, Су-
часність) проходили в будинку Генерального штабу (вул. Велика Морська, 2), який 
нещодавно було приєднано до комплексу будівель Державного Ермітажу. Засідан-
ня шостої спеціальної секції відбувалися в Інституті східних рукописів. Загалом 
було представлено близько 250 доповідей, що стосувалися найрізноманітніших 
сфер іраністики. 

Треба зазначити, що організатор конференції, Societas Iranologica Europaea (S.I.E.), 
як міжнародна наукова асоціація була створена 1983 року в Римі. Її членами є гро-
мадяни не тільки європейських, а й інших країн. Мета S.I.E. – сприяння розвитку та 
підтримка вивчення усіх аспектів, пов’язаних з іраністикою, включаючи філологію, 
лінгвістику, літературу, історію, релігію, мистецтво, археологію, філософію, етно-
логію, географію, інші гуманітарні науки, юриспруденцію. Під час заходу, 18 ве-
ресня 2015 р., в Зеленому залі Інституту східних рукописів РАН відбулися чергова 
та позачергова сесії S.I.E., на останній було обрано нову президію асоціації. Пре-
зидентом Societas Iranologica Europaea став П’єрфранческо Кальєрі, професор 
археології Стародавнього Ірану в Болонському університеті, віце-президентом – 
д-р Габріель ван ден Берг, яка викладає в Лейденському університеті, а секретарем 
переобрано д-ра Флоріана Шварца з Відня.

Хоча програма конференції була дуже насиченою, вона включала в себе не тіль-
ки заслуховування доповідей, а й культурну програму. Для всіх учасників заходу 
відвідування музею Ермітаж було вільним, у тому числі огляд Золотої комори з її 
колекцією скіфського золота.

Також було організовано відвідання виставки “Перська література та мистецтво 
книги” в Національній бібліотеці Росії, де були представлені середньовічні руко-
писи. Під час екскурсії до Музею антропології та етнографії ім. Петра Великого 
(Кунсткамери) РАН основний акцент робився на огляді експонатів іранського по-
ходження. У приміщенні Генерального штабу за підтримки Посольства Ісламської 
Республіки Іран в РФ та московської Державної консерваторії ім. П. І. Чайковского 
пройшов концерт класичної іранської музики “В сонячну ніч” із чудовою програ-
мою. Крім того, для всіх бажаючих відбулися екскурсії містом, каналами та музея-
ми Санкт-Петербурга, а також його приміськими палацами та парками в Петергофі, 
Пушкіні (Царському Селі) й Павловську.

За результатами роботи VIII Європейської конференції з іраністики буде видано 
том “Трудов Государственного Эрмитажа”, де буде представлено все розмаїття до-
повідей. Здавалося б, лише один напрям сходознавства – іраністика, а наскільки 
різноманітними були виступи, що торкалися й археологічних розкопок, і грамати-
ки авестійської мови, й економічного стану країни в різні періоди, й сучасних ас-
пектів суспільства, й багатьох інших питань із життя Ірану. У заході взяли участь 
дослідники з багатьох держав (Ірану, Росії, Великобританії, Німеччини, Австрії, 
Італії, Іспанії, Франції, Швейцарії, України, Данії, Норвегії, Швеції, Нідерландів, 
Ізраїлю, Єгипту, Іраку, Чехії, Польщі, Вірменії, Сербії, Туреччини, Грузії, Азербай-
джану, Таджикистану, Узбекистану, Канади, США, Японії, Китаю, Угорщини, Ес-
тонії). Під час закриття конференції, що знову ж таки відбулося в приміщенні 
Ермітажного театру, було констатовано успішне завершення заходу та висловлено 
побажання проведення наступного за чотири роки.

О. Д. Василюк
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2-й МІЖНАРОДНий еКСпеРтНий КРУГЛий СтІЛ
“УКРАЇНСЬКО-тУРецЬКІ еКОНОМІЧНІ ВІДНОСиНи

НА СУЧАСНОМУ етАпІ”
(Київ, 2 вересня 2015 року)

Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, Київський національ-
ний економічний університет імені Вадима Гетьмана та Центр стратегічних до-

сліджень МЗС Туреччини (SАM) за сприяння апарату РНБО України, Посольства 
Туреччини в Україні, Міністерства закордонних справ України провели 2 вересня 
2015 р. 2-й Міжнародний експертний круглий стіл “Українсько-турецькі економічні 
відносини на сучасному етапі”. Він став продовженням І Міжнародного експертно-
го круглого столу “Українсько-турецькі відносини та сучасному етапі: виклики та 
перешкоди” (липень 2014 р.)1. 

Зі вступним словом від організаторів заходу виступив директор Інституту схо-
дознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України О. В. Богомолов. Він привітав 
учасників із початком роботи круглого столу, зазначивши: якщо перший круглий 
стіл, котрий став першим досвідом співробітництва та обміну експертними точками 
зору Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАНУ та Центру стратегічних 
досліджень (SAM) МЗС Туреччини, торкався загальних та найбільш нагальних 
проблем політики, безпеки, економіки, транспорту, енергоносіїв, туризму, освіти 
та культури двох країн, і зокрема проблеми окупації Криму, то економічну темати-
ку для другого спеціального круглого столу обрано у відповідь на пропозицію ту-
рецької сторони продовжити предметне обговорення найбільш нагальних аспектів 
двосторонніх відносин. Він зауважив: останніми роками здебільшого йшлося про 
такі пріоритетні напрямки економічного розвитку нашої держави, як ЄС та Росій-
ська Федерація, проте не менш важливим партнером для України постійно була 
Турецька Республіка. 

Не випадково, що цього року експертний круглий стіл було організовано у спів-
робітництві та на базі провідного в Україні економічного вишу – Київського націо-
нального економічного університету імені Вадима Гетьмана. Тому з вітальним сло-
вом до учасників від сторони, що приймає, звернувся його перший проректор з 
науково-педагогічної та наукової роботи – д. екон. н., проф. Д. Г. Лук’яненко. Він 
доповів присутнім про глибокі динамічні зв’язки свого університету з турецькими 
партнерами, зазначивши, зокрема, що дві спеціальності КНЕУ з міжнародної еко-
номіки акредитовані у ВАК Туреччини і двостороннє співробітництво постійно 
розширюється. У нових геополітичних та геокультурних умовах стратегічне парт-
нерство України та Туреччини, підписане у 2010 р., набуває нових орієнтирів та 
нових якісних змін. Величезний потенціал українсько-турецького співробітництва 
реалізується несповна: з одного боку, Туреччина є другим за величиною експорту 
партнером України, тоді як обсяги взаємної торгівлі складають не більше ніж 
5 млрд. дол.; з другого боку, в Україні діють близько 500 підприємств із турецьким 
капіталом, але за обсягом інвестицій це десятки мільйонів доларів, тоді як Туреччи-
на входить у двадцятку найбільших інвесторів світу.    

Учасники круглого столу констатували: поряд з Китаєм, Індією, Бразилією серед 
європейських країн експерти називають Туреччину, адже ця країна має потенціал 
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для надзвичайно потужного економічного зростання. Окрім тісних соціокультурних 
відносин, у нас є значна історична база для економічного співробітництва, оскільки 
ми перебуваємо в епіцентрі Шовкового шляху між Європою та Азією, Туреччина 
безпосередньо сусідить із країнами, де наразі зосереджено 60 % усіх енергоресур-
сів, і Україна теж є геотранспортною державою, тобто наші країни приречені на 
плідне та тривале співробітництво як у двосторонньому, так і в міжнародному пла-
ні, євроінтеграційному контексті, СОТ, ОЧЕС тощо. Незважаючи на те що обидві 
країни зараз переживають глобальні стреси, вони стикаються з дуже серйозними і 
зовнішньоцивілізаційними, і внутрішніми викликами, які треба долати, й обидві 
держави мають достатньо сили, щоб ці проблеми поступово вирішити. Ключем до 
такого співробітництва є насамперед інтелектуальна співпраця, що покликана ви-
робляти нові підходи у складний глобальний час.

З офіційним привітанням виступив Надзвичайний і Повноважний Посол Рес-
публіки Туреччини в Україні Йонет Джан Тезель, котрий з особливою приємністю 
відзначив приїзд до українських партнерів своїх колег із Центру стратегічних до-
сліджень та підтвердив офіційну позицію Туреччини, що є другом України, воліє 
підтримати Україну в сучасних обставинах анексії Криму, проведення конструктив-
них реформ демократичним урядом і водночас має певний економічний інтерес. Це 
було продемонстровано в березні 2015 р. під час роботи 4-ї наради вищого рівня 
Стратегічної ради України й Туреччини, де на порядку денному серед цілого ряду 
проблем стояло питання саме економічного співробітництва. Один зі шляхів такої 
допомоги Україні, насамперед у проведенні реформ в економіці, полягає в можли-
вості поділитися досвідом, і проведений експертний круглий стіл є частиною цього. 
Пан посол розповів про минулий досвід ознайомлення українських регіональних 
лідерів із досвідом турецьких індустріальних парків, підкресливши: Туреччина ро-
зуміє український європейський вибір, підтримує його, проте з власного досвіду 
знає, наскільки важливими для розвитку країни є структурні реформи на шляху до 
вступу до ЄС, наскільки вони видозмінюють суспільство, – і висловив сподівання, 
що у виступах та пропозиціях доповідачів аудиторія знайде для себе нові сфери за-
цікавлення відповідно до роботи з проблематикою.

Заступник директора Другого європейського департаменту МЗС України 
О. О. Чубрикова як представник департаменту, що є безпосередньо відповідальним 
за українсько-турецьке співробітництво, також привітала учасників та гостей круг-
лого столу. Вона констатувала: українсько-турецькі відносини є прикладом дружби 
та обопільної вигоди, а економічне співробітництво завжди було його підмурівком. 
На жаль, у надзвичайно складному оточенні викликів сьогодення, поставленої очіль-
никами обох країн мети, сягнути обсягу 10 млрд. дол. двосторонньої торгівлі не 
було досягнуто, і негативна тенденція до зменшення продовжує мати місце. Проте 
можна винайти та розробити нові форми двостороннього співробітництва, і таким 
спільним напрацюванням у результаті роботи Стратегічної ради України й Туреч-
чини стало заснування двосторонньої робочої групи з державного та приватного 
партнерства, в котрій турецький досвід може бути використано для спрямування 
фінансових ресурсів в Україну у складний для неї період, так само як і в ролі до-
роговказу для турецьких бізнесменів в Україні. Окрім того, вельми цінним для 
України є турецький досвід долання економічної кризи 2002 р., розбудови енерге-
тичного сектору тощо. Отож пропозиції нових, свіжих ідей неодмінно буде врахо-
вано посадовцями міністерств зовнішніх справ обох країн у плануванні подальших 
кроків на шляху співробітництва.

Учасників круглого столу привітали та висловили підтримку також представни-
ки апарату РНБО та київського офісу Інституту Кеннана. Голова Центру стратегіч-
них досліджень МЗС Туреччини проф. д-р Алі Ресуль Усул як провідний експерт 
країни з відносин Туреччини і ЄС, проблем демократизації, політики країн Магрибу, 
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Близького Сходу, Середньої Азії висловив задоволення з нагоди зустрітися зі свої-
ми українськими колегами, а також подяку стороні, що приймає, та висококваліфі-
кованим турецьким фахівцям, що погодилися увійти до складу турецької делегації 
до України. 

Проблематика експертного круглого столу включала насамперед аналіз наслідків 
офіційного візиту президента Туреччини до Києва (2014) та оцінку результатів ро-
боти останнього економічного форуму Туреччина – Україна (07.2015). Роботу круг-
лого столу відкрила доповідь президента Центру глобалістики “Стратегія ХХІ” 
Михайла Гончара “Енергоресурсні потоки Схід – Захід: перспективи України та Ту-
реччини”. У ній він торкався спроб надати стратегічного характеру українсько-
турецьким відносинам та низки проектів, зумовлених ситуацією на енергетичних 
ринках, на котрі мали сподівання як Україна, так і Туреччина і котрі наразі не є 
реалізованими. В умовах коливання цін на енергоносії рентабельність та економіч-
на привабливість декількох конкуруючих між собою транзитних проектів стають 
проблемними, і доповідач запропонував порівняння низки маршрутів з точки зору 
транспортних витрат та прогноз майбутнього газових потоків, активним учасником 
розбудови котрих є Туреччина і котрі пролягають у тому числі й через Україну. Зо-
крема, прогноз щодо Турецького потоку виявився вельми негативним, тоді як пере-
вагу віддано традиційним проектам. Турецька сторона співпрацювала з Росією, з 
тим щоб використати можливості російської сторони на свою користь, але ця ко-
ристь, на думку доповідача, є досить сумнівною, оскільки затверджена В. Путіним 
російська стратегія чітко спрямована на обхід транзитних рейдів, а Південний потік 
нічого не приносить Туреччині, оскільки не є проектом, що проходить через тери-
торію Туреччини. Намагання Росії, що розв’язала гібридну війну проти України, 
вибити нас із транзиту було мимовільно підтримане Туреччиною – й експерт назвав 
цей вчинок не дуже дружнім кроком. Російська окупація Криму та Донбасу при-
звела до того, що низка добувних проектів у шельфі Чорного моря, розпочатих 
провідними світовими компаніями, багатообіцяючих не тільки для України, а й для 
всього європейського регіону, практично були згорнуті з огляду на високі ризики – 
і таку стратегію гарячих сценаріїв Росія реалізує на Сході Туреччини й реалізову-
ватиме скрізь у місцях перспективної побудови конкурентних її монопольному 
статусу проектів. Найбільш перспективним з економічної точки зору виявився 
проект Білий потік.

Турецькі експерти поділилися досвідом розвитку економіки Туреччини 1990–
2000-х рр., зокрема успіхами її приватного сектору щодо України. Проф. д-р Му-
рат Юлек (Комерційний університет Стамбула) доповів про турецький досвід 
макроекономічного менеджменту та трансформації. Будучи експертом міжнарод-
ної консалтингової компанії з глобалістики, він проаналізував макроекономіку Ту-
реччини до реформ, проведені реформи та стан післяреформного періоду. Якщо 
період до реформ відзначався стрімким зростанням інфляції, бюджетним доміну-
ванням, заборгованостями з заробітної платні, проблемами кредитно-грошової 
політики, то прийнята нова програма та наступні інтенсивні реформи в період 
фінансово-економічної та банківської кризи 2000–2001 рр., обрання нового уряду, 
що реалізував та зміцнив передбачені програмою реформи, дозволили на сьогодні 
Туреччині провести реформу банківського сектору, досягти можливостей управлін-
ня ризиками, мати макроекономічний менеджмент з плаваючим обмінним курсом, 
незалежним центробанком тощо, що, у свою чергу, було підкріплене політичною 
стабільністю. Як наслідок, у 2007–2008 рр. Туреччина не сильно постраждала від 
глобальної кризи, а 2010–2011 рр. мала феноменальні темпи макроекономічного 
зростання. 

Експерт Центру енергетичних досліджень Роман Рукомеда в доповіді “Реформи, 
спрямовані на зменшення залежності України від сусідньої Росії: нові можливості 
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для турецько-українського співробітництва” зупинився на перспективах участі Ту-
реччини в процесі реформування та євроінтеграції української економіки (боротьба 
з корупцією та реформи оподаткування, конкурентоспроможність, розвиток банків-
ського сектору тощо). У новій ситуації, коли регіон Чорного моря став театром во-
єнних зіткнень із тим самим агресором – Росією, глобальна система безпеки регіону 
була знищена, економічний баланс у регіоні серйозно пошкоджений. Для нейтралі-
зації агресії Росії та досягнення нового регіонального і глобального консенсусу іс-
нує необхідність у вибудові спільної українсько-турецької стратегії як військового, 
так і економічного співробітництва, що дозволить у 2017 р. до 10 млрд. дол. підви-
щити рівень обсягу двосторонньої торгівлі, про що було заявлено під час зустрічі 
президентів наших країн у 2015 р. Сюди має входити як створення формату двосто-
роннього військового співробітництва заради поліпшення регіональної безпеки в 
Чорному морі, військове співробітництво у виробництві зброї згідно зі стандартами 
НАТО, зростання експорту української зброї до Туреччини, так і використання но-
вих можливостей торговельних відносин, викликаних втратою російського ринку 
для України та перспективою отримання цієї частини українського ринку Туреччи-
ною, пошук Україною нових іноземних ринків для українських товарів після втрати 
російських ринків і реформування українського фінансового та економічного зако-
нодавства, участь Туреччини у масштабній приватизації державних українських 
активів тощо. Україна наполегливо очікує на підтримку Туреччини в поточній полі-
тиці щодо Криму, в тому числі в міжнародній блокаді окупованої території. 

Великою честю для учасників круглого столу стало знайомство з проф. д-ром Сю-
бідеєм Тоґаном з Ун-ту Бількент – провідним міжнародним експертом з міжна-
родної торгівлі, автором численних монографій на тему економічних реформ, єв-
ропеїзації та лібералізації Туреччини й центральноєвропейських країн та онуком 
легендарного тюркського просвітника, політика, тюрколога й лідера башкирського 
національно-визвольного руху Зекі Веліді Тоґана. Шановний Сюбідей Тоґан виго-
лосив доповідь на тему “Митний союз Туреччина – ЄС та останні події у світовій 
економіці”, де наголосив: особливий інтерес для українських економістів становив 
би досвід Туреччини після підписання Митного союзу з ЄС (1995), за яким ЄС і 
Туреччина переважно надали безмитний доступ на свої ринки імпорту промисло-
вих товарів, погодилися застосовувати загальний зовнішній тариф ЄС для промис-
лового імпорту з інших країн світу. Туреччина змушена була прийняти й ефективно 
застосовувати правила ЄС щодо модернізації митниці, усунення технічних бар’єрів 
у торгівлі, провести чітку політику в галузі конкуренції, прав інтелектуальної влас-
ності, ввести антидемпінгові компенсаційні мита та заходи ефективного спостере-
ження і контролю. Виконання вимог МС було досить складним завданням для Ту-
реччини, і країна була змушена провести процес великих реформ і регулювань, 
котрий і на кінець 2015 р. повністю не завершений. Основні проблеми, з котрими 
зіткнулася країна, – намагання усунути ТБТ (технічні бар’єри у торгівлі) у торгівлі 
з ЄС, реалізація положень ЄС про державну допомогу конкурентній політиці та 
забезпечення адекватного й ефективного захисту прав інтелектуальної власності. 
Митний союз став основним інструментом інтеграції Туреччини на ринки ЄС і 
світові ринки, пропонуючи країні потужні інструменти для реформування своєї 
економіки. Доповідач твердить: аж ніяк не СОТ, а Партнерство Трансатлантичної 
торгівлі та інвестицій (TTIP) з Транстихоокеанським партнерством (TPP) визнача-
тимуть правила міжнародної торгівлі у ХХІ ст., отож або Туреччина й Україна не 
братимуть жодної участі в цьому нормотворчому процесі, або завдяки митному со-
юзові з ЄС адаптуються до нових обставин та отримають соціальний зиск, водно-
час наблизившись до ЄС та США. Зрештою, приєднання до TTIP повинно стати 
керівним принципом для довгострокової перспективи торговельної політики Ту-
реччини. 
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Наступна доповідь, підготовлена Надзвичайним і Повноважним Послом України, 
проф. Дипломатичної академії України при МЗС України В. Я. Маштабеєм разом з 
д. е. н., проф. КНЕУ ім. Вадима Гетьмана О. Яценко, була присвячена реалізації на-
ціональних інтересів Туреччини засобами економічної дипломатії та використанню 
турецького досвіду Україною. Вона враховувала, зокрема, й досвід Туреччини в 
розвитку інфраструктури туризму. Обидві сторони зазначили: співробітництво Ту-
реччини та України з програмами МВФ – каталізатор розвитку економік обох країн. 

Віце-голова Міжнародної асоціації турецьких та українських бізнесменів (ТУІД) 
Бурак Пехліван у доповіді “Уроки Туреччини можуть дати користь Україні?” зазна-
чив: Туреччина пропонує Україні практичний дороговказ для модернізації та еконо-
мічних реформ. Він поділився своїми враженнями від поїздки української делегації 
разом з Департаментом державного і приватного сектору Американської торговель-
ної палати з проекту USAID (United States Agency – International Development) до 
Туреччини і нагадав: у рекомендаціях цього проекту Туреччину визначено країною, 
моделі економічного розвитку котрої є найбільш корисними для засвоєння Украї-
ною. Б. Пехліван упевнений, що зроблені під час поїздки висновки можуть засто-
совуватися до України. Це визнання важливості турецької моделі віддзеркалює 
поточні відносини всередині української бізнес-спільноти, яка не робить секрету зі 
своєї зацікавленості досвідом Туреччини. Це здоровий і закономірний процес: у той 
час як стало традиційним порівнювати Україну з такими східноєвропейськими 
країнами, як Польща, не можна ігнорувати більшої схожості між Туреччиною та 
Україною. Безперечно, реформаторський досвід нових країн-членів ЄС – Више-
градської групи націй – дуже важливий для України; втім, також важливо мати на 
увазі, що обставини, в котрих перебуває Україна сьогодні, дуже відрізняються від 
ситуації 1990 р., коли високі темпи зростання сприяли значному зовнішньому фі-
нансуванню реформ, та й у наступні десятиліття Захід продовжував активно під-
тримувати європейський вибір цих країн. Сьогодні ж більшість країн-членів ЄС 
виступають проти подальшого розширення союзу і зайняті власним спадом еконо-
міки. На шляху інтеграції до ЄС Україна стикається з тими ж перешкодами, які охо-
лоджували ентузіазм турецької інтеграції: сприйняття обох як слабших економік, 
країн з відносно низькими середніми доходами й великим населенням. Саме тому 
відносини України з ЄС більше подібні до відносин Туреччини та ЄС, аніж Брюс-
селя і колишніх країн Варшавського договору. 

Проректор Українського державного ун-ту фінансів та міжнародної торгівлі 
І. Гужва розповів про особливості підписання угоди про вільну торгівлю між 
Україною та Турецькою Республікою. Він зазначив, що Україна приділяє особливу 
увагу питанню укладення сучасної та взаємовигідної угоди про вільну торгівлю з 
Турецькою Республікою, яка створить сприятливі передумови для реалізації існую-
чого торговельно-економічного потенціалу обох країн. Тому переговори, що три-
вають між експертами обох країн, зосереджені на найбільш актуальному питанні 
переговорного процесу – узгодженні умов доступу до ринків товарів у рамках май-
бутньої угоди: якщо Україна впевнена в необхідності лібералізації доступу по всіх 
промислових і сільськогосподарських товарних позиціях з максимальним знижен-
ням ставок ввізного мита, то турецька сторона наполягає на скасуванні мит лише 
на окремі товарні позиції, в першу чергу обмежуючи доступ до ринку 982 позицій 
сільськогосподарських товарів. Разом з тим на сьогодні Україна готова продовжу-
вати конструктивні переговори з турецькою делегацією з метою укладання взаємо-
вигідної угоди, що передбачатиме збалансовані умови доступу до ринків товарів 
та послуг обох країн.

Зі свого боку, турецьких експертів цікавили наслідки та перспективи підписання 
Асоціації України з ЄС (2014), зокрема у сфері економічного та секторального спів-
робітництва, реформи, спрямовані на зменшення залежності України від сусідньої 
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Росії. Член правління Комітету грошової політики Центрального банку Туреччини, 
консультант Світового банку та Oxford Analytica, доц. д-р  Ахмед Фарук Айсан ви-
ступив з повідомленням “Чи криза включає реформи? Трансформація турецького 
фінансового сектору в період після 2001 р. та глобальна криза”. Наразі д-р Айсан 
як член групи G-20 Financial Safety Net Experts Group та заступник голови наглядо-
вої ради з економічних питань Ради з науково-технологічних досліджень Туреччи-
ни зупинився на такій проблемі, як вимоги до стійкого збалансованого зростання, 
проаналізував перебіг останніх подій в українському секторі економіки та банкінгу, 
структурні аномалії в економіці до кризи 2001 р. та наступні фундаментальні еко-
номічні зміни в економіці. Він розповів про консолідацію та реструктуризацію 
банківського сектору в період між 2001–2004 рр. та його безперечне зростання у 
2005–2008 рр., таким чином окресливши нові виміри грошово-кредитної політики 
Туреччини та її підґрунтя – макропруденційні нормативно-правові врегулювання. 
Доповідач завершив свій аналіз конкретними висновками та рекомендаціями щодо 
фінансового сектору для українських спеціалістів. 

Учасниками круглого столу було висунуто пропозицію в найближчі два роки 
створити спільне монографічне видання “Дивергенція і конвергенція в Європі та 
Азії: український і турецький кейс” та презентувати його в офіційних колах ЄС. 

1 Дрига І. Українсько-турецькі відносини на сучасному етапі: можливості та перешкоди. 
Міжнародний експертний круглий стіл (Київ, 3 липня 2014 р.) // Східний світ. – 2015. – 
№ 1. – С. 156–158. 

І. М. Дрига
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ICHAL: пеРшА МІЖНАРОДНА КОНфеРеНцІя
з ІСтОРІЇ АРАбСЬКОЇ ЛІтеРАтУРи В УКРАЇНІ

4–5 червня 2015 року в Інституті філології Київського національного університе-
ту імені Тараса Шевченка відбулася I Міжнародна конференція з історії араб-

ської літератури (ICHAL – International Conference on the History of Arabic Literature). 
Організаторами наукового заходу виступили Єгипетський центр арабської мови та 
культури і кафедра Близького Сходу Інституту філології за підтримки Посольств 
Арабської Республіки Єгипет і Республіки Ірак в Україні.

Інститут філології гостинно прийняв учасників з Азербайджану, Грузії, Єгипту, 
Ірану, Катару та Румунії. Українське сходознавство було представлене доповідача-
ми від КНУ імені Тараса Шевченка, Інституту сходознавства імені А. Ю. Кримсь-
кого НАН України, Львівського національного університету імені Івана Франка та 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Почесними гос-
тями конференції були Юрій Кочубей – відомий український дипломат, арабіст, 
Надзвичайний і Повноважний Посол України у Франції (1992–1997) та консул Рес-
публіки Ірак в Україні пані Зіна Мадхат Мухамед.

На пленарному засіданні учасників заходу привітали проректор з науково-
педагогічної роботи (міжнародні зв’язки) КНУ імені Тараса Шевченка проф. Петро 
Бех та консул Республіки Ірак в Україні пані Зіна Мадхат Мухамед.

Учасники також заслухали цікаву й інформативну доповідь Ю. Кочубея на тему 
“Арабська література в контексті світової культури”. Український сходознавець 
окреслив основні етапи взаємодії близькосхідної та європейської цивілізацій, зо-
крема літератур і культур, наголосивши на тих надбаннях, якими арабські народи 
поповнили скарбницю світової культури, а також на позитивних наслідках культур-
ного симбіозу східної та західної цивілізацій. Ю. Кочубей нагадав, що арабська лі-
тература збагатила світову літературу цілою низкою тем і сюжетів. Так, знайомство 
європейців із середньовічною арабською лірикою, притаманними їй мотивами й об-
разами вилилося у появу нового ліричного стилю, названого “dolce stil nuovo”, що 
поширився в Іспанії, Провансі й Італії. І навпаки, появу нових поетичних форм в 
арабській поезії – мувашшаха і заджаля – літературознавці пов’язують зі знайом-
ством арабів із поезією Південної Європи. Іншими прикладами впливу арабської 
середньовічної літератури на європейську можна вважати такі жанри європейської 
літератури, як пікарескний роман і робінзонада. Ю. Кочубей також зупинився на за-
родженні і розвитку наукового орієнталізму, витоки якого простежуються від появи 
у Франції першого неповного перекладу казок зі збірки “Тисяча й одна ніч” на по-
чатку XVIII ст. Сюжети збірки широко використовуються у світовому театральному 
і кіномистецтві. Як приклад доповідач згадав момент перевдягання султана в опері 
С. Гулака-Артемовського, вочевидь запозичений з історій про Гаруна ар-Рашида. 
Ю. Кочубей також наголосив на важливості “Західно-східного дивану” Ґьоте, що 
став своєрідним ключем до розуміння східної поезії європейським читачем. Схо-
дознавець також торкнувся питання дослідження класичної та нової арабської лі-
тератури в Україні. Завершуючи свій виступ, Ю. Кочубей закликав молодих 
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орієнталістів-літературознавців до створення капітальної “Історії арабської літера-
тури” українською мовою, наголосивши на актуальності і важливості такої праці. 

У рамках пленарного засідання також було заслухано доповідь викладача Інсти-
туту філології КНУ імені Тараса Шевченка Алі Субха на тему “Політика літерату-
ри та література політики в доісламській поезії”.

Далі робота конференції проходила в межах секцій, розподілених за тематикою 
доповідей, що відзначалися різноманітністю й охопили різні аспекти історії араб-
ської літератури від найдавніших часів до сьогодення.

Значний інтерес присутніх викликала доповідь проф. Валерія Рибалкіна “Істо-
рія Юсуфа: сакральний канон і літературна традиція” (Інститут сходознавства 
імені А. Ю. Кримського НАН України), в якій дослідник розглянув історію Юсуфа 
(Йосипа) в Корані та Старому Заповіті, вказуючи на спільні і відмінні моменти двох 
версій, а також образ Юсуфа в історичній літературі, зокрема у працях ат-Табарі та 
деяких інших текстах. Один з епізодів, на який звертає увагу проф. Рибалкін, – це 
спротив Юсуфа спробам дружини господаря спокусити його. У той час як Біблія 
говорить лише про анонімну “дружину Потифара”, книга “Сефер га-Яшар” називає 
її ім’я: Зулейка. Те саме простежується в ісламських джерелах. Епічні поеми на цю 
тему популярні в середні віки, найбільш відомою є перська “Юсуф і Зулейха”, на-
писана поетом Джамі у XV столітті. Автор був суфієм і розглядав історію спокуси 
Юсуфа як алегорію містичного устремління до божественності.

Дареджан Гардавадзе (Тбіліський державний університет імені І. Джавахішвілі, 
Грузія) в доповіді “Семіотика міста Бейрута: літературні інноваціі Аміна ар-
Рейхані” зазначила: незважаючи на те, що література Магджару створена за межами 
арабського регіону, вона становить невід’ємну і значну частину арабського руху 
відродження (ан-Нагда), є одним з основних каталізаторів модернізації арабської 
культури, ініціатором синтезу західних цінностей і східної культури. Ця література, 
відкрита для західних літературних впливів, сформувала підґрунтя для появи літе-
ратурних інновацій безпосередньо на теренах арабського світу.

Амбівалентний літературний портрет міста, його метафорична трансформація в 
жінку та репрезентація міста-жінки, з одного боку, як чогось чистого, піднесеного, 
а з другого боку, як блудниці, повії – це явище в арабській літературі поширюється 
у 70-х роках ХХ століття (творчість Нізара Каббані, Махмуда Дарвіша, Еліаса Хурі) 
на тлі трагічних подій громадянської війни в Лівані і стосується, головним чином, 
Бейрута. А втім, такий підтекст і семіотичне значення притаманні західноєвропей-
ській прозі та поезії ХХ ст., а згодом – і творам сучасних арабських письменників. 
А. Ар-Рейхані збагатив цей літературний феномен більш глибоким релігійно-
філософським контекстом у своїх художньо-філософських есе (“Опис Бейрута”, 
“Велике місто”), у “Книзі Халіда” та ін. Значно пізніше, в часи громадянської війни 
в Лівані, такий літературний портрет Бейрута стає джерелом натхнення для бага-
тьох видатних авторів.

Неабияке зацікавлення аудиторії викликала доповідь румунського арабіста Ґа-
бріеля Біцуни (Бухарестський університет, Румунія) “Karra ka-fi ma ka-fi, akbar 
mǝn aḷḷah ma fi – Форми народних оповідок в арабській мові Сіїрта”, в якій були 
представлені результати дослідження корпусу записів, зокрема, народних опові-
дань, зібраних дослідником у місті Сіїрті (Туреччина) у 2013 р. і серпні 2014 р. від 
інформаторів різних вікових категорій і професій. Арабський діалект Сіїрта, що 
належить до північно-месопотамської групи діалектів арабської мови, рясніє фоль-
клорним контентом і дає багатий матеріал для наукових розвідок фольклористів та 
філологів.

Ґ. Біцуна спробував виокремити основні структури, що зустрічаються в усній 
народній творчості Південно-Східної Туреччини (в діалекті курманджі курдської 
мови, турецьких та інших північномесопотамських діалектах того самого мовного 
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ареалу, до якого належить і арабський діалект Сіїрта), та їхній можливий вплив на 
формули, знайдені в казках Сіїрта. Також було здійснено спробу виділити формули, 
що використовуються в народних казках, а саме початкові (на кшталт “з давніх-
давен”), медіальні та фінальні (“і всі вони жили довго і щасливо”), разом із ретель-
ним аналізом їхніх етимологічних значень та інших функцій, на основі теорій 
усно-епічних формул, зокрема теорії Дж. М. Фолі.

Лала Байрамова (Інститут сходознавства імені З. М. Буніятова НАН Азербай-
джану) виступила з доповіддю “Вплив арабської літератури на фольклор Азербай-
джану”. Дослідниця вказала на давню історію азербайджано-арабських літератур-
них і культурних зв’язків, коріння яких сягає другої половини VII ст. Л. Байрамова 
відзначила вплив збірки “Тисяча й одна ніч” як на фольклор, так і на літературу і 
культуру Азербайджану. Так, чимало сюжетів твору “Муніс-наме” Абу Бакра ібн 
Хосрова аль-Устада, сучасника видатного Нізамі Гянджеві, перегукуються із сюже-
тами “Тисячі й однієї ночі”. Крім цього, зазначена літературна пам’ятка надихнула 
азербайджанського композитора Фікрета Амірова на написання музики для одно-
йменного балету. Л. Байрамова вказала на існування фактів впливу арабської літе-
ратури на образ героя народного епосу Азербайджану Кероглу, відомого у світовій 
літературі. Також багато арабських прислів’їв і приказок увійшли до азербайджан-
ського фольклору.

Доісламській поезії були присвячені доповіді Миколи Бастуна “Поетичні роз-
міри і жанри у дивані Імруулькайса” (Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримсько-
го НАН України) і д-ра Махмуда аль-Ашірі “Доісламська касида між наративом 
поезії та наративом історії” (Джорджтаунський університет у Катарі). М. Бастун 
проаналізував диван Імруулькайса і відзначив наявність чіткого зв’язку між жанром 
вірша і розміром, котрий обирав поет. М. Аль-Ашірі розглянув касиду епохи джа-
гілії не лише як самостійну одиницю з точки зори структури, а й водночас як таку, 
що доносить інформацію про повсякденність, місця, людей і події, враховуючи при 
цьому традиції літературного жанру і наближуючи текст до реального життя. Таким 
чином, поняття реальності перетворюється із зовнішньої “фізичної реальності” на 
“реальність тексту”. Дослідження порушує проблему доісламського поетичного тек-
сту і його здатність доносити актуальне, злободенне, поруч із абсолютним і вічним.

Великий інтерес аудиторії викликала доповідь завідувача кафедри Близького 
Сходу Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка доц. Тетяни Маленької 
“Арабська й перська класична поезія в російських і українських перекладах XVIII – 
поч. ХХ століття”. Дослідниця розглянула історію перекладів творів арабської та 
перської класичних літератур спочатку з мов-посередників (переклад А. Філатова 
збірки казок “Тисяча й одна ніч” (1763–1771 рр.), А. Котельницького – фрагмента 
“Голестану” Сааді у вигляді байки про “Шаха, дервіша та мудреця” з французького 
посередника), пізніше – безпосередньо з оригіналу (А. Болдарев, О. Сенковський, 
І. Ботьянов). Т. Маленька зазначила, що вже у 30-ті роки XIX ст. з’являються перші 
переклади зі східного оригіналу, в яких дотримані поетичні форми (газелі, касиди, 
месневі), передані тропи, монорима тощо. У 50-ті роки ХІХ ст. Н. Берг здійснив пе-
реклад з “Хамаси” Абу Таммама, де зберіг віршовану форму та арабські автентичні 
образи, хоча відтворити метрику арабського аруду йому не вдалося. Проте на почат-
ку XX ст. завдяки орієнталістам-перекладачам Ф. Коршу, А. Кримському, І. Крач-
ковському з’явились художні переклади, які передавали особливості метафорики, 
композиції і навіть арабської метрики.

Питанню виникнення літературної мови як явища була присвячена доповідь 
д. філол. н. Олексія Хамрая (Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського НАН 
України) “Формування літературної і стандартної мов: крос-культурні перспек-
тиви”. У своєму виступі О. Хамрай охопив проблеми, властиві арабській філології 
у процесі її становлення, як літературознавчого, так і мовознавчого характеру.
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Уявленням про Східну Європу в арабських джерелах була присвячена доповідь 
“Релігійні вірування і ритуали ранніх слов’ян в арабських джерелах IX–XIII сто-
літь” Ірини Мартиняк (Львівський національний університет імені Івана Франка).

Юлія Петрова (Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського НАН України) 
виголосила доповідь на тему “Мовні особливості арабо-християнської літератури 
османського періоду”. Дослідниця зазначила, що, хоча османська доба традиційно 
розглядається як період занепаду культури та літератури християнських народів 
Близького Сходу, нещодавні дослідження довели: протягом цього періоду близько-
східні християни були залучені до важливих культурних процесів. Перші століття 
османського правління стали періодом культурного відродження для християн 
Близького Сходу, які продемонстрували відданість своїй ідентичності та культурній 
традиції. Найважливіший період для арабської православної культури (XVII століт-
тя) має назву “мелькітський ренесанс”, ключовою постаттю якого був патріарх Ан-
тіохійський Макарій III Ібн аз-Заʻім (1600–1672). Однією з найвидатніших пам’яток 
арабо-християнської літератури османської доби є відоме історичне джерело 
“Подорож Макарія”, написане сином патріарха архідияконом Павлом Алепським 
(1627–1669). На основі аналізу чотирьох рукописних версій зазначеного джерела, 
що дійшли до нас (зберігаються в Києві, Лондоні, Парижі та Санкт-Петербурзі), до-
слідниця виділила типові мовні особливості тексту “Подорожі Макарія”, написано-
го середньоарабською мовою, притаманною християнській рукописній традиції тих 
часів. За класифікацією Дж. Блау і В. Лебедєва, її можна охарактеризувати як “на-
півкласичну” середньоарабську мову (що зазнала впливу, головним чином, класич-
ної арабської мови). Автор спробував написати свою роботу арабською літератур-
ною мовою, взявши за норму письмове койне християнської літератури тієї епохи.

Ю. Петрова виділила три характерні особливості цього різновиду мови, що 
простежуються на всіх рівнях: вплив розмовної мови, гіперкорекції та гібридні 
форми. Середньоарабська як видовий різновид мови виникає з поєднання цих 
трьох рис у тексті. Словник християнської середньоарабської мови зазнав суттєвого 
впливу інших мов, переважно грецької і турецької. Визначною ознакою мови руко-
писів є високий ступінь варіативності, непередбачуваності вживаних мовних форм, 
коли класичний та розмовний варіанти часто можна побачити разом у межах фра-
зи або навіть слова.

Чимало доповідей стосувалися сучасних національних літератур арабських країн: 
єгипетської («Спогади про Александрію і процес згадування в романі “Місто шаф-
рану” Едвара аль-Харрата» – Тамар Мосіашвілі, Державний університет Іллі, Гру-
зія; “Конструювання історії сучасної єгипетської поезії” – Богдан Горват, КНУ 
імені Тараса Шевченка); кувейтської (“Жіноча новелістика Кувейту у другій поло-
вині XX століття” – Інна Субота, КНУ імені Тараса Шевченка), країн Магрибу 
(“Специфічне тло магрибської літератури” – Ігор Логвінов, Чернівецький націо-
нальний університет імені Юрія Федьковича, “Жанр панегірика в марокканській 
поезії XX століття” – Сергій Рибалкін, КНУ імені Тараса Шевченка), іракської 
(“Криза вільного вірша в сучасній іракській літературі” – Сафа аль-Гілялі, “На-
родна поезія в Іраку” – Саджід аль-Замілі, “Виникнення новелістики в Іраку” – 
Майсам аль-Джбурі, “Структура особистості в романах Фуада ат-Текерлі” – Мі-
лад аль-Шібані, КНУ імені Тараса Шевченка), сирійської (“Тоталітаризм і його 
вплив на сирійську літературу” – Іріне Гіоргадзе, Тбіліський державний універси-
тет ім. І. Джавахішвілі, Грузія), а також дослідження арабської літератури з позицій 
порівняльного літературознавства: “Свобода в поезії Ахмада Шауки і Абд аль-Раз-
зака Абд аль-Вахіда” – Муфак Тамер (КНУ імені Тараса Шевченка), “Порівняльне 
дослідження арабських і перських прислів’їв на прикладі класичних перських тек-
стів” – Наргес Мохаммаді Бадр (Університет Пайям Нур, Іран).
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Жваву дискусію викликала доповідь викладача сучасної арабської літератури 
Британського університету в Єгипті, на той час головного редактора Вищої ради з 
питань культури Міністерства культури Єгипту д-ра Саміра Мунді на тему “Пробле-
ма пізнання Бога та її тлумачення в давній і сучасній арабській літературі (на при-
кладі творчості Ібн Туфейля і Нагіба Махфуза)”. Відштовхуючись від припущення, 
що ідея Бога є центральною в арабо-мусульманській уяві в минулому і сьогоденні, 
як у філософії, так і в Корані – засадничому тексті арабо-мусульманської культури, 
дослідник зауважує, що тлумачення арабо-мусульманських текстів тісно пов’язане 
з цією ідеєю. С. Мунді простежує розвиток уявлень про Бога в середньовічному 
арабському наративі, від основоположника ісламської філософії аль-Фарабі, котрий 
ототожнює Бога з абсолютним розумом, до шейха Ібн аль-Арабі, у творах якого по-
шук Бога трансформується з раціональних міркувань у чуттєву інтуїцію. Твір 
“Хайй ібн Якзан” порушив проблему пошуку Бога в декількох аспектах, починаючи 
від першої версії твору, написаної Ібн Сіною, в якій постає ідея про зв’язок між піз-
нанням Бога і практикою раціонального мислення та філософської медитації. Ібн 
Сіна вказав на здатність інтуїтивного пізнання дійти до такого самого осягнення 
Абсолюту (Бога), що й у випадку доказового пізнання. Друга версія твору під на-
звою “Західне вигнання” належить перу знаменитого суфія ас-Суграварді, який 
наполягав на ролі інтуїтивного пізнання, жодного разу навіть не згадавши раціо-
нальне. У версії Ібн Туфейля, яка є третьою і має ту саму назву, що й в Ібн Сіни, – 
“Хайй ібн Якзан”, автор поєднує раціональне мислення в пізнанні Бога й суфійську 
інтуїцію, при цьому остання переважає над раціональним пізнанням. С. Мунді 
спробував простежити на прикладі творів Нагіба Махфуза, яким чином питання по-
шуку Бога реалізується в сучасних творах і чи існує зв’язок між інтерпретацією 
цього питання в текстах середньовічної арабської спадщини (зокрема, в “Хайй ібн 
Якзані”) і творах Н. Махфуза. Дослідник доходить висновку, що в середньовічному 
арабському наративі відбуваються відхід від раціонального міркування в пізнанні 
Бога і пізнанні в цілому та його трансформація в інтуїцію. Щодо Н. Махфуза, то 
письменник висунув нову концепцію пізнання Бога і його пошуку, наголошуючи 
на творчості як одному з виявів божественного у Всесвіті, тобто творити – означає 
пізнати Бога.

Деякі доповіді торкалися сучасних явищ арабської літератури в цілому, зокрема 
“Виникнення та еволюція літератури жахів у сучасній арабській літературі” ди-
ректора Єгипетського центру арабської мови та культури Інституту філології Олени 
Хоміцької та “Дитяча література в арабському літературознавстві” Оксани Кир-
паль, а також “Будинки культури в сучасній арабській цивілізації” Кіфаха Акаші 
(КНУ імені Тараса Шевченка).

Не оминули увагою літературознавці творчість видатного арабського поета X ст. 
Абу ат-Таййіба аль-Мутанаббі (“Теми людської природи і психології в афоризмах 
Абу ат-Таййіба аль-Мутанаббі” – Валерій Дудін, КНУ імені Тараса Шевченка), а 
також збірку “Тисяча й одна ніч”, зокрема проблему її походження (доповідь «“Ти-
сяча й одна ніч”: дослідження походження і впливу» – Аділь Хамід Алзаіді, КНУ 
імені Тараса Шевченка) та використання мотивів збірки у творах нової арабської 
літератури, таких як п’єси Тауфіка аль-Хакіма “Шагразада” і “Соломон Мудрий” 
(доповідь «Відлуння “Тисячі й однієї ночі” у творчості Тауфіка аль-Хакіма» – Абдул 
Рахман Шамседдін, Джорджтаунський університет у Катарі). Дослідник із Катару 
наголосив, що Т. Аль-Хакім надзвичайно цінував арабо-мусульманську культурну 
спадщину, й особливо збірку “Тисяча й одна ніч”. А. Шамседдін розглянув причи-
ни, що спонукали майстра єгипетської драми звернутись до традиційних тем, ввів-
ши їх у сучасний контекст, а також яким чином використання традиційних текстів 
може слугувати сучасним цілям. Крім цього, дослідник проаналізував образ Шагра-
зади в інтерпретації Т. Аль-Хакіма.
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Д-р Гейсам Сархан (Катарський університет) у доповіді “Образ Гаруна аль-
Рашида в історії та в літературі” вказує на суперечливість зображення постаті 
цього відомого аббасидського халіфа кінця VIII – початку IX ст. в історичних дже-
релах і в художній літературі. Літературознавець зазначає, що існування величезної 
кількості усних повідомлень, літописів, текстів, у яких фігурує халіф, аж ніяк не 
допомагає визначити реальний портрет цієї особистості, а, навпаки, вносить ще 
більшу плутанину і неясність. Адже як історичні тексти, так і тексти художньої лі-
тератури схильні до позитивних чи негативних викривлень у зображенні реальних 
рис халіфа, що призводить, врешті-решт, до спотворення образу Гаруна ар-Рашида – 
від надмірної ідеалізації і звеличення до неприхованої зневаги. В історичних хроні-
ках, починаючи від “Історії” ат-Табарі та закінчуючи “Історією халіфів” ас-Суюти, 
змалювання Гаруна ар-Рашида часто залежало від конфесійної приналежності істо-
рика. У художніх творах, як поетичних, так і прозових, образ халіфа був заручни-
ком авторської уяви, яка могла зобразити його таким, що відповідає або суперечить 
історичній дійсності. Для розкриття образу Гаруна ар-Рашида, що й до цього часу 
залишається оповитим таємницею, Г. Сархан послуговується імагологічним аналі-
зом, який вивчає закони створення образу в культурі, його компоненти і рецепцію.

В останній день роботи конференції присутні долучилися до обговорення проб-
лем викладання арабської літератури у вищих навчальних закладах у рамках про-
фільного круглого столу. Дискусія стала логічним завершенням наукового заходу і 
викликала жвавий інтерес учасників, сприяла обміну викладацьким досвідом та 
окреслила напрямки розвитку й нові можливі підходи до вивчення та викладання 
арабської літератури в Україні.

Загалом, конференція пройшла успішно. Про це свідчать як схвальні відгуки за-
кордонних учасників стосовно належного рівня її організації, так і наукова глибина 
й різноманіття представлених до обговорення тем. Основний зміст доповідей 
оформлено у збірці тез англійською та арабською мовами.

Ю. М. Кочубей, О. Г. Хоміцька
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МІЖНАРОДНий СеМІНАР:
“бУДДІйСЬКА ОСВІтА, етиКА тА МиСтецтВО”

(Москва, 13–14 серпня 2015 р.)

Семінар, присвячений новим дослідженням і розробкам у галузі буддійського 
мистецтва, культури, освіти та етики внаслідок багатофакторного впливу буд-

дійських ідей на вказані напрямки гуманітарного світосприйняття, відбувся 13–
15 серпня у Москві. Співорганізаторами семінару виступили Інститут сходознавства 
РАН, Державний музей мистецтв народів Сходу (скорочена назва – Музей Сходу) 
та Гімалайський науково-дослідний і культурний фонд (Нью-Делі, Індія). Окрім Ро-
сії, участь у його роботі, що проходила в АПКПППО (Академія підвищення квалі-
фікації і професійної перепідготовки працівників освіти) та Музеї Сходу, взяли 
представники наукових установ і навчальних закладів декількох країн, у тому числі 
дослідники з Бангладеш, Камбоджі, Канади, Кореї, М’янми, Непалу, України. На 
жаль, дослідники з Індії – одні з ініціаторів проведення семінару – внаслідок внут-
рішніх проблем не змогли взяти участь у його роботі. На відкритті семінару висту-
пили з промовами начальник відділу Міносвнауки РФ С. Д. Єрмакова, проректор 
АПКПППО Д. Ю. Іванов, Верховний лама Калмикії, представник Його Святості 
Далай-лами в Росії, країнах СНД і Монголії Тело Тулку Рінпоче, директор Культур-
ного центру ім. Джавахарлала Неру Ашіш Шарма тощо. 

Працювало дві секції: “Буддійська освіта й етика” та “Буддійське мистецтво”. 
Розглядалися питання передачі культурного спадку по Великому Шовковому шля-
ху, порівняння розвитку і впливу буддійського мистецтва, освіти та етики у світовій 
філософії, роль та значення панбуддійської філософії та етики, поширення і вплив 
буддійської етики у світі у ХХІ сторіччі. Аналізувалася роль буддійської етики і фі-
лософії в підтримці миру в усьому світі. Мета семінару – створення потенційних 
галузей у сфері буддійської культури і культурного спадку, відтворення умов для 
сприйняття, збереження і засвоєння знань з буддійського мистецтва, освіти й етики, 
сприяння комплексному вихованню і розвитку людської особистості на підставі до-
брочинності і толерантності в контексті “madhyamamarga”, або серединного шляху 
як панбуддійської філософії задля етичного виховання світу.

На секції “Буддійська освіта та етика”, що відбувалася в АПКПППО, були пред-
ставлені доповіді «Етика Ануттара-йога-тантри в “Гухья-самаджа-тантрі”» В. П. Ан-
дросова (доктор історичних наук, професор, директор Інституту сходознавства 
РАН), “Етика взаємовідносин між Вчителем і Учнем: Далай-лама V та імператор 
Китаю” А. Г. Люліної (аспірантка, Російський університет дружби народів). Відбу-
лося обговорення підсумків трирічного викладання дисципліни “Основи буддій-
ської культури” в російських початкових школах, оскільки в сучасній Росії релігійна 
культура в цілому і буддійська зокрема були визнані одними з фундаментальних 
основ для навчання і виховання дітей. З вересня 2012 року в усіх російських почат-
кових школах (для учнів 4 і 5 класів) був введений новий предмет – “Основи релі-
гійних культур і світської етики”. В нових шкільних підручниках (повний курс 
складається із шести підручників, один з яких – “Основи буддійської культури”) 
подано базові знання з традицій релігійних культур: православної, ісламської, 
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іудейської і буддійської. Як виявилося під час обговорення, три роки навчання по-
казали зростання зацікавленості серед російських школярів до буддійської культури 
(Б. У. Китинов (кандидат історичних наук, доцент, зав. кафедри Російського уні-
верситету дружби народів, Москва), «Предмет “Основи буддійської культури” як 
основа для вивчення історії і культури буддійської цивілізації»; Л. Д. Мунчінова 
(кандидат педагогічних наук, доцент, ректор Калмицького республіканського інсти-
туту підвищення кваліфікації працівників освіти, Еліста, Калмикія), «Викладання 
“Основ буддійської культури” в Республіці Калмикія»; Т. Д. Шапошникова (канди-
дат педагогічних наук, провідний науковий співробітник Інституту стратегії і теорії 
освіти Російської академії освіти, Москва), «“Основи буддійської культури” в курсі 
нової религієзнавчої дисципліни в загальноосвітній школі»). 

Секція “Буддійське мистецтво” працювала в Музеї Сходу, головувала Тетяна Ме-
такса, заст. директора музею. Свою доповідь представив один з найвідоміших знав-
ців тантризму, тибетолог, автор понад двох десятків книг канадієць Гленн Муллін 
(“Алтай – Гімалайське буддійське мистецтво: священні образи просвітництва, ети-
ка, співстраждання і мудрість для соціального омолодження в буддійських сувоях 
ламаїстського світу”). Чен Чан Ратана, викладач кхмерської культури і мистецтва, 
Університет Камбоджі, розповів про величний архітектурний комплекс Кох Кер, 
або Чхок-Гарг’яр, заснований 921 року (від мін червоних кхмерів очищений тільки 
у 2005 році) – свідчення майстерності індуїстських будівничих (“Кох Кер, Священ-
не місто Кхмерської імперії”). Професор у галузі культурного менеджменту й охо-
рони з Університету Катманду (Непал) Сусанна фон дер Хайде (директор Фонду 
“HimalAsia”, Німеччина – Непал), антрополог та історик мистецтва, присвятила 
свою доповідь культурному обміну на давньому торговельному шляху, гілці Вели-
кого Шовкового шляху через Мустанг до Гангської рівнини. Російський дослідник 
Андрій Терентьєв (кандидат історичних наук, редактор журналу “Буддизм Росії”, 
Санкт-Петербург) звернувся до проблем ідентифікації персонажів буддійського 
пантеону (“Про формування бази даних тибето-індійської буддійської іконографії”). 
Знавець палі і санскриту професор Вікторія Вертоградова (доктор філологічних 
наук, головний науковий співробітник Інституту сходознавства РАН) у своїй допо-
віді «Композиція “Творення світу” у буддійських рельєфах Амараваті (Андхра) і 
Кара-тепе (Термез) і буддійських вербальних текстах» проаналізувала образотвор-
чий матеріал індійського походження, знайдений в Амараваті, столиці держави Ан-
дхра (III ст. до н. е) і в монастирському комплексі Кара-Тепе (II–III ст. н. е., тепер на 
кордоні Узбекистану і Афганістану) разом із пам’ятками писемності і виявила від-
повідні формульні збіги. Дар Жутаєв (відділ історії і культури Давнього Сходу Ін-
ституту сходознавства РАН) проаналізував заклинання Васудхари, богині землі, на 
основі непальського рукопису із зібрання кабінету Ю. М. Реріха Інституту сходо-
знавства РАН (“Невідомий ілюстрований манускрипт із Непалу з текстом закли-
нання про богиню землі (Vasudhārā) із зібрання кабінету Ю. М. Реріха Інституту 
сходознавства РАН”). Олена Огнєва (старший науковий співробітник, кандидат іс-
торичних наук, Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, Київ) 
на основі опису танки із зображенням буддійського персонажа з’ясувала шляхи її 
появи в зібранні Музею Ханенків (Київ), що дало можливість визначити її похо-
дження і час створення (“Танка Калачакри з Долоннору: локалізація і датування”). 

Можна сподіватися, що робота семінару стане сходинкою “samavaya” – діалогу 
між усіма віросповіданнями, що має проявлятися як “bahushruta” – вміння слухати 
і сприймати одне одного толерантно, незалежно від віросповідання. 

О. Д. Огнєва 
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МІЖНАРОДНІ РеРІХІВСЬКІ ЧитАННя: 
“пРОбЛеМи фОРМУВАННя теКСтУ І КУЛЬтУРи

ДАВНЬОЇ І СеРеДНЬОВІЧНОЇ ІНДІЇ тА цеНтРАЛЬНОЇ АзІЇ”
(Москва, 14–16 грудня 2015 р.)

Міжнародні наукові Реріхівські читання на честь Юрія Реріха (1902–1960) при 
Меморіальному кабінеті вченого в Інституті сходознавства РАН (Москва) від-

буваються з 1961 р. Спрямованість досліджень, що пропонуються увазі слухачів на 
читаннях і для публікації у збірниках за їхніми підсумками, зберігає і розвиває ті 
проекти, що їх задумував здійснити сам Ю. Реріх. Відповідним чином визначається 
й тематика читань, як-от у зазначених читаннях: “Проблеми формування тексту і 
культури давньої і середньовічної Індії та Центральної Азії”. 

Читання відкрив директор Інституту сходознавства РАН Валерій Андросов, буд-
долог, історик, фахівець з давньоіндійського буддизму. Участь у роботі читань бра-
ли науковці та викладачі наукових установ і вищих навчальних закладів Росії, 
Ірландії, Непалу, України. Були представлені: Інститут країн Азії та Африки при 
МДУ (ИСАА МГУ), Московський державний університет (МГУ), Інститут світової 
літератури (ИМЛИ РАН), Інститут сходознавства РАН (ИВ РАН), Санкт-Петер-
бурзький державний університет (СПбГУ), Інститут сходознавства НАН України 
(ІС НАНУ), Російський державний гуманітарний університет (РГГУ), Університет 
Ольстера в Пів. Ірландії, Державний інститут мистецтвознавства (ГИИ), Міжнарод-
ний центр Реріхів (МЦР), Інститут історії природознавства і техніки ім. С. І. Вави-
лова (ИИЕиТ), Інститут етнографії й антропології (ИЭА РАН), Центр індологічних 
досліджень Інституту сходознавства РАН (ЦИИ ИВ РАН). За три дні роботи читань 
учасники заслухали 32 доповіді, що стосувалися як постаті Юрія Реріха, так і заяв-
леної тематики читань. 

Три доповіді презентували постать Юрія Реріха як небайдужого дослідника і 
вченого (А. М. Шустова (ЦИИ ИВ РАН), “Юрий Рерих и буддийский храм в Санкт-
Петербурге”; О. Д. Огнєва (ІС НАНУ), “Белый Старец. Танка из коллекции Каби-
нета Юрия Рериха (ИВ РАН, Москва)”; Д. И. Жутаев (ИВ РАН), “Неизвестный 
иллюстрированный манускрипт из Непала из собрания Кабинета Ю. Н. Рериха Ин-
ститута востоковедения РАН”).

Слід відзначити, що цього разу за змістом на читаннях домінували доповіді, 
пов’язані з індологічною тематикою. Розглядалися питання, що стосувались дав-
ньоіндійської літератури, драми, поезії (Ю. М. Алиханова (ИСАА МГУ), “Пробле-
мы датировки трактата Бхамахи и пути ее решения”; А. Г. Гурия (ИСАА МГУ), 
«Стиль кавья в двух описаниях спящего гарема – в “Рамаяне” и в “Жизни Будды” 
Ашвагхоши»; Н. Р. Лидова (ИМЛИ РАН), “Язык жреца – язык поэта. О сакральнос-
ти речи в древнейших формах санскритской драмы”; С. С. Тавастшерна (СПбГУ), 
“О брахманических этимологиях”; Д. С. Шапошникова (МГУ), “Образ Сомы в ве-
дийской и эпической традиции”). Не залишилися поза увагою літературні процеси, 
що відбувалися в поетичній творчості інших народів Індії (А. М. Дубянский (ИСАА 
МГУ), “Образ потока в тамильской поэзии”; С. О. Цветкова (СПбГУ), “Проповедь 
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Кабира: некоторые особенности языка и стиля”). Єдиним винятком з домінуючої 
індійської тематики стала доповідь, присвячена тибетській середньовічній поезії 
(А. К. Васильев (МГУ), «Дидактика и символика в тибетской литературе (на при-
мере “Песни о роге яка” из собрания “Сто тысяч песен Миларепы”)»). 

Доповіді, що з’ясовували релігійну і філософську специфіку індійської думки, 
торкались індійської тхеравади (Е. Г. Вырщиков (ИВ РАН), “О термине татхагата 
в палийском каноне”; А. В. Ложкина (МГУ), «Проблемы интерпретации концепции 
восьми опровержений в “Катхаватху”»), побутування буддійських текстів за межа-
ми Індії (Е. С. Лепехова (ИВ РАН), «Будда Вайрочана и космология “Аватамсака-
сутры” в Японии»), взаємодії тантричного буддизму і шиваїзму (А. А. Мехакян 
(МЦР), “Социально-философские концепции Калачакратантры с некоторыми парал-
лелями в кашмирском шиваизме”), межі між філософією і психологією (С. Ч. Офер-
тас (ИВ РАН), «Воспоминание как основание для тождества “Я” в “Ишварапратья-
бхиджня-вимаршини” Абхинавагупты»).

Не залишився поза увагою і внесок давньоіндійських вчених у розвиток науки, 
зокрема у становлення математичної термінології (Г. Г. Хмуркин (ИИЕТ РАН), 
“Об индийских названиях нуля”). 

Символіко-смислове навантаження образотворчого матеріалу аналізувалося в 
доповідях, присвячених різним видам мистецтв (Ю. С. Атманова (МГУ), “Мо-
гольская концепция богоизбранности и светоносности и ее визуальное воплоще-
ние”); Д. Н. Воробьева (ГИИ), “Интерпретация рельефа с изображением Дурги с 
музыкальными инструментами из буддийского пещерного храма Аурангабада”), 
структурі сюжету художнього твору (Е. А. Юдицкая (МГУ), «Рождение героя или 
сакрального персонажа в индийской повествовательной традиции (к интерпрета-
ции композиции “Сон Майи”)»), обрядовості, пов’язаній зі створеним зображенням 
(Е. В. Тюлина (ИВ РАН), “Обряд освящения статуи (адхивасана) и его роль в тек-
стах по строительству (вастувидье) в пуранах”).

Етнографічну складову презентували виступи, в яких йшлося про особливості 
танцювальних вистав у різних штатах Індії (С. И. Рыжакова (ИЭА РАН), “Санскри-
тизация перформанса: преобразования традиций Bhūta-kolam (Тулунаду) и Chhau 
(Орисса)”), характеристику змін у суспільстві домусульманської Індії (Т. П. Сели-
ванова (СПбГУ), “Изменение межкастовых взаимоотношений в домусульманском 
Кашмире”), структуру родоплемінних відносин туркменів (В. В. Тишин (ИВ РАН), 
«“Торговцы” или “богачи”? К истории племенного подразделения байат»), персона-
жів непальського пантеону (К. П. Шрестха (ИВ РАН), “Наги как персонажи непаль-
ских легенд”). 

Частина доповідей була присвячена дослідженню крос-культурних контактів 
(Н. В. Александрова (РГГУ), “Сакральная география Бодхгаи и текстовая тради-
ция”; В. В. Вертоградова (ИВ РАН), “От Индии до Кара-тепе: к типологии древне-
индийского эпиграфического текста”; Ю. И. Дробышев (ИВ РАН), “Тюркский каган 
и сасанидский шаханшах: к вопросу об идеологических заимствованиях древних 
тюрков у иранцев”; И. А. Карышева (ИВ РАН), “Индийские гана в зеркале китай-
ских гуа”; М. Фомін (Університет Ольстера, Півн. Ірландія), “Тема царського полю-
вання (на матеріалі письмових пам’ятників Індії та Ірландії)”; В. М. Яковлев, “Пути 
песенных текстов – переводы и примеры метафонии”). 

За усталеною традицією розподіл на секції був відсутній, що мало свої певні 
переваги, бо давало можливість присутнім вислуховувати усіх доповідачів, бачи-
ти різноманітний образотворчий матеріал, що супроводжував майже кожну допо-
відь, брати активну участь в обговоренні почутого, яке відбувалося досить жваво, 
часом із виникненням гарячих дискусій. Головний тягар з підготовки і проведення 
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читань взяли на себе члени Наукової ради при Меморіальному кабінеті Юрія Ре-
ріха доктор філологічних наук Вікторія Вертоградова, учениця Юрія Реріха; кан-
дидат філософських наук Станіслав Офертас; вірна сподвижниця читань Марія 
Юдіна. Передбачається також видання за матеріалами читань збірника наукових 
статей. 

У черговий раз проведені читання підкреслили вагомий внесок Юрія Реріха не 
тільки у відновлення “класичної індології”, а й у зростання інтересу до неї в до-
слідників суміжних дисциплін. Як не жаль, але цього разу майже не було допові-
дей з монголістики та тибетології, дослідження в галузі яких пожвавилося з 
поверненням вченого на батьківщину. 

О. Д. Огнєва
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МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНфеРеНцІя 
“CECE7 – VIIth EuropEAn ConfErEnCE

of EgyptoLogIStS. 
Egypt 2015: pErSpECtIVES of rESEArCH”

(загреб, 2–7 червня 2015 р.)

2–7 червня 2015 року у м. Загребі відбулася Сьома Європейська конференція 
єгиптологів, яка пройшла під темою “Єгипет 2015 – перспективи досліджен-
ня”1. Організаторами цього заходу виступили Хорватський інститут історії 

(The Croatian Institute of History), Університет Загреба (The Department of History, 
The Centre for Croatian Studies, University of Zagreb), а також Пультуська гуманітар-
на академія (The Department of Ancient Cultures of the Pułtusk Academy of Humanities 
in Pułtusk (Poland)). У конференції взяло участь 69 науковців із 17 країн світу (Хор-
ватії, Польщі, Австрії, Бельгії, Німеччини, Великобританії, Італії, Франції, США, 
Австралії, Португалії, Греції, Словаччини, України, Сербії, Росії та Єгипту). Україну 
на конференції представляли співробітники Інституту сходознавства ім. А. Ю. Крим-
ського НАН України д. і. н. М. О. Тарасенко (як доповідач) та к. і. н. Г. В. Вертієнко 
(учасник дискусій).

Перша конференція під цим “брендом” була організована в 1999 році у Варшаві 
і певний час проходила під назвою “Центральноєвропейська конференція єгиптоло-
гів” (Central European Conference of Egyptologists), оскільки її організаторами ви-
ступили саме науковці з Польщі. Заходи 2001 і 2004 років були проведені у Варшаві, 
у 2006 році ця конференція пройшла в Будапешті. П’ята конференція пройшла в 
Пультуську у 2009 році, а шоста – у Кракові у 2012 році.

На початку цей форум був націлений на молодих єгиптологів, але згодом, коли 
організатори стали зрілими вченими, профіль конференції змінився на більш інте-
гральний. На сьогодні метою Європейської конференції єгиптологів є презентація 
новітніх досліджень та їхніх перспектив із залученням максимально широкого кола 
інтересів сучасної єгиптології.

Для чотирьох робочих днів конференції було заявлено 54 доповіді, які були 
об’єднані у 8 тематичних секцій. Перший день конференції 2 червня розпочала сек-
ція “Мова, література та титули” (Language, Literature and Titles), в якій об’єдна-
лися три доповіді: Х. Сатцінгера (H. Satzinger, University of Vienna, Austria) “Лекси-
кон єгипетських лексичних коренів (Проект)” (“A Lexicon of Egyptian Lexical Root 
(Project)”), в якій відомий віденський професор презентував свій новій проект слов-
ника єгипетських основ на базі загальної семітської лексики; Г. Шантре (G. Chan-
train, Université catholique de Louvain, Belgium) “Час(и) в Стародавньому Єгипті: 
перспективи широкого лексичного дослідження” (“Time(s) in Ancient Egypt: perspec-
tives of a broad lexical study”); У. Матіча (U. Matić, Westfälische Wilhelms-Universität 
Münster, Germany/Serbia) “Вороги для живих ікон: від m sxd до sxd.w” (“Enemies to 
living icons: From m sxd to sxd.w”).

Наступна секція цього ж дня мала назву “Релігія та релігійні тексти” (Religion 
and Religious Texts). Її розпочала доповідь Дж. Попельської-Гржибовської (J. Popiel-
ska-Grzybowska, Pułtusk Academy of Humanities, Poland) “Вічність, безкінечність та 
Нун у Текстах пірамід” (“Eternity, Everlastingness and Nun in the Pyramid Texts”), у 
якій було розглянуто концептуальний зв’язок первинного океану Нуна з уявленнями 
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про темпоральні категорії вічності. Доповідь М. О. Тарасенка (Інститут сходознав-
ства ім. А. Ю. Кримського НАН України) “Діти Безсилля (mc.w BdS.t) у Книзі брам” 
(«“Children of Weakness” (mc.w BdS.t) in the Book of Gates») була присвячено аналізу 
гермопольської версії міфу щодо образу mc.w BdS.t в 11 годині Книги брам і низці 
додаткових джерел (Тексти саркофагів, Книга мертвих, pBrooklin 47.218.84). Л. Ху-
дакова (L. Hudakova, University of Vienna, Austria/Slovakia) у своїй доповіді “Пара-
солька після Старого царства – жіночий атрибут з хатхоричними конотаціями?” 
(“The sunshade after the Old Kingdom – female attribute with Hathoric connotation?”) 
запропонувала бачити в образотворчому мотиві парасольки в гробничному розписі 
Середнього та Нового царства семантику, пов’язану з образом богині Хатхор. Д. Лі-
зеганг (D. Liesegang, University of Heidelberg, Germany) в доповіді «Правління Рам-
сеса ІІІ, під знаком “персональної релігії”» («The reign of Ramses III, in the sign of 
“Personal Religion”») пов’язала розповсюдження й особливості зображень царя в 
оточенні божеств із впливом т. зв. релігії “особистого благочестя”, яка набула сили 
за доби Нового царства. М. Д. Пуббліко (M. D. Pubblico, “L’Orientale” University of 
Naples, Italy) в доповіді “Розвідка щодо культу Бастет протягом Пізнього та Греко-
Римського періоду: нові перспективи дослідження” (“Investigation about the cult of 
Bastet during the Late and Greek-Roman Period: new perspectives of research”) розпо-
віла про групу бронзової дрібної скульптури, що зображує богиню Бастет, з музеїв 
Угорщини та Італії. У доповіді Б. Родрігез (B. Rodrigues, Portuguese Centre for Global 
History, Portugal) “Чи існує єгипетський герой? – Щодо міфологічних і літератур-
них студій для предмета єгиптології” (“Is there an Egyptian hero? – The contributes of 
mythological and literary studies to an Egyptological subject”) було здійснено критич-
ний огляд існуючих у єгиптології концепцій і гіпотез щодо топосу героя та можли-
вості застосування в цих студіях даних суміжних гуманітарних дисциплін. Схожу 
тематику доповіді запропонував інший португальський дослідник – Г. Б. Пірез 
(G. B. Pires, Portuguese Centre for Global History, Portugal): “Дослідження сакраль-
ного космосу у Стародавньому Єгипті: зразок взаємодії між єгиптологією та інши-
ми царинами знань” (“The Study of the Sacred Space in Ancient Egypt: an example of 
interaction between Egyptology and other Fields of Knowledge”). Завершився перший 
робочий день конференції екскурсією центром міста та відвідуванням Музею міс-
та Загреба. 

Роботу 3 червня розпочала секція “Мистецтво, іконографія та студії з архітек-
тури” (Art, Iconography and Architecture studies). Було проголошено п’ять доповідей. 
Ч. Харт (C. Hart, University of Wales – Trinity Saint David, United Kingdom) у допові-
ді “Дослідження та аналіз ролі іконографічного мотиву розетки в єгипетському ху-
дожньому репертуарі: приклад вивчення” (“An Examination and Analysis of the Role 
of the Iconographic Rosette Motif in the Egyptian Artistic Repertoire: A Case Study”) 
розглянув мотив розетки на середземноморських аналогіях. Д. Стефанович (D. Ste-
fanović, University of Belgrade, Serbia) в доповіді “Ідентифікація скульпторів у межах 
майстерні – приклад майстерні пізнього Середнього царства” (“Identifying sculptors 
within a workshop – the case of the late Middle Kingdom Theban workshop”) на базі 
стилістичного дослідження оформлення стел виявила руку трьох художників і трьох 
різьбярів по каменю, що працювали у вказаний час у Фівах. Доповідь Я. Іващук 
(J. Iwaszczuk, Institute of Mediterranean and Oriental Cultures – Polish Academy of 
Sciences, Poland) “Батальні сцени з храму Тутмоса І в Курні” (“Battle scenes from the 
temple of Thutmose I in Gurna”) було присвячено реконструкції батальних сцен на 
фрагментах храмових рельєфів Тутмоса І з новітніх розкопок польської експедиції. 
К. Браулінська (K. Braulinska, University of Warsaw, Poland) у доповіді “Кілька зау-
важень щодо іконографії левів у храмі Хатшепсут у Дейр ель-Бахрі” (“Some Remarks 
on the Lion Iconography in the Temple of Hatshepsut at Deir el-Bahari”) на базі власних 
зоологічних спостережень дослідила низку особливостей у зображенні хижаків. 
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М. Бальді (M. Baldi, University of Pisa, Italy) виголосив доповідь “Домашня архітек-
тура і повсякденне життя в Мероїтській Нубії” (“Domestic architecture and daily life 
in Meroitic Nubia”).

Наступна секція мала напрямок “поховальні та погребальні студії” (Funerary 
and burial studies). Серед доповідей цієї секції особливо слід підкреслити такі.

У доповіді Х. Страдвік (H. Strudwick, Fitzwilliam Museum, University of Cambridge, 
United Kingdom) “Смерть на Нілі; єгипетські саркофаги у Фітзвільямському музеї, 
Кембридж” (“Death on the Nile: Egyptian coffins at the Fitzwilliam Museum, Cam-
bridge”) було подано стислий огляд та історію формування колекції саркофагів у 
цьому музеї. Н. Страдвік (N. Strudwick, University of Memphis, United States of 
America / United Kingdom) виголосив доповідь “Пограбування фіванських гроб-
ниць: вступ і приклад ТТ 99» (“The robbery of Theban Tombs: an introduction and the 
example of TT 99”), в якій розповів про проблему узурпації, повторного використан-
ня та пограбування однієї з гробниць фіванського некрополя, в розкопках якої автор 
особисто брав участь. Незалежний дослідник В. Шербіні (W. Sherbiny, Belgium) у 
доповіді “Найбільш раннє джерело з т. зв. Книгою двох шляхів як декорацією дни-
ща саркофагів з раннього Середнього царства” (“The earliest source with the so-called 
Book of Two Ways as a coffin-floorboard decoration form the early Middle Kingdom”) 
подав опис оформлення відповідного сегмента на саркофазі B6C з Каїрського му-
зею старожитностей. А. Лукашевич (A. Łukaszewicz, University of Warsaw, Poland) у 
доповіді “Нотатки щодо proskynemata в гробниці Рамсеса VI” (“Remarks on the 
proskynemata in the tomb of Ramesses VI”) розповів про групу грецьких графіті в од-
ній із царських гробниць Нового царства у фіванському некрополі. А. Мюллер 
(A. Mueller, University of Kiel, Germany) у своїй доповіді “Римські мумійні маски в 
контексті: реконструкції центрів виробництва та територій розповсюдження” 
(“Roman mummy masks in context: The reconstruction of workshop productions and 
distribution areas”) запропонувала дослідження локальних шкіл з виготовлення кар-
тонажних поховальних масок.

Секція “Медицина та дослідження мумій” (Medicine and mummy studies) місти-
ла доповіді вчених з Польщі, Хорватії та Греції щодо різних видів природничонау-
кових досліджень єгипетських мумій. Особливий інтерес викликали такі доповіді: 
М. Чавки і його колег (M. Čavka, B. Olujić & T. Kelava, University of Zagreb, Croatia) 
“Гомокістінурія як можливе пояснення таємниці Ехнатона” (“Homocystinuria, a 
Possible Explanation of the Akhenaten’s mystery”), в якій було запропоновано нову 
хворобу, якою начебто хворів єгипетський фараон-реформатор; колективу хорват-
ських медиків (I. Ćepulić, B. Brkljačić, M. Čavka, University of Zagreb, Croatia & 
A. Petaros, University of Rijeka, Croatia) “Палеорадіологічне обстеження загребської 
мумії” (“Zagreb mummy paleoradiological reappraisal”) щодо комплексного рентге-
нологічного дослідження т. зв. “загребської мумії” жінки елліністичної доби, відо-
мої завдяки наявності в неї унікального папірусу з поховальним текстом етруською 
мовою; та колективу грецьких вчених на чолі з А.-А. Маравелією (A.-A. Maravelia, 
Hellenic Institute of Egyptology, Greece) щодо нового потужного проекту з дослі-
дження єгипетських мумій і саркофагів у зібранні Національного археологічного 
музею в Афінах (“The CT–Scanning Project of the Hellenic Institute of Egyptology: 
Archaeological & Forensic Study of the 9 Ptolemaic Mummies from Panopolis at the 
Premises of the National Archaeological Museum in Athens”). Завершив робочий день 
вечірній прийом для учасників конференції в Посольстві Арабської Республіки 
Єгипет у Хорватії. 

Наступного дня, 4 червня, для учасників було організовано екскурсію до замків 
Хорватського Загір’я (Hrvatske Zagorje). 5 червня робота конференції продовжилася 
секцією “Матеріальна культура та музейні студії” (Material culture and Museum 
studies). Серед дев’яти виголошених доповідей найбільший інтерес викликали такі 
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повідомлення. С. Мосер (S. Moser, Civico Museo di Storia ed Arte, Italy) у доповіді 
“Єгипетська колекція в Муніципальному музеї історії та мистецтва в Трієсті: його 
історія та деякі світлини” (“The Egyptian collection at the Civico Museo di Storia ed 
Arte of Trieste: its history and some highlights”) розповіла про історію формування 
єгипетської колекції в Трієсті і її найцікавіші артефакти, зокрема саркофаги. До-
повідь С. Мінієрі (St. Minieri, University of Naples “L’Orientale”, Italy) “Розкопки в 
архіві: єгипетська колекція Борджія в НАМН” (“Excavation in Archive: the Borgia 
Egyptian Collection of the MANN” була присвячена історії формування та ідентифі-
кації артефактів з колекції родини Борджія у фондах Національного археологічного 
музею Неаполя. Дж. Дебовська-Людвін (J. Debowska-Ludwin, Jagiellonian University, 
Poland) у доповіді “Наскільки тісними були стосунки? Єгипетські та левантійські 
традиції будівництва житла в IV ст. до н. е.” (“How close the relation was? Egyptian 
and Levantine building traditions in the 4th millennium B.C.”) звернула увагу на спільні 
риси в архітектурі поселень Єгипту і Передньої Азії. Й. Ауенмюллер (J. Auenmüller, 
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Germany) у доповіді “Нові погляди на 
лиття бронзи в Пізній період: виробничі матеріали з некрополя в Куббет ель-Хава” 
(“New Insights into Late Period Bronze Casting: the workshop materials from the Qubbet 
el-Hawa necropolis”) розповів про дослідження форм для лиття бронзових фігурок 
божеств, знайдених під час археологічних розкопок німецької експедиції в Куббет 
ель-Хава в 1960-х роках. С. Снейп (St. Snape, Liverpool University, United Kingdom) 
у доповіді “Рамессидські присвоєння стародавнього Мемфіса” (“Ramesside Appro-
priations of Ancient Memphis”) продемонстрував, як єгиптяни за доби ХХ династії 
розвивали монументальне будівництво в Мемфісі з акцентом на інтерес до доби 
Старого та Середнього царств, що було проявом культурної пам’яті. М. Томорад 
(M. Tomorad, University of Zagreb, Croatia) у доповіді “Ушебті в приватних і музей-
них колекціях Хорватії: типологічна студія” (“Shabtis in private and museum collec-
tions in Croatia: typological study”) подав огляд наявних у Хорватії статуеток ушебті 
та презентував розроблену ним типологію цих фігурок для Пізньої та Греко-
Римської доби. Остання секція цього дня мала назву “Єгиптоманія, Мандрівни-
ки” (Egyptomania, Travellers) і була присвячена ремінісценціям давньоєгипетської 
культури в модерному світі, а також постатям окремих ранніх дослідників Єгипту. 
У межах цієї секції було проголошено п’ять доповідей.

Ранкова сесія 6 червня, останнього робочого дня конференції, мала назву “Істо-
ричні студії” (Historical studies), і в її межах було прочитано дев’ять повідомлень. 
Серед найбільш цікавих відзначимо такі. У доповіді Ж.-З. Петцніка (J.-P. Pätznick, 
Sorbonne Paris IV, France) «Меретнейт – “Принцеса, цариця, регент та… перша жін-
ка фараон?”» («Meretneith – “Princess, Queen, Regent and… first woman pharaoh?”»), 
в якій було порушено питання про сутність загадкового правління цариці І династії. 
Ф. Ланкастер (Fr. Lankester, United Kingdom) у доповіді «Створення “космічного 
царя”: політика формування ранньоєгипетського абсолютного правителя» («Creating 
‘The Cosmic King’: The Politics of Fashioning the Early Egyptian Absolute Ruler») роз-
повів про різні способи (писемність, візуальні образи, архітектура, поховальний об-
ряд тощо), за допомогою яких перші єгипетські фараони намагалися утвердити ідео-
логію абсолютної царської влади. Цю тему певною мірою продовжила доповідь 
Г. Сміта (G. Smith, United Kingdom) “Зло та насилля: утворення додинастичної єги-
петської держави під примусом і сумнівним значенням” (“Vice and Violence: Creating 
the Egyptian predynastic state under duress and by dubious means”), у якій було зосе-
реджено увагу на факторі насилля в процесі творення держави. У доповіді А. Є. Де-
мідчика (Новосибірський державний університет, Новосибірський державний пе-
дагогічний університет, Росія) “Мерікаре-Хеті – шостий цар Гераклеопольського 
царського дому” (“Merikare Khety – the Sixth King of the Heracleopolitan Royal 
House”) були розглянуті особливості державного управління та ідеології Єгипту за 
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правління Мерікаре (ХІ династія). О. О. Іллін-Томич (Інститут сходознавства РАН, 
Росія) у доповіді “Регіональна адміністрація Єгипту за пізнього Середнього цар-
ства: від негативного до позитивного визначення” (“Regional Administration in Late 
Middle Kingdom Egypt: from a negative towards a positive definition”) зробив спробу 
реконструкції базової моделі місцевого управління на основі аналізу титулів осіб, 
відтворених на поховальних стелах, і дійшов висновку, що у фіванському регіоні 
наприкінці Середнього царства владу на місцях утримують представники жрецтва 
Амона. Н. Маркович (N. Marković, University of Belgrade, Serbia) в доповіді “На 
вершині світу: родина царя Амасіса в Мемфісі” (“On the top of the world: the family 
of king Amasis at Memphis”) на прикладі всебічного аналізу джерел показав, як ге-
нерал Амасіс, отримавши царську владу в 570 р. до н. е., поступово висуває на ке-
рівні жрецькі посади в Мемфісі, який відігравав на той час стратегічну роль, чле-
нів свої сім’ї. 

Остання секція конференції мала назву “Археологія та розкопки” (Archaeology 
and excavations) і була присвячена кільком новітнім відкриттям у долині Нілу. Всьо-
го було прочитано три доповіді. Н. Малечка-Дрозд (N. Małecka-Drozd, Jagiellonian 
University, Poland) у своїй доповіді “Збереження та розподіл – приклад ранньоди-
настичних та староєгипетських споруд для зберігання у світлі нових відкриттів” 
(“Storage and distribution – the case of the Early Dynastic and Old Kingdom silo 
facilities in the light of the new discoveries”) продемонструвала залежність розвитку 
держави та містобудування від прогресу у розвитку та збільшенні розмірів спеціаль-
них споруд для збереження провіанту. С. Онстін (S. Onstine, University of Memphis, 
United States of America) у доповіді “Місія Університету Мемфіса у Фіванській 
гробниці № 16” (“The University of Memphis mission to Theban Tomb 16”) розповіла 
про сучасний стан збереження розписів і архітектури гробниці Пахенсі (ТТ 16) в 
Західних Фівах і останні роботи в ній американської експедиції Мемфіського уні-
верситету з повторного дослідження та консервації. Колектив польських археологів 
(W. Ejsmond, J. Chyla, D. Takács, P. Witkowski, D. F. Wieczorek, M. Ożarek-Szilke, Uni-
versity of Warsaw, Poland) доповів про результати роботи однієї з польських експе-
дицій у доповіді “Результати новітнього археологічного дослідження Гебелейна” 
(“Results of Recent Archaeological Research at Gebelein”).

На фінальному засіданні були підведені підсумку роботи, оголошено що у 
2016 році буде видана збірка статей з матеріалами конференції, а наступну, Восьму 
Європейську конференцію єгиптологів заплановано на літо 2019 року в м. Лісабоні 
(Португалія). По завершенню роботи форуму, учасників запросили оглянуту єги-
петську експозицію Археологічного музею в Загребі, де міститься найбільша на 
Балканах колекція давньоєгипетських артефактів. А вже наступного дня було ор-
ганізовано екскурсію до Національного природного парку “Плітівічські озера” 
(“Plitivička jezera”).

1 Публікація тез доповідей: CECE7 – VIIth European Conference of Egyptologists. Egypt 
2015: Perspectives of Research. Zagreb, Croatia (2–7 June, 2015). – Zagreb, 2015. – 56 р. Офі-
ційний веб-сайт конференції: http://www.starapovijest.eu/cece7-viith-european-conference-of-
egyptologists-egypt-2015-perspectives-of-research-zagreb-croatia-2-7-june-2015-programme/

М. О. Тарасенко, Г. В. Вертієнко
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13 грудня 2015 р. на сорок дев’ятому році життя трагічно обірвався життєвий 
шлях талановитого вченого, доктора історичних наук, професора Олександра 

Олександровича Тортіки. Помер він у розквіті своїх сил. І тим тяжчою є втрата для 
всіх нас, бо всі ми сподівалися, що він буде жити та жити, віддаючи усі свої сили та 
досвід науці. Проте доля розпорядилася інакше…

Саме науці Олександр Олександрович присвятив більше 25 років свого нетрива-
лого життя. Останні п’ятнадцять років життя Олександра Олександровича були тіс-
но пов’язані з Інститутом сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України.

Народився Олександр Олександрович Тортіка 29 вересня 1967 р. у м. Харкові. 
Вже у шкільні роки виявляв великий інтерес до історії та археології. Вже тоді він 
брав участь в археологічних експедиціях. Як наслідок, Олександр поступає на на-
вчання на історичний факультет Харківського державного університету, який закін-
чує в 1991 р. Там він проходив спеціалізацію на кафедрі історіографії, джерело-
знавства та археології. Науковим керівником його курсових та дипломної робіт був 
відомий археолог – доктор історичних наук, професор В. К. Міхєєв. Вже студентом 
О. О. Тортіка брав участь у багатьох наукових конференціях, на одній із яких я й 
мав можливість познайомитися з ним. Пам’ятаю, що тоді, а було це на початку лю-
того 1991 р. на Другій всесоюзній конференції з болгаристики в Харкові, доповідь 
Олександра Олександровича, присвячена протоболгарам, справила на мене дуже 
позитивне враження. Таке ж враження на мене справила його участь в обговорен-
нях доповідей (тоді Олександр Олександрович підтримав ідеї моєї доповіді та на-
дав мені ще дані про додаткові публікації на тему мого дослідження). При цьому я 
ще й подумав, що вміє Володимир Кузьмич Міхєєв підбирати наукові кадри для на-
вчання в аспірантурі.

Але сталося так, що Олександр Олександрович писав свою кандидатську дисер-
тацію не як аспірант, а як здобувач наукового ступеня кандидата історичних наук. 
Після закінчення Харківського державного університету він працював викладачем 
у Харківській державній академії культури. Я тривалий час про це не знав, бо не 

Світлої пам’яті
Олександра Олександровича Тортіки
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бачив його аж 8 років. Проте в 1999 р. В. К. Міхєєв представив до розгляду в Спе-
ціалізованій вченій раді нашого Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського, вче-
ним секретарем якої тоді я був, кандидатську дисертацію свого учня О. О. Тортіки, 
присвячену протоболгарам, але з дуже складною назвою. Скажу відверто, таких 
дисертацій у нас ще не було. Спецради інших установ також не могли взяти до за-
хисту цю дисертаційну роботу через її оригінальність. Тому було вирішено, що в 
Спецраді Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського має відбутися захист кан-
дидатської дисертаційної роботи Олександра Олександровича Тортіки за спеціаль-
ністю “07.00.02 – Всесвітня історія”. Остаточна назва дисертації – “Історична 
географія та населення Великої Болгарії (630–660 рр.): методика досліджень ко-
чових суспільств Середньовіччя”. Офіційними опонентами тоді були запрошені 
відомі вчені з Києва: доктор історичних наук О. М. Приходнюк (Інститут археології 
НАНУ) та кандидат історичних наук (нині доктор історичних наук) О. Б. Головко 
(Верховна Рада України). Захист було призначено на початок 2000 р. 

Скажемо так, що ця подія мала велике значення не лише для дисертанта, а й для 
його колег. Захист кандидатської дисертації О. О. Тортіки відбувся у призначений 
термін, і все пройшло на досить високому академічному рівні. Нікого із присутніх 
на засіданні робота не залишила байдужим. Дуже був задоволений науковий керів-
ник – заслужений діяч науки і техніки України, д. і. н., професор В. К. Міхєєв. Як 
зазначив перший офіційний опонент д. і. н. О. М. Приходнюк, “дисертаційна робо-
та О. О. Тортіки являє собою новий напрям у номадологічних дослідженнях”. І така 
оцінка була дуже справедливою.

Зауважимо, що захист цієї дисертаційної роботи є наслідком багаторічних науко-
вих пошуків Олександра Олександровича, починаючи зі студентських часів. Отже, 
робота готувалася більше 10 років. До цього вважалося, що в середині VII ст. полі-
тичне утворення Велика Болгарія охоплювало лише Східне Приазов’я, тобто мало 
вузьку локалізацію. Але О. О. Тортіка зумів спростувати такі застарілі погляди і на 
основі залучення даних етнографії, письмових джерел, археології, кліматології та 
інших дисциплін довів, що Велика Болгарія мала широку локалізацію – територія 
проживання п’яти болгарських племен охоплювала степи не лише Східного, а й 
Північного Приазов’я. Такий висновок можна було зробити лише в дослідженні, 
виконаному на міждисциплінарному рівні. Це був значний прорив у кочівникознав-
стві. Методика, розроблена О. О. Тортікою, давала можливість аналогічним чином 
дослідити й інші кочові соціуми. На жаль, кандидатська дисертація так і не була ви-
дана окремою монографією.

Однак дуже скоро в науковому житті О. О. Тортіки настав новий етап – у 2002 р. 
він поступив до докторантури Харківської державної академії культури за спеціаль-
ністю “07.00.02 – Всесвітня історія”. Тема докторської дисертації в остаточному 
варіанті звучала так: “Алано-болгарське населення Північно-Західної Хазарії в ет-
носоціальному та геополітичному просторі Півдня Східної Європи”. Науковим кон-
сультантом докторської дисертації було призначено д. і. н., професора В. К. Міхєєва. 
Як бачимо, за три роки Олександр Олександрович мав підготувати до захисту зо-
всім нове дослідження та ще на рівні докторської дисертації. Здавалося, що таке не 
під силу звичайній людині. Проте О. О. Тортіка з цим успішно впорався.

У цей період, у 2003–2006 рр., зміцніло співробітництво О. О. Тортіки з Інститу-
том сходознавства ім. А. Ю. Кримського. Так, майже в кожному номері видань Ін-
ституту “Східний світ” та “Сходознавство” ми бачимо його статті. Регулярно також 
друкувалися його статті у щорічнику “Хозарський альманах”, що виходив під гри-
фом Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського та Харківської філії Міжнарод-
ного Соломонового університету. Були надруковані також статті у щорічниках 
“МАИЭТ (Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии)” та “Боспор-
ские исследования”, які видавало Кримське відділення Інституту сходознавства 
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ім. А. Ю. Кримського. Крім того, О. О. Тортіка був регулярним учасником щоріч-
них ІІІ–Х Сходознавчих читань А. Кримського, які проводив наш Інститут у Києві з 
1999-го по 2006 р. Таким чином, період із 2003-го по 2006 р. був найбільш плодо-
творним у науковому житті О. О. Тортіки, і значною мірою він був пов’язаний з Ін-
ститутом сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України.

Варто зазначити, що за вимогами ВАКу України для успішного захисту доктор-
ської дисертації була потрібна публікація індивідуальної монографії, зміст якої мав 
би ідентично відбивати основні положення докторської дисертації. Але для цього 
потрібні були кошти. Саме тому О. О. Тортіка взяв участь у конкурсних програмах, 
які запровадив фонд ACLS (American Council of Learned Societies) для науковців 
Східної Європи. Олександр Олександрович вдало пройшов усі конкурси й дістав 
два престижних гранти від цього фонду (для завершення наукового дослідження та 
для публікації монографії). Наслідком цього став вихід у Харкові у 2006 році моно-
графії О. О. Тортіки “Северо-Западная Хазария в контексте истории Восточной 
Европы (вторая половина VII – третья четверть X вв.)”. Як і вимагалось, текст моно-
графії ідентично відображав основні положення докторської дисертаційної роботи.

На початку 2007 р. у Спеціалізованій раді Харківського національного універ-
ситету за спеціальністю “07.00.02 – Всесвітня історія” відбувся захист докторської 
дисертації О. О. Тортіки “Алано-болгарське населення Північно-Західної Хозарії в 
етносоціальному та геополітичному просторі Півдня Східної Європи”. Сталося 
так, що мені випала честь бути додатковим опонентом на захисті цієї дисертацій-
ної роботи.

Актуальність теми дисертаційного дослідження визначалась тим, що археологіч-
ні джерела недостатньо використовувалися для побудування історичних висновків і 
були мало пов’язані з відомими науці даними письмових джерел. Тому рецензована 
праця стала першим комплексним і спеціальним дослідженням, де на рівні сис-
тематизації відомостей опублікованих наративних та речових джерел було кон-
кретизовано уявлення про історію алано-болгарського населення північно-західної 
частини Хозарського каганату у VIII–X ст. Це і становило її наукову новизну. 
Розв’язання цієї проблеми мало велике значення для дослідження не тільки історії 
України, а й минулого багатьох народів Євразії. Дисертація складалася із п’яти роз-
ділів, де висвітлювались різноманітні аспекти проблеми. Проте особливе значення 
мали висновки до дисертації, згідно з якими без претензії на остаточне охоплення 
усієї неосяжної сукупності археологічних або контекстних історичних фактів були 
виявлені основні структурні елементи, історико-географічні орієнтири й базові за-
кономірності історії лісостепового Подоння-Придонеччя в хозарський час, напри-
кінці VII – на початку X ст. Запропоноване дослідження торкнулося різноманітних 
аспектів життя салтівського населення лісостепового Подоння: матеріальної куль-
тури, етнічного складу населення, питань згадок про місцевих алано-болгар у пись-
мових джерелах, характеру економіки, соціальної організації місцевого населення, 
інтеграції алано-болгар регіону у військово-адміністративну систему Хозарського 
каганату тощо. Отже, таке комплексне історичне дослідження регіональної спрямо-
ваності було проведене вперше. Додамо до цього усне висловлювання одного з офі-
ційних опонентів – доктора історичних наук О. В. Сухобокова: “Людині було 
поставлено конкретне завдання, яке вона мала виконати у стислий термін. Як бачи-
мо, дисертант із цим успішно впорався, і тому він цілком заслуговує на присуджен-
ня йому наукового ступеня доктора історичних наук”. Додамо, що Олег Васильович 
Сухобоков не дуже любив давати такі схвальні характеристики своїм колегам. Зви-
чайно, захист докторської дисертації О. О. Тортіки був успішним, і вже наприкінці 
2007 р. він здобув диплом доктора історичних наук за спеціальністю “07.00.02 – 
Всесвітня історія”.
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І майже відразу після цього у 2008 р. Олександр Олександрович очолив кафедру 
історії України та музеєзнавства Харківської державної академії культури, де до 
того працював на посаді доцента. У 2012 р. він здобуває звання професора і згодом 
переходить на посаду професора цієї кафедри. 

Не зважаючи на тиск адміністративної роботи, Олександр Олександрович нама-
гається продовжувати свої наукові дослідження. У виданнях України, Росії та Бол-
гарії ми бачимо його статті, але вже не в такій кількості, як у 2003–2006 рр. Окрім 
того, він бере участь у декількох престижних міжнародних конференціях. Напри-
клад, ми бачимо його серед учасників Пашутівських читань у Москві, Бахчисарай-
ських наукових читань пам’яті Є. В. Веймарна тощо.

Займався Олександр Олександрович і науково-організаційною роботою. Так, не-
одноразово він був одним з організаторів Дриновських читань, що їх проводив Хар-
ківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. Але для мене найбільш 
запам’яталася робота разом з ним у складі редколегії щорічника “Хозарський аль-
манах”, де заступником головного редактора він був до кінця свого життя. Скажемо 
так, якби не наполегливість Олександра Олександровича, то, скоріш за все, після 
смерті засновників видання – професора В. К. Міхєєва та професора Б. С. Елькіна – 
“Хозарський альманах” припинив би своє існування. Але щорічник продовжує ви-
ходити до сьогодення. Олександр Олександрович брав дуже активну участь у під-
готовці 8–12 томів видання.

Після захисту докторської дисертації Олександр Олександрович все частіше 
починає виступати як офіційний опонент на захистах докторських та кандидат-
ських дисертацій. Так, у березні 2008 р. в Спецраді Інституту сходознавства 
ім. А. Ю. Кримського він виступив як офіційний опонент на захисті дисертації 
І. В. Отрощенко “Рух за об’єднання монгольських народів у першій половині 
ХХ ст.”, поданої на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціаль-
ністю “07.00.02 – Всесвітня історія”. 

Незважаючи на свій досить молодий вік, О. О. Тортіка залишив після себе зна-
чний науковий доробок. Він є автором більше 100 публікацій у наукових виданнях 
України, Росії та Болгарії. Серед них – індивідуальна монографія, десятки статей. 
Але Олександр Олександрович вважав, що на цьому не можна зупинятись. В остан-
ні роки життя серед його планів було видання монографії, основою для якої стала б 
його перша дисертація. Окрім того, він бажав присвятити решту свого життя дослі-
дженням різноманітних аспектів історії та культури середньовічних кочівників. На 
жаль, доля розпорядилася інакше.

Ми завжди пам’ятатимемо Олександра Олександровича також як прекрасну та 
чуйну людину, бо він повсякчас був готовий надати допомогу в найскрутніших 
ситуаціях. Це стосувалося і підтримки науковців-початківців, і суто життєвих си-
туацій. Олександр Олександрович назавжди залишиться в нашій пам’яті як дуже 
скромна людина. Як відомо, скромність була окрасою постатей видатних людей. 
Олександр Олександрович відзначався своєю відданістю науці. Він був лише за 
правдиве зображення минулого, за істину. 

Світлий образ Олександра Олександровича – талановитого вченого і порядної 
людини, великого трудівника, справжнього лицаря науки без страху та докору, яко-
му притаманне було багатогранне обдарування і який до останніх днів свого життя 
був відданий науці, – назавжди залишиться в нашій пам’яті. 

О. Б. Бубенок
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SummarieS

A. Baukova
roman Province of aSia

through the PriSm of urban hiStory
At the Roman province of Asia, there were a large number of Greek cities. They were 

centers of trade, crafts and culture. However, depending on the region and location status 
and specialization of cities differed. Between them there were various contacts and con-
frontation. The most striking was the fight for the championship or in the spread of cults, 
or for the right to be the first and greatest metropolis of Asia. In many cities of Asia Mi-
nor confrontations II–I BC significantly affect the balance of power. Accordingly, the loss 
affected the political and socio-economic situation in some areas. Nevertheless Roman 
generals or the enemies of Rome sought to enlist the support of the cities of Asia Minor. 
Stay in Roman law did not affect the actual independence of Lydian cities and only em-
phasized their individuality.

А. Ю. Баукова
РИМСЬКА ПРОВІНЦІЯ AЗІЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ МІСЬКОЇ ІСТОРІЇ

На території римської провінції Азії існувала велика кількість грецьких міст. Усі 
вони були центрами торгівлі, ремесла та культури. Однак залежно від регіону спе-
ціалізація та статус міст різнились. Між ними існували різноманітні контакти і про-
тистояння. Найяскравішою була боротьба за право першості чи то в поширенні 
культів, чи то в праві називатись метрополією Азії. Малоазійські міста в багатьох 
протистояннях ІІ–І ст. до н. е. суттєво впливали на розстановку сил. Відповідно до 
цього програш позначався на політичному та соціально-економічному становищі 
окремого населеного пункту. Втім римські полководці чи вороги Риму прагнули за-
ручитись підтримкою малоазійських міст. Перебування у сфері римського права не 
вплинуло на фактичну самостійність лідійських міст і лише підкреслило їхню інди-
відуальність.

А. Ю. Баукова
РИМСКАЯ ПРОВИНЦИЯ AЗИЯ

СКВОЗЬ ПРИЗМУ ГОРОДСКОЙ ИСТОРИИ
На территории римской провинции Азии существовало большое количество 

греческих городов. Все они были центрами торговли, ремесла и культуры. Однако 
в зависимости от региона специализация и статус городов отличались. Между 
ними существовали различные контакты и противостояния. Самой яркой была 
борьба за первенство или в распространении культов, или за право называться ме-
трополией Азии. Малоазийские города во время конфликтов ІІ–І веков до н. э. своей 
поддержкой существенно влияли на расстановку сил, а римские полководцы и вра-
ги Рима стремились заручиться их поддержкой. С этим связано и то, что проигрыш 
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сказывался на политическом и социально-экономическом положении отдельно 
взятого населенного пункта. Пребывание в сфере римского права не повлияло на 
фактичную самостоятельность лидийских городов, а лишь подчеркнуло их индиви-
дуальность.

O. Bubenok
gurganj of the Pre-mongol timeS

on the interSection of merchant roadS
from aSia to eaStern euroPe

In the end of XII – the beginning of XIII centuries AD the capital of the Khwarizm – 
city Gurganj became a large merchant center of Eurasia on the beginning part of the 
Northern branch of the Great Silk road. Due to it the merchants from Asia and Eastern 
Europe could be in Gurganj. In 40-s years of XIII century AD Plano Carpini had visited 
Gurganj and as a result he wrote that in the Pre-Mongol times the native Muslims had a 
large market there which was built by them. He wrote also about the merchants-visitors 
contained from the Muslims and Christians. The Rus’ians, Alans and also Khazars were 
among these Christians. Here the information about the Alans and Rus’ians is not casual 
because the Northern branch of the Great Silk road passed from Gurganj across Lower 
Volga to cites of the Northern Caucasus, where the Alans lived, and also to the Dnieper 
basin – to the Rus’ lands. Maybe, the mentioned here Khazars were the migrants from Itil 
who after the events of 965 year left the Lower Volga forever and then they settled in the 
Khwarizm. 

О. Б. Бубенок
ГУРГАНДЖ ПЕРЕДМОНГОЛЬСЬКОГО ЧАСУ 

НА ПЕРЕТИНІ ТОРГОВИХ ШЛЯХІВ З АЗІЇ В СХІДНУ ЄВРОПУ
Наприкінці XII – на початку XIII ст. столиця держави Хорезмшахів м. Гургандж 

стала великим торговим центром Євразії на початковому відрізку північного відга-
луження Великого шовкового шляху. Це сприяло перебуванню в Ургенчі купців із 
країн Азії і Східної Європи. Плано Карпіні, який у 40-х рр. XIII ст. побував у Гур-
ганджі (Орнасі), повідомляє, що перед приходом монголів у місті був величезний 
ринок, котрий побудували місцеві мусульмани. Там серед приїжджих купців були 
мусульмани і християни, до яких він відніс “Руських та Аланів”, а також хозар. Згад-
ка про купців з Русі та Аланії якраз збігається з маршрутом північного відгалуження 
Великого шовкового шляху, що проходив від Гурганджа через Нижню Волгу до міст 
Північного Кавказу, де жили алани, а також до Наддніпрянщини – на землі Русі. 
Що ж до згаданих тут хозар-християн, то є підстави бачити в них тих вихідців з Іті-
ля, які після 965 р. назавжди залишили Нижню Волгу і потім оселилися в Хорезмі.

О. Б. Бубенок
ГУРГАНДЖ ПРЕДМОНГОЛЬСКОГО ВРЕМЕНИ

НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТОРГОВЫХ ПУТЕЙ 
ИЗ АЗИИ В ВОСТОЧНУЮ ЕВРОПУ

В конце XII – начале XIII в. столица государства Хорезмшахов г. Гургандж стал 
крупным торговым центром Евразии на начальном отрезке северного ответвления 
Великого шелкового пути. Это способствовало нахождению в Гургандже купцов из 
стран Азии и Восточной Европы. Плано Карпини, побывавший в 40-е гг. XIII в. в 
Гурганже (Орнасе), сообщает, что перед приходом монголов в городе был огром-
ный рынок, который построили местные мусульмане. Среди приезжих купцов были 
мусульмане и христиане, к которым он отнес “Русских и Аланов”, а также хазар. 
Упоминание купцов из Руси и Алании как раз совпадает с маршрутом северного 
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ответвления Великого шелкового пути, который проходил от Гурганджа через Ниж-
нюю Волгу к городам Северного Кавказа, где жили аланы, а также в Поднепровье – 
на земли Руси. Что же касается упомянутых здесь хазар-христиан, то имеются 
основания видеть в них тех выходцев из Итиля, которые после 965 г. навсегда поки-
нули Нижнюю Волгу и затем поселились в Хорезме. 

Nguyen Thua Hy, Nguyen Manh Dung 
marine and iSlandS management organization 
in the 15th and 19th centurieS eaSt aSia reviSited

In the world history in the 15th–19th centuries tremendous upheavals on all aspects 
took place. The two Eurasian continents had strong clashes leading to implications for 
each regional country as well as to consequences in the next centuries. In this view, ma-
rine and islands management organization and defense under different forms of some 
East Asian countries through sea-routes left worthy consideration. 

Experience and historical lessons show that the activity of the above to achieve effi-
ciency must be performed synchronizedly and strategically, and be associated political 
purposes with economic aims, foreign and domestic affairs. In a new world of complexi-
ty and diversity, both cooperation and competition, military activities of marine and is-
lands defense must be combined and coordinated with many different ways. An analysis 
of old historical lessons for programming a new historical act probably is still useful for 
the protection of seas and islands sovereignty in East Asia at present.

Нгуєн Тхиа Хі, Нгуєн Мань Зунг
ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ МОРЕМ І ОСТРОВАМИ

В XV І XIX СТОЛІТТЯХ У СХІДНІЙ АЗІЇ 
Світова історія XV–XIX століть рясніє величезними потрясіннями на всіх рівнях. 

В обох частинах Євразії були сильні зіткнення, що мали як наслідки для кожної 
окремої країни, так і вплив у наступних століттях. З цієї точки зору заслуговують 
на увагу організація управління морем і островами та різні форми їхнього захисту в 
деяких країнах Східної Азії, що розташовані на морських шляхах.

Досвід та уроки історії показують, що, аби досягти ефективності у вищевказано-
му, необхідно було виконати синхронізовані і стратегічні дії, пов’язати політичні 
мотиви з економічними цілями, закордонні справи – з внутрішніми. У новому склад-
ному і різноманітному світі, зі співпрацею і конкуренцією, військова діяльність у 
сфері оборони морської акваторії та островів повинна бути комбінована і скоорди-
нована багатьма різними способами. Аналіз історичних уроків минулого для про-
грамування нового історичного акту, ймовірно, все ще корисний для захисту суве-
ренітету морів та островів у Східній Азії в наш час.

Нгуен Тхыа Хи, Нгуен Мань Зунг
ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ МОРЕМ И ОСТРОВАМИ

В XV И XIX ВЕКАХ В ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 
Мировая история XV–XIX веков обильна огромными потрясениями на всех 

уровнях. В обеих частях Евразии были сильные столкновения, которые имели как 
последствия для каждой отдельной страны, так и влияние в последующих веках. 
С этой точки зрения заслуживает внимания организация управления морем и остро-
вами и различные формы их защиты в некоторых странах Восточной Азии, находя-
щихся на морских путях.

Опыт и уроки истории показывают, что, чтобы достичь эффективности в выше-
указанном, необходимо было выполнить синхронизированные и стратегические 
действия, связать политические мотивы с экономическими целями, внешние дела с 
внутренними. В новом сложном и многообразном мире, с сотрудничеством и кон-
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куренцией, военная деятельность в сфере обороны морской акватории и островов 
должна быть комбинирована и скоординирована многими различными способами. 
Анализ уроков прошлого для программирования нового исторического акта, ве-
роятно, все еще полезен для защиты суверенитета морей и островов в Восточной 
Азии в наше время.

V. Stanislavskyi
ParticiPating of merchantS in diSSemination

of information and tranSPortation
of diPlomatic correSPondence between ruSSia,

UkrAIne And TUrkey AT The begInnIng of XVIII cenTUry
Based on materials of the Russian Embassy in the Ottoman Empire, so-called “lists of 

articles” of Peter Tolstoy, this article analyzes the facts of unprofessional activity of mer-
chants, related with the dissemination of information primarily of political character, and 
also about transportation by them of diplomatic correspondence of embassy. It is about 
the merchants who visited Russia, Ukraine and Turkey and information that concerned 
the relations of Moscow and Istanbul. First of all: the possibility of beginning of new 
military confrontation; influence of this information on politicians; efforts of Ambassa-
dor, Head of the Ambassadorial Chancery and the Ambassadorial Prikaz, Hospodar of 
Moldavia, Patriarch of Jerusalem and other figures on the prevention of dissemination of 
news from Russia in Turkey; receipt and use of information from merchants by the Rus-
sian ambassador. For the attention of readers there are offered the systematic lists and 
analysis of the reported cases about the delivery to P. Tolstoy and sending of diplomatic 
correspondence from him. They contain data on which merchants transported the corre-
spondence, when and which documents. 

В. В. Станіславський
УЧАСТЬ КУПЦІВ У РОЗПОВСЮДЖЕННІ ІНФОРМАЦІЇ 

ТА ПЕРЕВЕЗЕННІ ДИПЛОМАТИЧНОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ 
МІЖ РОСІЄЮ, УКРАЇНОЮ ТА ТУРЕЧЧИНОЮ НА ПОЧАТКУ XVIII ст.
Заснована на матеріалах російського посольства в Османській імперії, так зва-

них “статейних списках” Петра Толстого, ця стаття аналізує факти про непрофесій-
ні заняття купців, пов’язані з поширенням інформації, насамперед політичного 
характеру, а також про перевезення ними дипломатичної кореспонденції посоль-
ства. Мова йде про купців, які відвідували Росію, Україну й Туреччину, та інформа-
цію, яка стосувалася відносин Москви і Стамбула, насамперед можливості початку 
нового воєнного протистояння; про вплив цієї інформації на політиків; про зусилля 
посла, керівника Посольської канцелярії та Посольського приказу, молдовського 
господаря, єрусалимського патріарха та інших діячів щодо запобігання поширенню 
новин з Росії в Туреччині; про отримання і використання інформації від купців са-
мим російським послом. Увазі читачів пропонуються систематизовані переліки та 
аналіз відомих випадків про доставку до П. Толстого і відправку від нього дипло-
матичної кореспонденції. У них містяться дані про те, які купці перевозили корес-
понденцію, коли і які саме документи. 

В. В. Станиславский
УЧАСТИЕ КУПЦОВ В РАСПРОСТРАНЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
И ПЕРЕВОЗКЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ 

МЕЖДУ РОССИЕЙ, УКРАИНОЙ И ТУРЦИЕЙ В НАЧАЛЕ XVІІІ в.
Основанная на материалах российского посольства в Османской империи, так 

называемых “статейных списках” Петра Толстого, эта статья анализирует факты о 
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непрофессиональных занятиях купцов, связанных с распространением информа-
ции, прежде всего политического характера, а также о перевозке ими дипломати-
ческой корреспонденции посольства. Речь идет о купцах, которые посещали Рос-
сию, Украину и Турцию, и информации, которая касалась отношений Москвы и 
Стамбула, прежде всего, возможности начала нового военного противостояния; о 
влиянии этой информации на политиков; об усилиях посла, руководителя Посоль-
ской канцелярии и Посольского приказа, молдовского господаря, иерусалимского 
патриарха и других деятелей по предотвращению распространения новостей из 
России в Турции; о получении и использовании информации от купцов самим 
российским послом. Вниманию читателей предлагаются систематизированные 
перечни и анализ известных случаев о доставке к П. Толстому и отправке от него 
дипломатической корреспонденции. В них содержатся данные о том, какие купцы 
перевозили корреспонденцию, когда и какие именно документы.

F. Turanly
data from the hiStory of ukraine relating

the Proot war Period available
in ottoman turkiSh archival documentS

It is a study in the field of the history of Ukraine relating the first quarter of the 18th 
century during the Proot war according to the information available in Ottoman Turkish 
written sources. There are considered the reasons for the said war, and namely – the de-
feat of Karl XII’s army and that of Hetman Ivan Mazepa in the Poltava battle against the 
army of Moskovia’s ruler Peter І, which significantly aggravated the situation of both the 
Sweden ruler himself, and the situation of the Ukrainian Hetman Ivan Mazepa. To avoid 
the threat of getting captured the above said leaders emigrated to the Ottoman Turkey. In 
the above mentioned written sources that we have studied there are fixed data showing 
that the High Porta government valued the town of Khotyn as a strategically important 
facility within the defense system of the northern frontier of its state, and particularly – in 
terms of setting up control on the Ukrainian land having been freed from their occupation 
by Moscovia. The work also includes an analysis of ‘the Ukrainian problem’ in the con-
text of the military and political relations between Ottoman Turkey and Ukraine during 
the time of ruling by Pylyp Orlyk. 

Ф. Ґ. Туранли
ВІДОМОСТІ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ПЕРІОДУ

ПРУТСЬКОЇ ВІЙНИ В ОСМАНСЬКО-ТУРЕЦЬКИХ
АРХІВНИХ ДОКУМЕНТАХ

У статті досліджується історія України першої чверті XVIII століття періоду 
Прутської війни згідно з відомостями з османсько-турецьких писемних джерел. 
Розглядаються причини цієї війни, а саме поразка війська Карла XII та козацького 
війська гетьмана Івана Мазепи в Полтавській битві, яка значно ускладнила стано-
вище як шведського правителя Карла XII, так і українського гетьмана Івана Мазе-
пи. Задля уникнення загрози потрапити в полон зазначені очільники мали емігру-
вати до Османської імперії. У вказаних вище досліджених нами писемних джере-
лах зафіксовані відомості, які свідчать про те, що уряд Високої Порти надавав 
великого значення місту Хотину як стратегічно важливому об’єкту системи оборо-
ни північного кордону своєї держави,  зокрема з метою встановлення контролю 
над українськими землями, звільненими від окупації Московського царства. У ро-
боті також проаналізовано “українське питання” в контексті військово-політичних 
стосунків між Османською імперією та Україною під час правління гетьмана 
Пилипа Орлика.
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Ф. Г. Туранлы
СВЕДЕНИЯ ПО ИСТОРИИ УКРАИНЫ ПЕРИОДА

ПРУТСКОЙ ВОЙНЫ 
В ОСМАНСКО-ТУРЕЦКИХ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ

В статье исследуется история Украины первой четверти XVIII века периода 
Прутской войны согласно сведениям из османско-турецких письменных источни-
ков. Рассматриваются причины этой войны, а именно поражение войска Карла XII 
и казацкого войска гетмана Ивана Мазепы в Полтавской битве, которое заметно 
осложнило положение как шведского правителя Карла XII, так и украинского гет-
мана Ивана Мазепы. Во избежание угрозы возможного пленения им пришлось эми-
грировать в Османскую империю. В вышеупомянутых и исследованных нами пись-
менных источниках зафиксированы сведения, которые свидетельствуют о том, что 
правительство Высокой Порты придавало большое значение городу Хотыну как 
стратегически важному объекту системы обороны северной части границы своего 
государства, в частности в целях установления контроля над украинскими землями, 
освобожденными от оккупации Московского царства. В работе также проанализи-
рован “украинский вопрос” в контексте военно-политических отношений между 
Османской империей и Украиной во время правления гетмана Пылыпа Орлыка.

Yu. Fil 
Political weSternization of educated indianS

in hindu milieu of northern india (1858–1921)
Political westernization is the process of accepting the parliamentary system in India, 

which started from the second half of 19th century. One of the key elements of political 
westernization is the idea of representative government, which became the most actual 
in the political context of Punjab and North-Western Provinces where Hindu-Muslim 
controversies were the most sharp. Representation of power had the explicit religious 
sense here. Gradual politisation of Hindu community and conjunction of reformists ac-
tivity with traditional orientation can be the main feature of applying Western political 
models on the native soil in Northern India. Moreover, political activity of Hindu elites 
from Punjab and North-Western provinces proceeded along two lines. The first reform 
line was represented by Arya Samaj while the second quasi-reform was embodied by 
Hindu Mahasabha.

Ю. С. Філь 
ПОЛІТИЧНА ВЕСТЕРНІЗАЦІЯ ІНДУСЬКИХ ОСВІЧЕНИХ КІЛ

ПІВНІЧНОЇ ІНДІЇ (1858–1921 рр.)
Політичною вестернізацією можна вважати процес інституційного оформлення 

парламентської системи в Індії, основи якої були закладені у 2-й пол. ХІХ – на по-
чатку ХХ ст. Один з її ключових елементів – ідея репрезентативності влади най-
більше вплинула на особливості політичної вестернізації Північної Індії з 2-ї пол. 
ХІХ ст. У Північно-Західних провінціях та Пенджабі індусько-мусульманські про-
тиріччя були найгострішими, тому представництво у владі набуло тут яскраво ви-
раженого релігійного характеру. Поетапну політизацію індуської общини, а також 
поєднання реформістської діяльності із традиційною спрямованістю політичних 
організацій, створених вестернізованими індуськими колами, можна вважати особ-
ливістю впровадження західних політичних моделей на індійському ґрунті. Крім 
того, в Північній Індії політична активність освічених індійців відбувалася у двох 
напрямках: реформістському, який репрезентував Ар’я самадж, та квазіреформіст-
ському, втіленням якого була організація Гінду Махасабха.
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Ю. С. Филь 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЕСТЕРНИЗАЦИЯ ИНДУССКИХ

ОБРАЗОВАННЫХ КРУГОВ СЕВЕРНОЙ ИНДИИ (1858–1921 гг.)
Политической вестернизацией можно считать процесс институционального 

оформления парламентской системы в Индии, основы которой были заложены во 
2-й пол. ХІХ – в нач. ХХ века. Одним из ее ключевых элементов была идея репре-
зентативности власти, которая особенно повлияла на политическую вестернизацию 
Северной Индии. В Северо-Западных провинциях и Пенджабе индусско-мусуль-
манские противоречия были наиболее острыми, а потому представительство во 
власти приобрело тут четко выраженный религиозный характер. Постепенную по-
литизацию индусской общины, а также сочетание реформистской деятельности с 
традиционной направленностью политических организаций, созданных вестерни-
зированными индусскими кругами, можно считать особенностью внедрения запад-
ных политических моделей на местной почве. Кроме того, в Северной Индии 
политическая активность образованных индусов происходила в двух направлениях: 
реформистском, который представляла организация Ар’я самадж, и квазирефор-
мистском, репрезентантом которого была Хинду Махасабха. 

N. Zub (Rudenko)
ethnograPhy of the caucaSuS 

In The scIenTIfIc deVelopmenT of The o. f. kIsTyAkIVsky
The article is devoted to research and analysis of the scientific heritage of famous 

Ukrainian scientist, criminal law expert, historian and ethnographer O. F. Kistyakivsky 
(1833–1885). We consider the activities of the scientist, in which among the many areas 
of research, there occupies an important place collecting, study and systematization of 
materials on the ethnography and history of different nations. The content, the general 
criteria and features of the sources he had collected, a large part of which is a description 
of the norm and customary laws and traditions of the Mountain Peoples of the Caucasus. 
There characterized purpose and ways of attracting ethnographic material that was inte-
resting for O. Kistyakivsky. The main helpers in this process are the relatives, friends and 
former students of the professor. His collection, which contains material from the past of 
Caucasian highlanders, today, due to historical events and reorganizations, are divided in 
different archival institutions – the Institute of Manuscript of the V. I. Vernadsky National 
Library of Ukraine and Archival Scientific Collections of Manuscripts and Fonorecor-
dings of the M. T. Rilsky Institute of Art Studies, Folklore and Ethnology of National 
Academy of Sciences of Ukraine.

Н. М. Зуб (Руденко)
ЕТНОГРАФІЯ КАВКАЗУ

В НАУКОВОМУ ДОРОБКУ О. Ф. КІСТЯКІВСЬКОГО
Стаття присвячена дослідженню та аналізу наукового доробку відомого україн-

ського вченого-криміналіста, історика та етнографа О. Ф. Кістяківського (1833–
1885). У ній розглянуто діяльність вченого, в якій серед багатьох напрямків 
наукових інтересів важливе місце посідали збирання, вивчення та систематизація 
матеріалів з етнографії та історії різних народів. Розкрито змістове наповнення, за-
гальні критерії та риси зібраних ним джерел, значна частина яких подає опис норм 
і положень звичаєвого права та традицій гірських народів Кавказу. Визначено мету 
та шляхи залучення етнографічного матеріалу, який цікавив О. Кістяківського. Голов-
ними помічниками в цьому процесі були родичі, друзі та колишні студенти професо-
ра. Зібрані ним колекції, що містять матеріали з минулого горян Кавказу, сьогодні 
через історичні події та реорганізації розділені і перебувають у різних архівних 
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установах – Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадсько-
го та Архівних наукових фондах рукописів та фонозаписів Інституту мистецтво-
знавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського Національної академії 
наук України.

Н. Н. Зуб (Руденко)
ЭТНОГРАФИЯ КАВКАЗА

В НАУЧНЫХ РАЗРАБОТКАХ А. Ф. КИСТЯКОВСКОГО
Статья посвящена исследованию и анализу научного наследия известного ук-

раинского ученого-криминалиста, историка и этнографа А. Ф. Кистяковского (1833–
1885). Рассмотрена деятельность ученого, в которой среди многих направлений 
научных интересов важное место занимало собирание, изучение и систематизация 
материалов по этнографии и истории разных народов. Раскрыто содержание, общие 
критерии и черты собранных им источников, значительная часть из которых пред-
ставляет описание норм и положений обычного права и традиций горских народов 
Кавказа. Определена цель и пути привлечения этнографического материала, кото-
рый интересовал А. Кистяковского. Главными помощниками в этом процессе были 
родственники, друзья и бывшие студенты профессора. Собранные им коллекции, 
которые содержат материалы из прошлого горцев Кавказа, сегодня в силу истори-
ческих событий и реорганизаций разделены и находятся в разных архивных учреж-
дениях – Институте рукописи Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вер-
надского и в Архивных научных фондах рукописей и фонозаписей Института 
искусствоведения, фольклористики и этнологии им. М. Т. Рыльского Национальной 
академии наук Украины.

Y. Kochubey
the diSSemination of knowledge

about the eaSt in ukraine:
AdmIrAl J. okUnewskI (1860–1929)

and hiS travelS to the eaSt
The article deals with the role played by the traveler’s notes, later published as a book 

“The Letters from foreign lands”, by J. Okunewski, a high-ranking officer of Austro-
Hungarian Navy at the end of the XIXth century in popularization of knowledge about the 
East in Ukraine. He described the life of Oriental countries which he visited during his 
travels (Morocco, Turkey, Egypt, India, Ceylon, China), and peculiarities of their every-
day life, culture, languages, religions, depicted historical monuments and nature. His 
notes written with sympathy for oppressed peoples presented for Ukrainian readers ob-
jective information about unknown countries widening thus their horizons.

Ю. М. Кочубей
ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ЗНАНЬ ПРО СХІД В УКРАЇНІ: 

АДМІРАЛ Я. ОКУНЕВСЬКИЙ (1860–1929)
І ЙОГО ПОДОРОЖІ НА СХІД

У статті йдеться про роль, яку відіграли подорожні нотатки, згодом видані у ви-
гляді книги “Листи з чужини”, Я. Окуневського, одного з вищих офіцерів ВМФ 
Австро-Угорщини, наприкінці ХІХ ст. в популяризації знань про Схід на україн-
ських землях. Він описав життя народів східних країн, які відвідав під час своїх по-
дорожей (Марокко, Туреччина, Єгипет, Індія, Цейлон, Китай). Показав особливості 
їхнього способу життя, культури, мов, релігій, розповів про історичні пам’ятки і 
природу. Його нотатки, написані зі співчуттям до поневолених народів, несли 
українцям об’єктивну інформацію про невідомі краї, розширюючи їхні обрії.
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Ю. Н. Кочубей
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ О ВОСТОКЕ В УКРАИНЕ: 

АДМИРАЛ Я. ОКУНЕВСКИЙ (1860–1929) 
И ЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ НА ВОСТОК

В статье идет речь о той роли, которую сыграли путевые заметки, позже издан-
ные в виде книги “Письма с чужбины”, Я. Окуневского, одного из высших офице-
ров ВМФ Австро-Венгрии, в конце ХIХ в. в популяризации знаний о Востоке на 
украинских землях. Он описал жизнь народов восточных стран, которые посетил 
во время своих путешествий (Марокко, Турция, Египет, Индия, Цейлон, Китай). 
Показал особенности их быта, культуры, языков, религий, рассказал об историчес-
ких памятках и природе. Его записки, написанные с сочувствием к порабощенным 
народам, давали украинцам объективную информацию о неизвестных странах, рас-
ширяя их горизонты.

I. Turov
conServatiSm and moderniSm 

in the teachingS of Satmar rebbe about zioniSm
Yoel Teitelbaum Satmar Rebbe is one of the most prominent leaders of the Hasidism 

of the XX century. His teaching has played a crucial role in shaping the ideology of the 
most conservative circles of modern Jewish orthodoxy. According to his mind the Zionist 
secular state is the main danger for Judaism. In the struggle against this project, he skill-
fully combines medieval rabbinic concept with modern doctrines popular in Western so-
ciety. Like many predecessors Satmar Rebbe argues that Jews should live under the 
authority of other people until God will arrange redemption for them. Only the King 
Messiah has the right to change the existing state of affairs. At the same time r. Yoel 
Teitelbaum actively supports pacifism and struggle for the human rights. According to his 
mind all the problems should be resolved through the mediation of the UN. Israel’s at-
tempts to resolve the dispute with the neighbors on their own led to the war, which has 
no end in sight. Therefore, the actions of the Jewish state should not be seen as self-de-
fense. It is inherently aggressive one and deserves condemnation. Satmar Rebbe pays due 
attention also to the role of modern technologies in the political organization of society. 
He argues that the current dismal state of affairs has become possible due to the skillful 
manipulation of people’s minds with the help of the monopolized media. Arguing about 
the reasons for the success of the Zionists, r. Yoel admits that it is possible to explain as 
the result of the supernatural deeds attributed to Satan. Because of this, he urged all sup-
porters to ignore the miracle events and to remain true to their convictions. Despite all his 
hatred to Zionism r. Yoel Teitelbaum often prayed that the state of Israel would go, but 
not a Jew got any hurt. In accordance with his convictions sharpest ideological opposi-
tion should not lead to the physical destruction of the enemy.

We have to stress that our research did not bring any proofs that r. Yoel Teitelbaum 
was a devotee of the ideals of modern Western society. He was a staunch defender of the 
traditional way of life and conservation of the old forms of social organization of Or-
thodox Jews. But the main points of his teachings are in many ways similar to European 
system of values. Sermons of Satmar Rebbe are a brilliant example of a new type of ideo-
logy, in which the outer conservatism gets on with the internal modernization.

І. В. Туров
КОНСЕРВАТИЗМ ТА МОДЕРНІЗМ

У ВЧЕННІ САТМАРСЬКОГО РЕБЕ ПРО СІОНІЗМ
Сатмарський ребе Йоель Тейтельбаум є одним з найяскравіших лідерів хасидів 

ХХ ст. Його вчення відіграло вирішальну роль у справі формування ідеології най-
більш консервативних кіл ортодоксального єврейства наших днів. Він вважав, що 
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серед усіх викликів сучасності найнебезпечнішим для справжніх вірян було ство-
рення сіоністами світської національної держави. Піддаючи критиці зазначений 
проект, він майстерно поєднує середньовічні рабинські концепції із сучасними док-
тринами, популярними в західному суспільстві. Як і багато попередників, сатмар-
ський ребе стверджує, що євреям належить жити під владою інших народів до 
появи призначеного Богом визволителя. Тільки цар-месія має право змінити існую-
чий стан речей. У той же час р. Йоель Тейтельбаум активно підтримує пацифізм та 
боротьбу за права людини. У його проповідях про єврейсько-арабський конфлікт 
стверджується, що всі проблеми мали бути вирішені завдяки посередницькій місії 
ООН. Спроби Ізраїлю з’ясувати стосунки із сусідами самостійно призвели до вій-
ни, якій нема кінця та краю. Тому в діях єврейської держави не можна вбачати не-
обхідної самооборони. Вона за своєю суттю є агресивною та заслуговує на осуд. 
Сатмарський ребе приділяє належну увагу також і ролі сучасних політичних техно-
логій у справі організації суспільства. Він стверджує, що теперішній гнітючий стан 
справ – це наслідок маніпуляції свідомістю людей завдяки монополізованим засо-
бам масової інформації. Виявляючи причини успіхів сіоністів, Р. Йоель припускає, 
що вони пояснюються чудесами, які здійснив Сатана. Тому він закликає прибічни-
ків ігнорувати чудесні події та лишатися вірними власній позиції. Попри усю нена-
висть до сіонізму, р. Йоель Тейтельбаум часто молився за те, щоб Держава Ізраїль 
зникла, але жодний єврей при цьому не постраждав. Згідно з його переконаннями, 
найжорстокіше ідеологічне протистояння не має призводити до фізичного вини-
щення супротивників.

Наведені в статті матеріали не є доказами відданості р. Йоеля Тейтельбаума 
ідеалам сучасного західного суспільства. Він був переконаним захисником тради-
ційного укладу життя і збереження традиційних форм суспільної організації орто-
доксальних євреїв. Але провідні положення його вчення є значною мірою близьки-
ми європейській системі цінностей. Проповіді сатмарського ребе являють собою 
яскравий приклад ідеології нового типу, в якій зовнішній консерватизм поєднується 
з внутрішньою модернізацією. 

И. В. Туров
КОНСЕРВАТИЗМ И МОДЕРНИЗМ

В УЧЕНИИ САТМАРСКОГО РЕБЕ О СИОНИЗМЕ
Сатмарский ребе Йоэль Тейтельбаум является одним из наиболее ярких лидеров 

хасидов ХХ ст. Его учение сыграло решающую роль в деле формирования идеоло-
гии наиболее консервативных кругов ортодоксального еврейства наших дней. Со-
гласно его мнению, для истинно верующих среди всех вызовов современности наи-
более опасным было создание сионистами светского национального государства. 
Критикуя данный проект, он умело сочетает средневековые раввинские концепции 
с современными доктринами, популярными в западном обществе. Подобно многим 
предшественникам сатмарский ребе утверждает, что евреям надлежит жить под 
властью других народов до появления ниспосланного Богом избавителя. Только 
царь-мессия вправе изменить существующий порядок вещей. В то же время р. Йо-
эль Тейтельбаум активно поддерживает пацифизм и борьбу за права человека. В его 
проповедях, касающихся темы еврейско-арабского конфликта, говорится, что все 
проблемы могли быть разрешены благодаря посредничеству ООН. Попытки Израи-
ля выяснить отношения с соседями самостоятельно привели к войне, которой нет 
конца и края. Поэтому в действиях еврейского государства не следует усматривать 
необходимой самообороны. Оно по своей сути агрессивно и заслуживает осужде-
ния. Сатмарский ребе также уделяет надлежащее внимание роли современных по-
литических технологий в деле организации общества. Он утверждает, что нынешнее 
удручающее положение вещей стало возможным вследствие умелой манипуляции 
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сознанием людей с помощью монополизированных средств массовой информации. 
Рассуждая о причинах успехов сионистов, р. Йоэль допускает, что они объясняются 
чудесами, совершенными Сатаной. Вследствие этого он призывает сторонников иг-
норировать необъяснимые события и оставаться верными своим убеждениям. При 
всей ненависти к сионизму р. Йоэль Тейтельбаум часто молился о том, чтобы Госу-
дарство Израиль исчезло, но ни один еврей при этом не пострадал. В соответствии 
с его воззрениями, самое острое идеологическое противостояние не должно приво-
дить к физическому уничтожению противников.

Приведенные в статье материалы не являются доказательством приверженности 
р. Йоэля Тейтельбаума идеалам современного западного общества. Он был убеж-
денным защитником традиционного уклада жизни и сбережения старых форм об-
щественной организации ортодоксальных евреев. Но основные положения его уче-
ния во многом близки европейской системе ценностей. Проповеди сатмарского 
ребе являются ярким примером идеологии нового типа, в которой внешний консер-
ватизм уживается с внутренней модернизацией. 

V. Kiktenko
from revolution to modernization:

Strategy and ideology of Prc
of the reformS Period

This paper examines the basic ideological concepts that were formulated by Mao Ze-
dong, Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao and Xi Jinping for implementing the mo-
dernization of the country. It notes that Mao Zedong used the basic principles of Marxism 
contained in the works of Marx and Engels, which most of all concerns the theory of dia-
lectical materialism and scientific basis for building communism. Mao Zedong made four 
important changes in Marxist-Leninist teaching during the development of the ideology 
taking into account the historical and cultural specificity of China. Deng Xiaoping’s re-
forms ideology is characterized by the rejection of the ideas of class struggle and shifting 
attention from political campaigns to the economic transformation of market type. In Jiang 
Zemin’s theory it was taken a retreat from the Marxist-Leninist understanding of produc-
tion, as well as such basic concepts as “working class”. The most important elements of 
Hu Jintao’s ideology are “scientific development” and “harmonious society”, which be-
came a supplement to the general concept of building a “socialism with the Chinese cha-
racteristics”. The basis of Xi Jinping’s neo-traditionalist concept has become a “Chinese 
Dream” – a combination of nationalism, statism and authoritarianism. From the standpoint 
of Maoism Xi Jinping suspended the political and institutional reforms of his predeces-
sors. He opposed to the universal values and global standards that directly contradicts 
Deng Xiaoping’s pragmatics of reforms.

В. О. Кіктенко
ВІД РЕВОЛЮЦІЇ ДО МОДЕРНІЗАЦІЇ: 

СТРАТЕГІЯ ТА ІДЕОЛОГІЯ КНР ПЕРІОДУ РЕФОРМ
У роботі досліджуються основні ідеологічні концепти, сформульовані Мао Цзе-

дуном, Ден Сяопіном, Цзян Цземінем, Ху Цзіньтао і Сі Цзіньпіном для здійснення 
модернізації країни. Відзначено, що Мао Цзедун використовував основні положен-
ня марксизму, викладені в роботах К. Маркса і Ф. Енгельса, що здебільшого сто-
суються теорії діалектичного матеріалізму і наукового підґрунтя побудови комуніз-
му. Мао Цзедун зробив чотири важливих зміни в марксистсько-ленінському вченні, 
розробляючи ідеологію, яка повинна була врахувати історико-культурну специфіку 
Китаю. Для ідеології реформ Ден Сяопіна притаманні відмова від ідей класової бо-
ротьби і переключення уваги з політичних кампаній на економічні перетворення 
ринкового типу. У теорії Цзян Цземіня відбувся відхід від марксистсько-ленінського 
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розуміння характеру виробництва, а також такого базового поняття, як “робітничий 
клас”. Найважливішими елементами ідеології Ху Цзіньтао є “науковий розвиток” і 
“гармонійне суспільство”, що стали доповненням у загальній концепції побудови 
“соціалізму з китайською специфікою”. Основою неотрадиціоналістської концепції 
Сі Цзіньпіна стала “китайська мрія” – поєднання націоналізму, етатизму та автори-
таризму. З позицій маоїзму Сі Цзіньпін законсервував політичні та інституційні ре-
форми своїх попередників, виступив проти універсальних цінностей і глобальних 
норм, що прямо суперечить прагматиці реформ Ден Сяопіна.

В. А. Киктенко
ОТ РЕВОЛЮЦИИ К МОДЕРНИЗАЦИИ: 

СТРАТЕГИЯ И ИДЕОЛОГИЯ КНР ПЕРИОДА РЕФОРМ
В работе исследуются основные идеологические концепты, сформулированные 

Мао Цзэдуном, Дэн Сяопином, Цзян Цзэминем, Ху Цзинтао и Си Цзиньпином для 
осуществления модернизации страны. Отмечено, что Мао Цзэдун использовал 
основные положения марксизма, изложенные в работах К. Маркса и Ф. Энгельса, 
что преимущественно касается теории диалектического материализма и научной 
основы построения коммунизма. Мао Цзэдун сделал четыре важных изменения в 
марксистско-ленинском учении, разрабатывая идеологию, которая должна была 
учесть историко-культурную специфику Китая. Для идеологии реформ Дэн Сяопи-
на характерен отказ от идей классовой борьбы и переключение внимания с полити-
ческих кампаний на экономические преобразования рыночного типа. В теории 
Цзян Цзэминя произошел отход от марксистско-ленинского понимания характера 
производства, а также такого базового понятия, как “рабочий класс”. Важнейшими 
элементами идеологии Ху Цзиньтао являются “научное развитие” и “гармоничное 
общество”, что стало дополнением в общей концепции построения “социализма с 
китайской спецификой”. Основой неотрадиционалистской концепции Си Цзиньпи-
на стала “китайская мечта” – сочетание национализма, этатизма и авторитаризма. С 
позиций маоизма Си Цзиньпин законсервировал политические и институциональ-
ные реформы своих предшественников, выступил против универсальных ценнос-
тей и глобальных норм, что прямо противоречит прагматике реформ Дэн Сяопина. 

I. Otroshchenko
kazakhS in china nowadayS: view from kazakhStan

Part ii
The Kazakhstan researchers and the media texts devoted to a modern Kazakh genera-

lity in China are mainly based on field researches, polls and interviews to the Chinese 
Kazakhs and oralmans. From them it follows that the Chinese Kazakhs keep the language 
and traditional culture, are happy with destiny, get support from the state and, mainly, do 
not think yet to get over to Kazakhstan. The Kazakhstan authors positively characterize a 
paternalism of the Chinese state in relation to Kazakhs, social policy of last years, the fa-
vorable cultural policy, the presence of Kazakhs at local authorities bodies at national au-
tonomies. Functioning of the Kazakh-speaking mass-media in China is highly estimated 
by the Kazakhstan expert environment, especially in comparison with prospects of deve-
lopment of the Kazakh-speaking media in other countries where the big Kazakh diaspo-
ras live. Xinjiang modernization, on the contrary, threatens the preservation of language 
and traditional culture of “the last nomads”. Such, actually, modernization elements as 
the distribution of bilingual schools and growth of the number of the Chinese in Xinjiang, 
menacing by assimilation of Kazakhs in the Chinese environment, most of all disturb the 
Kazakhstan authors. Many authors consider moving of the majority of Chinese Kazakhs 
to Kazakhstan the only way out.
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І. В. Отрощенко
СЬОГОДЕННЯ КАЗАХІВ КНР: ПОГЛЯД IЗ КАЗАХСТАНУ

Частина ІІ
Казахстанські наукові розвідки та медіатексти, присвячені сучасній казахській 

громаді в КНР, переважно побудовані на польових дослідженнях, опитуваннях, ре-
портажах та інтерв’ю з китайськими казахами та оралманами. З них випливає, що 
казахи, які проживають на території Китаю, зберігають мову та традиційну культу-
ру, задоволені долею, дістають підтримку від держави й здебільшого поки не дума-
ють перебиратися до Казахстану. Патерналізм китайської держави щодо казахів, 
соціальна політика останніх років, сприятлива культурна політика також позитивно 
сприймаються і відзначаються казахстанськими авторами, як і присутність казахів 
в органах місцевої влади в національних автономіях. Факт успішного функціону-
вання казахськомовних ЗМІ в КНР високо оцінюється казахстанським експертним 
середовищем. Натомість модернізація Сіньцзяну виглядає з точки зору низки казах-
станських авторів, зокрема, як загроза мові та традиційній культурі “останніх но-
мадів”. Головне занепокоєння в казахстанських авторів викликають такі фактично 
елементи модернізації, як запровадження двомовних шкіл і зростання кількості 
ханьців у СУАР та, як наслідок, загроза асиміляції казахів у ханському середовищі. 
Єдиним виходом із ситуації багатьом авторам бачиться переїзд більшості казахів 
КНР до РК.

И. В. Отрощенко
КАЗАХИ КНР СЕГОДНЯ: ВЗГЛЯД ИЗ КАЗАХСТАНА

Часть ІІ
Казахстанские научные труды и медиатексты, посвященные современной казах-

ской общности в КНР, в основном построены на полевых исследованиях, опросах и 
интервью с китайскими казахами и оралманами. Из них следует, что казахи, кото-
рые проживают на территории Китая, сохраняют язык и традиционную культуру, 
довольны судьбой, получают поддержку от государства и преимущественно пока 
не думают перебираться в Казахстан. Патернализм китайского государства по отно-
шению к казахам, социальная политика последних лет, благоприятная культурная 
политика положительно воспринимаются и отмечаются казахстанскими авторами, 
как и присутствие казахов в органах местной власти в национальных автономиях. 
Факт успешного функционирования казахскоязычных СМИ в КНР высоко оцени-
вается казахстанской экспертной средой. Модернизация Синьцзяна, напротив, вы-
глядит с точки зрения ряда казахстанских авторов, в частности, как угроза языку и 
традиционной культуре “последних номадов”. Главным образом, казахстанских 
авторов беспокоят такие фактически элементы модернизации, как внедрение дву-
язычных школ и рост количества китайцев в СУАР и, как следствие, угроза ассими-
ляции казахов в ханьской среде. Единственным выходом из ситуации многим 
авторам видится переезд большинства казахов КНР в РК.
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